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Goedkeuring der notulen. — Missives van de Eerste Kamer, 
houdende berifjt dat deze zich vereenigd heeft met twee 
door de Tweede Kamer aangenomen wets-ontwerpen. — 
Missive van de Eerste Kamer, houdende berigt dat zij met 
één door de Tweede Kamer aangenomen wets-ontwerp zich 
niet vereenigd heeft. — Verzoekschriften ingekomen. — 
Voortzetting en einde der beraadslagingen over de afzon-
derlijke artikelen van het Vde hoofdstuk der staats-
begrooting; aanneming van dat hoofdstuk. 

De vergadering wordt des voormiddags ten elf ure door den 
Voorzitter, den heer Duijmaer van Twist, geopend. 

Er zijn 64 leden tegenwoordig, te weten de heeren : 

Dirks, Wintgens, Stolte, van der Ileijde, Heemskerk, Hengst, 
Blussé, Godefroi, deLimpeus, van Wylick , Tpeij , Stoet t o t ü l d -
huis , Smit, Reinders, van der Veen, Storm van 'sGravesande, 
Wichelt, Zylker, van Lynden, van Nispen van Sevenaer , Dullert, 
Dommer van Poldersveldt, van Eek , Luijben, van Goltstein , 
Poortman, van Akerlaken, Anemaet, Slicher van Domburg, 
Provó Kluit, Schiffer, Ter üruggen Hugenholtz, Bots, Mackay, 
de Poorter, Huguenin, Gevers van Endegeest, de Lom de Berg, 
van Voorst, Borecl van Ilogelanden , Engelen, van Walchren, 
Hoffman, Met man , van Zuijlen vanNyevelt , Jespers, Taets van 
Amerongen, Baud, van Heiden Beinestein , Bachiene, van Hasselt , 
de Man, Schooneveld, L. D. Storm, van Doorn, van der Linden, 
Groen van Prinsterer , Borret, Westerhoff , Jongstra , van Hoëvell , 
Lotsij, van Hall en de Voorzitter. 

De heeren Ministers wonen de vergadering bij. 

De notulen van het verhandelde in de vorige zitting worden 
gelezen en goedgekeurd. 

Is ingekomen eene missive van de Eerste Kamer, houdende be-
rigt dat zij zich niet vereenigd heeft met het door de Tweede 
Kamer aangenomen wets-onlwerp betreffende de beding van 
grondbelasting in Limburg ; alsmede twee missives houdende be-
rigt dat /.ij zich vereenigd heeft met de navolgende door de 
Tweede Kamer aangenomen wets -ontwerpen: nameli|k dat tot 
verlenging van den termijn tot invoering der postzegels, en dat 
betreffende dadingen over domaniale zaken. 

Wordt besloten deze missives voor kennisgeving aan te nemen. 

Is ingekomen een verzoekschrift van Trakranen en Cie en vele 
andere belanghebbenden in scheepvaarten reederij te Amsterdam, 
betrekkelijk de bevrachtingeu voor de Handel-maalschappij. 

Wordt besloten dit adres te verzenden naar de Commissie voor 
de Verzoekschriften. 

Aan de orde is de voortzetting der beraadslaging over het Vde 
hoofdstuk der staatsbegrooting voor I 8 5 I (Binnenlandsche Zaken). 

De beraadslagingen worden geopend over artikel 35. 

Op dit artikel heeft de heer Dullert een amendeir.en' voorgesteld 
dat gedrukt aan de leden is rondgedeeld en strekt 0111 dit te vuj-
zigen als volgt : 

» Artikel 35. Verbetering der rivieren en onderhoud en herstelling 
* der rivier werken f496,119.00." 

BIJBLAD VAK DU MEDEHLANDSCUE STAATS-COl'RANT . l 8 5 o — I 8 5 I • 

De heer Butler! t Het zij mij vergund met een enkel woord 
de strekking van dit amendement aan te toonen. Ik acht het 
noodig , omdat uit het amendement, zoo als het is geformuleerd, nie 
dadelijk de strekking blijkt. liet doel is om, door eene verminde-
ring van f io,ooo op artikel 35 , een der door de Regering opgegeven 
werken voor de verbetering der rivieren , te doen wegvallen. Ik heb 
in dezen op het oog het werk dat voorkomt onder n° . 9 van lit. a , 
n° . 6 van artikel 3 5 , luidende: overhalen van de uitstekende bogt 
aan den regter leidijk bij den Boven-IJsselmond, tot verruiming 
van dien mond. 

Het doel dat ik mij door dit amendement voorstel te bereiken is 
geen ander dan omte zorgen dat, in overeenstemming met de hoofd-
plannen van de Regering , de rivieren boven niet verwijd worden en 
liet water niet schtelijker afgevoerd worde voor dat de verbeterin-
gen en versterkingen beneden aan de rivier-bedding en verdedigings-
werken zullen zijn aangebragt. 

Dit amendement wordt, als genoegzaam ondersteund, in beraad-
slaging gebragt. 

De heer Mtutlert erlangt tot toelichting van zijn amendement 
het woord en zegt: 

Ik zal door geene breede beschouwing over de voorgedragen rivier-
werken de aandacht dezer Kamer lang bezig houden ; de staat 
van afmatting waarin ik zelf, verkeer en die ik bij u allen op-
merk, verbiedt mij meer van uw geduld te vergen dan volstrekt 
noodig is om duidelijk aan u voor te draden, wat het in behandeling 
zijnde onderwerp mij noodzaakt te zeggen. 

