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VEREENIGDE VERGADERING 
VAN DE 

BEIDE KAMERS DER STATENGENERAAL 

ter inhuldiging van Zijne Majesteit Koning Willem de Tweede 
GEHOUDEN IN DE NIEUWE KERK TE AMSTERDAM OP ZATERDAG 2$ NOVEMBER 1840 

VEREENIGDE VERGADERING — 28 NOVEMBER 1840 

Inhuldiging des Koning* 

Voorzitter: de heer Van Gennep (als Voorzitter van de 
Eerste Kamer) 

Tegenwoordig de leden: 

Baron van Lynden van Hemmen, Dedel, Jonkheer De la Court, 
Luyben, Van de Mortel, Baron Van Pallandt van Beerse, Jonk
heer Martini, Gouverneur, Jonkheer Van Meeuwen, Romme, Baron 
Van Tuyll van Serooskerken van Heeze en Leende, Graaf Van 
Heerdt tot Eversberg, Jonkheer Van Lynden van Lunenburg, 
Jonkheer Van Kappard, Van Dam van Isselt, De Man, Dijck-
meester, Verheijen, Jonkheer mr. G. G. Clifford, TammoSypkens, 
Baron Van Nagell tot Ampsen, Baron Schimmelpenninck van der 
Oije van de Poll, Jonkheer Beelaerts van Blokland, Jonkheer De 
Jonge van Campens-Nieuwland, Bijleveld, Jonkheer Lycklama a 
Nyeholt, Baron Du Tour van Bellinchave, Junius van Hemert, 
Frets, Jonkheer Repelaer van Molenaarsgraaf, Jonkheer Gevers 
van Endegeest, Verwey Mejan, Luzac, Graaf Schimmelpenninck, 
Baron Van Hngenpoth van Aerdt, Jonkheer Van Hoorn van 
Burgh, Wijnaendts, Jonkheer Clifford, Jonkheer Backer (Voor
zitter der Tweede Kamer), Van Akerlaken, Jonkheer Hooft Jbz., 
Druyvesteyn, Baron Röell van Hazerswoude, Oorver Hooft, Van 
der Hoop, Graaf Van Limburg Stirum Noord wijk, Jonkheer Van 
Swinderen van Rensuma, Snouck Hurgronje,Hinlopen, De Backer, 
Van den Velden, Jonkheer Van Asch van Wijck, Van Wicke-
voort Crommelin, Baron Van Goltstein, Baron Van Heeckeren 
van Brandsenburg, Van Heloma, Weerts, Binkes, Baron Van 
Weideren Rengers, Baron Van Brienen van de Groote Lindt, 
Tromp, Bruce, Van der Gronden, Jonkheer Van Panhuys, Modder
man, Star Busmann, Baron De Liedel de Well, Gockinga, Knip-
horst, Jonkheer Kerens, Jonkheer Michiels van Verduynen, 
Corneli. 

De leden der belde Kamers hadden zich, ingevolge 's Konings 
besluit van den 17den November 1840, n". 74, tegen twaalf uur 
des middags, aan het Paleis te Amsterdam vereenigd '). In statigen 
optocht, twee aan twee, met de Voorzitters der belde Hamers 
aan het hoofd en gevolgd door de beide Griffiers en de Commiezen 
van Staat aan de Kamers verbonden, verlieten zij het Paleis aan 

1) De leden van de Tweede Kamer werden bij brief van den Griffier op
geroepen. Die brief luidde als volgt: 

's Gravenhage, 19 November 1840. 
Hoog Edel Gestrenge Heer! 

Ik heb de eer U Hoog Edel Gestr. op last des Voorzitters te berigten, dat 
de openbare vereenigde zitting der Kamers ter inhuldiging van den Koning, 
zal worden gehouden te Amsterdam in de Nieuwe Kerk op Zaturdag 28 No
vember ten één nur. 

De leden zijn uitgenoodigd, zich ten half twaalf ure aan het Paleis te ver
eenigen ten einde zich van daar naar de Kerk te begeven. 

Ik heb de eer, enz. 

P. S. De galakleeding wordt verlangd. 
U H.Edel Gestr. wordt vriendelijk verzocht te Amsterdam komende, opgave 

van deszelfo woonplaats te laten doen bjj den Voorzitter, Keizersgracht n». 100. 

de voorzijde, en gingen over den Dam naar de Nieuwe Kerk, al
waar zij op de voor hen bestemde plaatsen zitting namen. 

De heer Van Gennep , Voorzitter, opent de Vereenigde 
Vergadering met eene korte toespraak, waarin hij het doel 
dezer bijeenkomst te kennen geeft. Hij verzoekt de volgende 
heeren om de Commissie te willen uitmaken ter ontvangst van 
den Honing bij zijne komst in het Kerkgebouw en ter uitgeleide 
van Zijne Majesteit bij den afloop der plechtigheid: Baron Van 
Lynden van Hemmen, Dedel, Van de Mortel, Baron Schimmel
penninck van der Oije van de Poll, Jonkheer De Jonge van Campens-
Nieuwland, Luzac, Baron Van Pallandt van Beerse, Jonkheer 
Martini, Corver Hooft, Snouck Hurgronje, Van den Velden, 
Baron Van Weideren Rengers, Baron Van Brienen van de Groote 
Lindt, Baron De Liedel de Well, Bruce, Jonkheer Van Panhuys, 
Kniphorst en Corneli. 