Het groote nut dat er voor ons Lind in gelegen is om 
afdoende verbeteringen in den toestand onzer rivieren te bren-
gen, ligt een ieder voor oogen. Het voordeel hieruit, èn voor 
de aan de rivieren grenzende landen , door verdediging tegen 
den last van het opperwater, èn voor den handel te verkrijgen, 
is in het oog springend. 

De'werken welke thans door de Regering zijn voorgedragen, zijn 
het resultaat van een onderzoek , dat gedurende ongeveer 3o jaren 
bijna onafgebroken is ingesteld. 

Over de doelmatigheid dat eene afdoende verbetering aan de 
rivieren worde aangebragt, bestaat bij niemand twijfel; er bestaat 
alleen verschil van gevoelen over de wijze waarop men tot die 
verbetering zal geraken, hoe die verbetering zal plaats hebben, of 
men tot deze verbetering zal besluiten en overgaan door het bren-
gen van eenen post op de begroot ing, dan wel of men bij eene afzon-
derlijke wet deze zaak zal regelen. 

Ik beken gaarne dat ik aanvankelijk heb behoord tot de hevige 
voorstanders van het stelsel, dat deze verbeteringen bij eene afzon-
derlijke wet aan onze kennisneming zouden onderworpen worden , 
ten einde, na een naauwkeurig onderzoek, omtrent deze aangele-
genheid , tot de vaststelling van een bepaald plan te komen. De 
voordeelen van deze wijze van handelen waren vooral, dat wij dan 
het plan in zijn geheel konden overzien , djt wij niet met overhaas-
ting behoefden te beslissen , maar de zaak aan het onderzoek van 
deskundigen en belanghebbenden onderwerpen konden en nut doen 
met hunne opmerkingen en bedenkingen. 

Nadat ik evenwel geruimen tijd met de meeste aandacht alles 
had nagegaan wat over dit onderwerp is voorgevallen, en bepaal-
delijk, nadat ik de laatste door de Begering medegedeelde stukken 
en voornamelijk het verslag der Commissie van 1828, dat in 1849 
aan de Begering is medegedeeld , had doorgezien, is bij mij de over-
tuiging ontstaan , dat de Regering gelijk beeft wanneer zij beweert, 
dat, door de zaak nu weder aan ei n nieuw en herhaald onderzoek 
te onderwerpen, wijze zouden uitstellen op eene wijze dat uitstel tot 
afstel leidt. 

Het was mijn voornemen aanvankelijk, om deze sommen af te 
stemmen, maar ik ben thans bereid om aan de Regering toe te 
staan hetgeen aan ons gevraagd wordt. 

Er bestaat echter bij mij een bezwaar, Mijne Heeren, dat niet 
alben uit eigen beschouwing, niet uit berigten van anderen bij 
mij was opgekomen, maar dat ook de stukken door de Regering 
overgelegd, de plannen van de Regering zelve bij mij badden doen 
ontstaan. Dat bezwaar betreft de verruiming van den IJsselmond 
door het overh.ilen van de uitstekende bogt aan den regter-
hidijk bij den lloven-IJsselmond , tot verruiming van dien mond. 
De Regering heeft het voorstel daartoe gedaan, en ik meende dat 
dit gedeelte van de werken in strijd is met de plannen van de 
Begering zelve. In het rapport toch van de heeren Eerrand en 
van der Kun, waarin het stelsel der Regering is oj>genonien, 
vind ik dat men niet terstond en overal kan overgaan tot het 
uitvoeren der werken, die tot verbetering der riviervakken nut-
tig en noodig geoordeeld worden, maar dat men daarin eenen 
vasten regel te volgen hebbe. Deze regel i s , dat men eerst de 
rivier verbetere beneden bij de uitwatering, dat men daar de 
waterkeeringen versterken moet, en dat eerit wanneer het rivier-

II. 
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bed goed is geworden en de waterkeeringen de noodige sterkte 
nebben om meerderen aanvoer van water af te voeren om de 
achtergelegene landen tegen het geweld van het water te bevei-
ligen, dat eerst dan de belemmeringen , die nu langs de rivieren 
bestaan en waardoor het water nu wordt opgehouden en de al 
te spoedige aanvoer gekeerd wordt , kunnen opgeruimd worden. 
De werken die men tot verbetering het eerst moet ondernemen, 
zijn dus de werken beneden, niet die boven aan de rivieren. 
;Kergens in het geheele plan wordt van dezen regel afgeweken, 
behalve door het werk waarop ik uwe aandacht gevestigd heb. 
Eene tweede stelling is bij dat rapport aangenomen: zij is, dat 
de bestaande waterverdeeling tusschen onze drie hoofdrivieren be-
houden moet worden. Nu krijgt van het water van den onver-
deelden Rhijn: de Waal 2 / 3 , de Rhijn i/3 ; van dit laatste, de 
Beneden-Rhijn 2/3 en de IJssel i /3 , of 1/9 van het geheel. 

Wordt nu echter de JJsselmcnd verwijd, zoo als het gevolg bij 
verwezenlijking van het plan der Regering zal zijn, dan zal die 
waterverdeeling vervallen ; de Waal zal -| houden maar de ver-
deeling van het \ dat den Rhijn afgevoerd wordt , zal eindelijk ver-
deeld worden tusschen den Beneden-Rhijn en den IJssel. De 
aandrang van water op den IJssel zal ongelijk grooter worden 
dan in de plannen der Regering zelve ligt, en dit wel op een 
tijdstip dat er noch geene voorzieningen zijn getroffen om beneden-
Waarts den meerderen aandrang van water spoedig en geregeld af 
te voeren , noch om de dijken te versterken en in staat te stellen 
de achtergelegene landen voor overstrooming te beveiligen. Deze 
voorzorgen acht de Redering noodig wanneer ten gevolge van een 
goede waterverdeeling J van het water den IJssel werd afgevoerd ; 
en nu zal het gevolg zijn van het daarstellen van het werk waarop 
ik u gewezen heb , da t , bij eene onevenredige waterverdeeling, 
bij overlading van den IJssel deze voorzorgen zullen worden 
nagelaten. De gevolgen die daaruit zouden voortvloeijen, zie ik 
met zorg te gemoet. Mijn voorstel strekt om ze voor te komen. 
Ik wil eerst tijd geven om zich beneden te versterken; wanneer 
dit gebeurd is , dan kan men later, met behoud van eene water-
verdeeling zoo als die noodig gekeurd wordt, èn Rhijn èn Waal 
èn IJssel te gelijk openzetten. 

Maar hier komt nog bij , d a t , wanneer nu de IJsselmond 
verruimd wordt, daarvan het onmisbaar gevolg zal zijn, dat de 
afvoer van water langs den Beneden-Ithi;n zal verminderen. Nu 
is een van de slechtste en minst bevaarbare gedeelten van dien 
Reneden-Rhijn gelegen bijna onmiddellijk bij den mond van den 
IJssel tusschen die plaats en Arnhem. Sedert jaren is de Regering 
reeds bezig om middelen aan te wenden tot verbetering daarvan, 
maar tot nu tot vruchteloos. Wanneer de stoom booten den IJssel 
nog bevaren, is het voor diezelfde vaartuigen soms onmogelijk den 
Rhijn te bevaren. Reeds ten vorigen jare bij de behandeling der 
begrooting heb ik en andere sprekers er op gewezen, dat , naar 
ons oordeel , de oorzaak van het verloomen van den beneden-
Rtiijn vooral verooizaakt wordt door het verlengen van de krib op 
het punt waar de scheiding tusschen Rhijn en IJssel plaats heeft. Ik 
heb die meening nog en ik geloof, dat door die krib de waterverdee-
ling, die er vroeger bestond, verbroken is en er veel meer water, vooral 
jn den zomer, den IJssel afgevoerd wordt.Maar wat de reden zi|n mag, 
het feit is onwedersprekelijk, dat de Rhijn tusschen den IJssel en 
Arnhem zeer verlootnd is en dat er groote zandplaten in dit riviervak 
gevonden worden. En wat zal nu het gevolg zijn , wanneer, ten 
gevolge van het verruimen van denlJselmond,'s winters meer water 
dan tol nu toe die rivier wordt afgevoerd ? Mij dunkt, dat de Rhijn 
nog meer zal verloomen en de zandplaten toenemen. liet is toch 
eene bekende zaak, dat de schuring en de drukking, die des winters 
door de zware waterkolom op de bedding der rivieren worden uitge-
ociriHl, vooral de zandplaten verplaatsen en geschikt zijn om de ver-
dere verlooming te voorkomen, kortom, het vaarwater te verbete-
ren. Wanneer men dit dus wegneemt, zoo als dit nu zal weggeno-
nien worden, dan zullen de zandplaten toenemen. Het gevolg 
daarvan schilderen de rapporteurs zclven ; zij zeggen : » Het be-
n zinken van zand en slibbe is de voorname aanleidtng van liet 
» doorgaand bedeif der rivieren en het zich zetten van ijsdammen." 
Welnu, Mijne Heeren, wanneer dan de rivier daar bedorven 
wordt en er zich daar ijsdammen zetten, dan zal de Rhijn bijna 
geheel afgesloten zijn eu al het water dat uit het Pannerdensche 
kanaal komt , den IJssel afgevoerd worden. De gevolgen zijn 
ligt te voorzien; ik rekende het mijn pligt er u op te wijzen. Houdt 
men vooreerst alles in denzeli'den toestand , dan kan men zorgen 
dat men gewapend zij om zonder schade later dat meerdere water 
te ontvangen en af te voeren, dat men op den IJssel brenjjen wil. 
Deze is de stiekking van mijn amendement. Ik heb mij met op-
zet onthouden van in eenige beoordeeling van de stellingen der 
rapporteurs te treden : ik heb ze alle aangenomen en meen juist met 
hunne stellingen eene volledige verdediging vau mijn amendement 
geleverd te hebben. 

Thans nog een enkel woord over het plan der Regering zelf, ten 
aanzien van sommige uitdrukkingen, die mij minder welgevallig 