Deze Commissie begeeft zich bij de komst des Konings naar 
het portaal der Kerk en begeleidt hem tot aan den Troon, waarop 
Zijne Majesteit, omringd door den in het Programma vermelden 
stoet, plaats neemt en de volgende Rede uitspreekt: 

«Edel Mogende Heeren l 
"De gewigtige dag is verschenen, waarop ik U Edel Mogenden, 

Vertegenwoordigers des Nederlandschen Volks, mag begroeten, om 
ons bij eede wederkeerig te verbinden tot het instandhouden, 
met vereenden wil en vereende krachten, dier maatschappelijke 
waarborgen, welke de grondslagen zijn der welvaart van het 
geliefde Vaderland. 

De getrouwe Hoofdstad ziet ons hier bijeengekomen, om gevolg 
te geven aan het wijze voorschrift, dat bij het aanvaarden der 
Regering de Koning zich aan zijn Volk toewijde en dat Volk hem 
als Koning huidige. 

Ik ben bereid, om, voor het oog des Allerhoogsten, de heilige 
belofte af te leggen, welke het tot de schoone taak mijns levens 
maakt de Grondwet te handhaven, de onafhankelijkheid van het 
Rijk te verdedigen en te bewaren, de vrijheid en de regten van 
al mijne onderdanen te beschermen, en de algemeene welvaart 
door de middelen mij bij de Wetten gegeven te bevorderen. 

Uit den mond van U Edel Mogenden, als tolken van Nederland, 
de verklaring te vernemen, welke het onderpand bevat van deszelfs 
verknochtheid en trouw en van de gezindheid van U Edel Mogenden, 
zal dierbaar zijn aan mijn hart, voor geene andere voldoening in 
gelijke mate geopend, als voor het bezit der liefde en der achting 
van een regtschapen, vrij en gelukkig Volk. 

Zoo ergens, dan ontmoeten zich hier regten en pligten in de 
wenschelljkste overeenstemming en vinden zij eenen onwankelbaren 
steun in de edelste gevoelens en in eene volledige gelijkheid van 
bedoelingen en belangen. 

Moge deze verhevene plegtigheid eenen duurzamen indruk achter
laten, en moge deze dag — de getuige hoe Koning en Volk den 
regel hunner onderlinge betrekkingen eendragtiglijk bezweren — 
onder Gods zegen de voorbode zijn van een tijdvak, waarin vrede 
en voorspoed op den geliefden Geboortegrond heersenen, en de uit
stekende hoedanigheden van het Nederlandsch karakter zich meer 
en meer krachtvol ontwikkelen.» 
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VEREENIGDE VERGADERING — 28 NOVEMBER 1840 

Inhuldiging des Konings 

De Secretaris van Staat, Baron Van Doorn van West-
Cappel le , tegenover Zijne Majesteit aan de Credenstafel staande, 
leest, ingevolge artikel 52 der Grondwet, de geheele Grondwet 
voor, waarop de Honing, van zijn Zetel opgestaan, den Eed bij 
genoemd art. 52 voorgeschreven, inet luider stem aflegt. 

De Voorzitters der beide Kamers plaatsen zich vóór den Troon. 

De Voorzitter der Vergadering spreekt de plechtige verklaring, 
bij artikel 53 der Grondwet voorgeschreven uit en beè'edigt die, 
hetgeen door den Voorzitter der Tweede Kamer insgelijks ge
schiedt, waarna de beide Voorzitters naar hunne plaatsen terug-
keeren. 

De l ieden der Hamers komen één voor één voor den Troon 
en beè'edigen hoofd voor hoofd de verklaring, door de Voorzitters 
der Kamers uitgesproken. 

De beide Wapenkonlngen roepen driemalen »Leve de 
Koning!'.' door al de aanwezigen herhaald. 

Het Ceremonieel der Inhuldiging is hiermede afgeloopen. De 
plechtige samenkomst wordt besloten door eene redevoering en gebed , 
uitgesproken door den oudsten leeraar der Hervormde Gemeente 
in Amsterdam, Ds. Woltcrfoeek , en door het gezamenlijk aan
heffen van het elfde vers van Psalm 72: 

//Zijn naam moet eeuwig' eer ontvangen! 
Men loov' Hem vroeg en spa! 

De wereld hoor' en volg' mijn zangen 
Met Amen, Amen, na!" 

Zijne Majesteit verlaat in statigen optocht, bij het programma 
voorgeschreven, en uitgeleid door de Commissie, het Kerkgebouw. 

Onmiddellijk na het vertrek van den Koning en van de 
Koningin, keeren de leden der beide Hamers, in de zelfde 
orde en langs den zelfden weg, waarop zij in de Kerk gekomen 
zijn, naar het Paleis terug. 

HANDELINGEN DER STATEN-GENERAAL 1840—1841. 