waren. Verwacht nie t , dat ik een enkel woord over het technische 
gedeelte zal spreken ; ik wil slechts uwe aandacht vestigen op het-
geen reeds in het verslag dezer Kamer wordt gezegd, dat er vele 
leden waren die de vrees koesterden , dat men hier eenigzins al te 
ligtvaardig met de regten van eigenaren te werk ging; dat er uit-
drukkingen in het verslag van de heeren Ferrand en van der Kun 
voorkwamen, die deden denken, dat zij zich niet zeer bekreunden 
omtrent die regten dereigenaren van uiterwaarden, aan wiemen slechts 
des noods zou willen vergunnen verdedigingswerken op eigen grond 
te maken. Dit gedeelte van het rapport , Mijne Heeren, heeft 
zeer mijne aandacht getrokken , maar ik heb tot mijne vreugde in 
datzelfde s tuk, door die heeren geleverd, gezien, dat zij toch niet 
van voornemen waren altijd zoo onregtvaardig met de eigenaren om 
te springen, als pag. 10 van hun verslag zou doen denken. Op pag. 6 
van hetzelfde verslag lees ik: » Dan zal de stroom over die waarden 
uitermate onregelmatig worden, en , ten gevolge der groote breedte, 
op vele plaatsen verloomen. Het gevolg daarvan zal zijn, d a t , 
zoowel op de uiterwaarden , als in het gewone rivierbed , hier en 
daar nederstortingen van grove grind en van zand zullen ontstaan. 
De eigenaren der uiterwaarden zullen, en niet ten onregte, jaarlijks 
schadeloosstelling eischen." Zulk eene uitdrukking stelt mij weder 
eenigzins gerust. 

Ook hetgeen de Regering geantwoord heeft op ons verslag: » dat 
» niets zal worden voorgesteld dan in overeenstemming met de 
n bestaande wetten of overeenkomstig die, welke uit de herziene 
11 Grondwet zullen voortvloeijen," stelt mij gerust. 

Maar ik moet toch opmerken dat het rapport der commissie 
van 1828 zeer gunstig afsteekt in eerbied voor den eigendom bij 
het rapport dat ons nu is overgelegd. Bij dat rapport van 1828 
wordt overal gesproken, dat waar schade toegebragt wordt|, sclia-
devergoe.Jing moet verleend worden; daar vind ik onbeperkten 
eerbied voor den eigendom , hier vind ik er ligtvaardig mede 
omgesprongen; daar volledige en billijke schadeloosstelling : hier 
des noods regt van verdediging op eigen grond. Geruststelling 
hadden wij hoog noodig, en ik zeg de Regering daarom dank voor 
de afdoende verklaring. 

En dat ik niet ten onregte op schadevergoeding aandr ing, 
blijkt, wanneer men let op den aard der werken die men wil 
verrigten en de wijze waarop men dit doen wil. Wanneer ik mij 
toch voorstel, dat hetgeen door dat plan beoogd wordt, niets meer 
of minder is , dan het aanleggen van werken, met de vooraf vast-
gestelde bedoeling , om door die kunstwerken weg te nemen een 
gedeelte van den eigendom der grondbezitters langs de rivier , en 
men alleen als gunst des noods aan die grondbezitters het regt 
wil toekennen om op hun eigen grond verdedigings-werken aan 
te leggen;—de kunstwerken die de Regering aanlegt, strekken 
om beneden den waterspiegel hunnen grond weg te spoelen en 
daartegen zullen hunne verdedigings-werken boven dien water-
terspiegel nutteloos zijn; — wanneer men dit in het oog houdt, 
dan geloof ik , d a t , zoo men let op de bestaande wetten en 
op hetgeen door de vorige commissie zoo stellig is aangeraden , 
de gevoelens uitgedrukt op biadz. 10 van het verslag zeer over-
dreven zijn, en dat de Regering wel zal doen met dergelijke wijze 
van handelen niet te volgen. Ik heb gemeend, dit weinige , in het 
algemeen, te moeten zeegen zoo over dezaak zelve, als over het door 
mij voorgestelde amendement. 

De heer «-nn N i s p e n tan S e v e n a e r . [Deze redevoering tal 
later worden medegedeeld. I.J 

De heer Stortn van 's Gmvesiëntle: Ik wensch over 
twee punten eenige oogenblibken het woord te voeren. Over het 
eerste zal ik evenwel korter kunnen zijn dan over het tweede. 
Hel eerste zal ik slechts als in het voorbijgaan aanroeren. Het 
geldt de aanmerking in $ 112 van het verslag opgenomen, ten 
opzigte van de publieke aanbestedingen. Men heelt de Regering op-
merkzaam gemaakt op de verkeerdheden, waaraan de aannemers 
van openbare werken zich bij de aanbestedingen schuldig maken, 
de coalitie namelijk. Als middel daartegen heeft men aangewezen 
het openbaar maken der begrootingen. De Regering heeft daarop 
geantwoord, dat zij zoo groot nut niet verwachtte van die open-
baarmaking, n omdat dan de aannemers de uiterste grens zouden 
» kennen, tot welke zij hunne vorderingen kunnen opvoeren." 
Ik moet bekennen , dat ik reeds sedert lang heb gewenscht dat 
ook bij de aanbestedingen der genie wierd overgegaan tot het 
openbaar maken der ramingen , waarmede de aannemers nu toch 
meestal, echter op eene slinksche wijze (hoe laat ik onbeslist), bekend 
worden. Althans ik heb werken zien aanbesteden, aan wier raming een 
ingenieur maanden lang had zitten cijferen, en die door een aan-
nemer in weinige uren vrij juist werden begroot, hetgeen voor 
onmogelijk kan gehouden worden. Dat dit de bier bedoelde 
coalitie niet zal wegnemen en dus eigenlijk geen tedmiddel i s , 



— 437 -

ZITTING VAN DEN 21 STEN DECEMBER. 

tegen het kwaad dat men hij het verslag op het oog had , hen ik 
met de Regering eens. Maar ik geloof, dat het in het helang van 
den Staat i s , en van ieder die werken in het openhaar aanbe-
steedt, dat de werken , wanneer de begrooting goed is opgemaakt, 
niet ver beneden de raming worden aangenomen. 

Wanneer door den aannemer te laag is aangenomen , moet hij 
dit trachten op eene andere wijze uit te winnen , en het nadeel 
komt ten laste van hem die het werk uitbesleedt. Dit is 
onafhankelijk van de stelling, dat door de openbaarmaking der 
begrooting de coalitie der aannemers zou vervallen. Ik neem 
de vrijheid dit punt nogmaals aan de aandacht des Ministers te 
onderwerpen, altoos in de veronderstelling, dat de begroolingen 
goed en juist worden gemaakt. 

Eene tweede aanmerking in het verslag voorkomende is deze : 
dat door eenige leden het verlangen te kennen is gegeven, dat 
de aanbesteding van het werk en het toezigt over de uitvoering niet 
aan denzelfden ambtenaar van den waterstaat wierd opgedragen , 
die het bestek en de begrooting van kosten heeft opgemaakt. 
Ik moet openlijk betuigen , ;dat liet mij leed heeft gedaan, dat 
deze opmerking in het verslag is moeten opgenomen worden en 
ik als rapporteur mijn naam daaronder heb moeten plaatsen. 
Met regt is dan ook door de Regering aangemerkt, dat dit in 
den regel volstrekt onmogelijk i s , en niet zonder grond is men 
ook in een dagblad , dat meer bepaald aan alles wat openbare 
werken betreft toegewijd is, daartegen te velde getrokken. Alleen 
moet ik doen opmerken , dat die aanmerking niet door de Kamer is 
gemaakt, maar door eenige leden. Ik deelde in dat gevoelen 
geenszins, want het is , mijns inziens , in de meeste gevallen 
eene volstrekte onmogelijkheid, ja , eene ongerijmdheid. 

Ik kom nu tot het tweede, meer belangrijke punt , waarvoor 
ik gedurende eenige oogenblikken uwe aandacht met besclieiden-
heid inroep. Het geldt hier eene zeer belangrijke quaestie, 
namelijk de verbetering onzer rivieren. Geene zaak van meer 
gewigt is welligt sinds vele jaren aan het oordeel dezer Vergade-
ring onderworpen geweest. Ik moet beginnen met te ver-
klaren , dat ik van den aanvang af gestemd ben geweest tegen 
het denkbeeld om deze zaak uit te stellen en bij eene af/.onder-
lijke wet te behandelen, omdat welligt van uitstellen afstellen 
zou komen. 

Ik heb het woord gevraagd om hen gerust te stellen , die niet 
zonder eenige nadere toelichting hunne stem zouden kunnen 
geven aan het thans in behandeling zijnde artikel der begrooting. 

De zaak der verbetering onzer rivieren is niet sedert 20 of 3o, 
maar sedert 100 jaren en langer, een punt van overweging. Ik 
zal nu wel niet tot den eersten oorsprong teruggaan, maar ik 
moet u toch op enkele vroegere verbeteringen wijzen, en neem 
het begin der vorige eeuw als aanvangspunt. In het laatst der 
17de eeuw (in 1692) kon men den Neder-lihijn, voorSchenken-
schans, op verscheiden plaatsen doorgaan; in het voorbijgaan 
merk ik o p , dat daarom de doortogt der Franschen door den 
Rhijn in 1672 bij het Tolhuis, eigenlijk niet zulk een heldhaftig 
stuk is, als het door buitenlandsche geschiedschrijvers wordt opge-
geven. In 1701 begon men dan ook, volgens de plannen van 
den ingenieur Passavant, de graving van een nieuwen Rliijnmond, 
namelijk het Pannerdensche kanaal, dat in 1706 voltooid was, en 
waardoor reeds in 1719 ook de rivier de Waal in dien omtrek 
eenen anderen loop had verkregen. Eene doorbraak van den Spijk-
schen dijk in 17/(0 gaf aanleiding dat men andermaal op ver-
betering moest bedacht zijn, en dat er in 1745 door de provinciën 
Gelderland, Holland, Utrecht en Overijssel eene overeenkomst 
werd gesloten omtrent eene hetere waterveideeling tusschen de 
Waal en den Neder-lihijn, en verdere middelen van herstel. Weinig 
minder dan a5 jaren verliepen er met onderhandelingen en be-
raadslagingen, en terwijl inmiddels in 1766 de bekende l!aard-
wijksche overlaat, in Noordbrabant, was aangelegd, werd men het 
eerst in 1771 eens over de werken aan de hoven-rivieren, en kon-
den er (van 1771 —1782), onder de leiding en volgens de plannen 
van den beroemden Christiaan bruiiings, meer afdoende werken 
worden daargesteld dan tot dusverre het geval was geweest. Tot 
die werken behoorden de daarstelling van het Uylandsche kanaal, 
iter afsnijding eener groote kromte van den Boven-RbijD hij Her-
wen ; het maken van een nieuwen Uoven-IJsselmond door het door-
snijden van de Pleij; het beperken van den Üuden-llhijnmond, 
en het maken van een nieuwen mond van het Pannerdensche kanaal, 
bij het punt van separatie van Rhijn en Waal. 

Nu bleven de rivieren wederom lange jaren zonder groote ver-
beteringen , tot dat de schromelijke dijkbreuken en overstroo-
mingen in den winter van 1808—1809 aanleiding gaven tot 
instelling van het Comité central du JVaterstaat, en tot het maken 

van eenige afleiding langs den Uisel, waartoe men den Lijmerschen 
overlaat aanlegde, den Kanonsdijk bij Zutphen afslechtte tot een 
lager peil , en den Snippelings-overlaat bij Deventer daarstelde. 

De groote rampen van 1820 waren alleen in staat ons op 
nieuw wakker te maken. Zij hadden de instelling der bekende 
rivier-commissievan 1821 tengevolge, waarvan het rapport en de 
ontwerpen in 1827 openhaaar werden gemaakt, en die tot zeer 
vele en niet ongegronde bezwaren aanleiding gaven. Groote zijdc-
lingsche afleidingen waren het gronddenkbceld dezer plannen, 
waartoe millioenen en millioenen schats vereischt en een aantal 
gronden regelmatig aan overstroomingen zouden zijn blootgesteld 
geworden. De voornaamste bezwaren legen die plannen kunnen 
wij onder anderen leeren kennen uit he t , hij de memorie van 
beantwoording door de Regering medegedeeld ontwerp-rapport der 
Commissie die tot onderzoek der bedoelde plannen was ingesteld 
in het jaar 1828. Wij zijn den Ministervan Rinnenlandsche Zaken 
grooten dank verschuldigd voor de mededeeling van dit aller-
belangrijkst stuk. 

Laat ons nu eens pagaan (natuurlijkerwijze alleen in de hoofd-
trekken) , of de plannen , nu voorgedragen door de heeren inspecteur» 
Ferrand en van der Kun niet de meeste van die bezwaren hebben 
opgeheven. Die inspecteurs hebben het denkbeeld der zijdeling-
sche afleidingen laten varen ; naar hun oordeel is het wegnemen 
der ondiepten, eilanden, platen en sterke rivierbogten, die het zetten 
der ijsdammen bevorderen , dus de onmiddellijke verbetering der 
stroombanen zelve , het meest werkzame en het meest uitvoerbare 
middel ter verbetering der rivieren, ook met opzigt tot de scheep* 
vaart; en ik geloof dat zij volkomen op den goeden weg zijn. 

Vooraf mo6t ik uwe aandacht vestigen op een punt van groot 
gewigt, namelijk op de allernoodlottigste gevolgen eener doorbraak 
van de Moorder Lekdijken , vooral van die (zoogenaamd) Bovendams , 
dat is tusschen de hooge gronden bij Amerongen en het Klaphek 
even beneden Vreeswijk. In 1 624 bragt eene doorbraak bij het 
I-Vaal, aan het oude Slijkerveer, het water tot binnen Amsterdam , 
zoodat daar zelfs de sluizen vernield werden; in 1672 maakten de 
Franschen doorsnijdingen in den Lekdijk, tusschen Vreeswijken 
het Klaphek, en het water uit de Lek kwam andermaal in Am-
sterdam , zoo zelfs dat de brouwers aldaar bier brouwden met het 
water uit de grachten (anders, zoo als we weten , daartoe minder ge-
schikt). In November 1824 stond het water te Wijk bij Duurstede 
8.15 boven A. P . , of slechts 7 palm onder noodpeil; had er toen eene 
doorbraak plaatsgehad , het water zou toen op dat punt ruim 5 ' / , el 
hoog over het binnenland zijn gestroomd, en wijlen de inspecteur-
generaal Goudriaan meende, dat ten gevolge van liet aanzienlijk verval 
het water in 10 dagen alle landen tot aan het IJ zou hebben over-
stroomd. bedenkt daarbij een oogenblik, Mijne Meeren, wanneer 
het Haarlemmer-meer eenmaal zal zijn drooggemaakt , hoeveel pe-
vaar er dan bij zulk eene noodlottige gebeurtenis, als de hier be-
doelde, zou kunnen ontstaan voorde ringdijken van den Haarlemmer-
meer-polder ; bezweken deze, men zou andermaal de Meer moeten 
droogmaken, althans moeten ledig pompen. Wanneer gij u die 
noodlottige gevolgen eener doorbraak van de Noorder-Lekdijken 
voor oogen stelt, is hetgeen wonder dat het behoud derzelve steeds 
als een punt van het hoogste gewigt is beschouwd, en mén ook 
thans, zoowel als bij de plannen der rivier-commissie van 1821 
liet verhoogen en verzwaren dier dijken als van groot gewigt, als 
zeer noodzakelijk acht: zij zijn dan ook reeds op vele punten in 
beteren toestand dan vroeger. Om die dijken nu nog beter te be-
veiligen, is men bedacht geweest op eene afleiding van water langs 
den IJssel, waarover ik later nog iets zal zeggen , en naar de Waal; 
tot dit laatste heeft de rivier-commissie van 1821 voorgesteld, 
behalve de ééne reeds bestaande waaijersluis aan het Spoel, nog elf 
zulke sluizen wederzijds Kuilenburg in den Zuider-Lekdijk te bouwen , 
ten einde des noodig bet water uit de Lek zijdelings te kunnen 
afleiden door den Tielerwaard naar de Waal. Dit plan is oorspron-
kelijk reeds van vroeger dagteekening. Ik zal hier de bezwaren, die 
tegen dit kostbare ontwerp zijn aangevoerd, niet herhalen : gij kunt 
ze vinden in bet concept-rapport der commissie van 1828. Opmer-
kelijk is ook hetgeen daar wordt aangevoerd omtrent de onzeker-
heid waarin men verkeert, of het wel mogelijk zou zijn om de 
eenmaal geopende deuren dier sluizen tegen eene instortende water-
kolom van i a 3 ' / 2 el weder te sluiten. Men heeft dit gehcele 
plan alsnu laten varen ; alzoo behoeven ook de daartegen geopperd 
bezwaren ons geen zorg meer in te boezemen. 

Ten einde niet te veel van uwe aandacht te vergen , ga ik hier 
met stilzwijgen voorbij de voorstellen omtrent de Lingedijken enz. 
(bladz. 7 van het rapport der inspecteurs). 

Het doorbreken der Zuider-Rhijn- en Lekdijken heeft almede zeer 
ongelukkige gevolgen en wel voor de Over- en Neder-Bótnwe e* 
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den Tielerwaard : daarom is het mijns inziens zeer goed te keuren , 
dat , niettegenstaande het plan van zijdelingsche afleiding van het 
Lekwater is opgegeven, men toch blijft persisteren bij het voor-
nemen om de door de rivier-commissie van 1821 voorgestelde vier 
uitleidingssluizcn in den bandijk van den Tielerwaard bij Dalem te 
bouwen. 

Ik kom nu tot een ander punt , namelijk het zoogenaamde 
Gat van St. Andries, dat is de gemeenschap, die bij St. Andries 
tusschen de Waal en Maas bestaat. Ook omtrent deze belangrijke 
aangelegenheid geloof ik dat de heeren inspecteurs Ferrand en van 
der Kun den juisten weg inslaan ; het geheel watervrij afsluiten 
dezer opening is eene in vele opzigten bedenkelijke zaak; zij is 
voordeelig voor de afwatering der Maaspolders , als het water op 
de Maas laag i s , doch nadeelig voor de scheepvaart. Men kan 
het voorbereiden door eene langzame beteugeling van bet kanaal, 
terwijl in ieder geval de natuurlijke overlaat van Heerewaarden, 
immers zeker voor alsnog, zal moeten blijven bestaan , waardoor 
het water, bij hoogen stand van de Waal en bij het bestaan van 
ijsdammen tusschen St. Andries en Loevestein, zich op de Maas 
kan ontlasten en tusschen het fort Crevecoeur en den bovenhoek 
van het land van Heusden, over de lage zomerkaden en verder over 
den Baardwijkschen overlaat kan wegstroomen. Ook omtrent dit 
punt kan dus, mijns inziens, geen nader onderzoek ter onzer 
voorlichting of geruststelling noodig zijn. 

Laten wij nu een oogeublik stilstaan bij de , naar mijn oordeel, 
allergewigtigste der voorgestelde werken, ik bedoel die welke de 
Merwede betreffen. Dit is het punt waar men eigenlijk een 
der grootste redmiddelen moet zoeken , om zich van de groote 
massa's ijs, die de Waal komen afdrijven en van het overtollige 
water moet ontdoen; en wel door het daarstellen van eene nieuwe 
Merwede , maar zoo dat de oude Merwede daarom toch bevaarbaar 
blijft, ja beter bevaarbaar wordt dan thans. Ook deze aangelegen-
beid is sedert zeer vele jaren in overweging en behandeling geweest. 
De rivier-commissievan 1821 stelde opgrond vaneen vroeger, 
overigens door haar gewijzigd plan van Blanken voor , om de oude 
Merwede bij Hardinxveld af te sluiten door een hoogen dijk, dezen 
door te trekken tot aan den kop van het eiland van Dordrecht 
en van daar langs de kil genaamd de Biesbosch; het bouwen 
eener waaijersluis in dien dijk aan de Hoogkil tot behoud der 
scheepvaart, liet uitgraven van het bed voor de nieuwe Merwede 
enz. , enz. Door bet sluiten van de oude Merwede aan den hoven-
en het openblijven aan den beneden-mond zou deze riviertak 
noodwendig aan eene groote verzanding zijn blootgesteld en tevens 
de uitwatering van Steenenhoek zeer benadeeld zijn geworden , zoo 
als in het concept-rapport der commissie van 1828 is opgemerkt. Geen 
wonder dat dan ook vele bezwaren tegen dit plan werden geopperd. 
Onze beraadslagingen hebben reeds te langgeduurd, dan datikomtrent 
deze zaak thans in verdere bijzonderheden zou kunnen treden , waar-
voor het hier dan ook welligtde juiste plaats niet is. Alleen wil ik teken-
nen geven , da t , na aandachtige overweging , het mij voorkomt, dat de 
voorstellen van de heeren inspecteurs, omtrent het behoud en het 
verbeteren der oude en bet vormen eener nieuwe Merwede, door 
langzame stroomleiding, allezins doelmatig zijn te achten. — Een 
groot punt van bezwaar , dat vroeger voor velen bestond , is ook 
opgeheven, ik bedoel namelijk den overlaat door het Land van 
Altena, voorgesteld door de rivier-commissie van 1821, doch 
minder raadzaam geoordeeld door de commissie van 1828, en 
ook niet door de heeren inspecteurs ter uitvoering voorgedragen. 

De gebrekkige afvoer van het water en ijs van de Merwede 
door de killen heeft reeds lang bedacht doen zijn op het maken 
eener zijdelingsche afleiding door bet Land van Altena naar de 
Bakkerskil. Beeds in 1730 werd omtrent een zoodanig, naar ik 
meen in 1726 gemaakt plan rapport uitgebragt door een mijner 
voorzaten, den bekenden natuurkundige, gezamenlijk met Witti-
chius en Cruquius. Bezwaren van allerlei aard werden tegen die 
zijdelingsche afleiding geopperd, en liet is niet te ontkennen dat 
•wanneer men , zoo als waarschijnlijk is , 20U genoodzaakt zijn , 
niet door sluizen, maar langs overlaten het water niet alleen in 
maar ook uit te laten stroomen, de beneden - mond van deze 
afleiding met zeevloeden zou te worstelen hebben (zie het concept-
rapport der Commissie van 1828 pag. 21). Ook "omtrent deze 
gewigtige aangelegenheid, de zaak der Merwede namelijk, bestaat 
dus geene bijzondere reden om thans nog weder een nader onder-
zoek , wat de hoofdzaak betreft, in te stellen. 

Wat al deze, zoo vroegere als latere plannen betreft , moet ik 
u , Mijne Heeren, in het voorbijgaan ter lezing aanbevelen een 
in bevattelijken toon geschreven werk, onlangs in het licht ver-
sehenen en waarvan in de vorige week ook een exemplaar aan 
<Jez« Kamer is aangeboden, getiteld : De Nederlandsche hoofd-

rivieren en de plannen tot hare verbetering, door een oud soldaat. 
Voor zooveel ik uit eene vlugtige inzage heb kunnen opmaken 
(want de tijd heeft mij , door onze langdurige deliberatien, tot 
mijn leedwezen tot dusverre ontbroken om het bedoelde werk ta 
lezen), komt het mij voor een zeer belangrijk, een zeer lezeng-
waardig werk te zijn. 

Vergunt mij nu ten slotte, nog eenige oogenblikken stil te staan bij 
den IJssel. Sedert lang, Mijne Heeren, zijn meest alle waterbouw-
kundigen het daarover eens, dat de IJssel, wegens de gesteldheid van 
het terrein hetwelk die rivier doorloopt, zeergeschikt is tot grooten 
afvoer van water ; de ondervinding heeft het bevestigd. In den 
winter van 1813 op 1814 heeft de IJssel , volgens de waarne-
mingen en berekeningen van Goudriaan , i5 maal deszelfs middel-
haar vermogen afgevoerd; in i 8 3 8 , nadat op den a8>ten Februari} 
de Begter-Bliijndijk , bij Bees in Pruissen , was doorgebroken , 
terwijl het ijs in den Boven-Bhijn bij het Lobith nog bleef vast-
zitten , kwam er eene verbazende hoeveelheid water op den 
IJssel, en nu laatstelijk nog, in den vorigen winter, heeft het water 
nog omstreeks écu palm hooger aan de peilschaal te Deventer ge-
teekend dan in 1838. In Februarij van het nog loopende jaar 
i85o , was er een oogeublik dat de Waal met ijs bezet, het 
Pannerdensche kanaal geheel verstopt en de Bhijn beneden 
Arnhem almede bezet was , zoodat een zeer groot gedeelte van 
het water van den Boven-Bhijn door den Ouden-Bhijnmond , en 
vervolgens gedeeltelijk langs den Lijmerschen overlaat wegstroomde, 
maar ineerendeels bij Candia op den Neder-Bhijn kwam en voor het 
grootst gedeelte door den IJssel moest afstroomen, omdat het ook be-
nedenwaarts Arnhem, zoo als ik reeds heb opgemerkt, belem-
meringen vond , weshalve het water over bet Arnhemmer en 
Velper Broek wederom op den IJssel kwam. — En toch zijn 
er in geen van die jaren ernstige ongelukken aan de dijken van 
den IJssel gebeurd. Met genoegen heb ik echter gezien dat de 
meergenoemde inspecteurs het plan der rivier-commissie omtrent 
de groote afleiding of zoogenaamde Groene rivier, door de Lijmers, 
afkeuren: het nut daarvan zou niet evenredig zijn aan de kosten, 
en de bezwaren die er daarenboven voor den IJssel uit zullen 
voortvloeijen (zie bladz. G en 7 van het rapport der inspecteurs), 
komen mij zeer gewigtig voor. 

Het sluiten van den Ouden-Bhijnmond (zonder dat is er nimmer 
eene juiste waterverdeeling te verkrijgen) zou in vele op/igten 
wenschelijk zijn , maar ik vrees dat Pruissen er nimmer in zal 
toestemmen: het nut van den tegenwoordigen Lijmerschen overlaat 
zou dan meerendeels vervallen. 

De verruiming van den IJsselmond, zoo als die in het rapport 
der inspecteurs is voorgesteld, acht ik wenschelijk; ik zie daar 
zulke bedenkelijke gevolgen niet van te gemoet als velen uwer, maar 
ik wil niet ontkennen, dat de gronden , door den geachten spreker 
uit Zutphen (den heer Dullert) aangevoerd, er wel voor pleiten 
om er niet toe over te gaan, voor dat er benedenwaarts meer op-
ruimingen hebben plaats gehad: in allen gevalle zou dit velen 
geruststellen. Ik zal echter, alvorens mijne stem te bepalen over 
het door dien spreker voorgestelde amendement, afwachten wat 
deswege door den Minister van Binnenlandsche Zaken zal worden 

se z eed-
En thans , Mijne Heeren, eindig ik; welligt hield ik u reeds 

te lang bezig, maar ik zoek mijne verschooning in de belangrijk» 
heid der zaak. Mijn doel was, u zoo mogelijk aan te toonen dat, 
wat de boofdtrekken der ontwerpen betreft (en daartoe zullen wij 
ons toch in deze Kamer wel dienen blijven te bepalen), de vroeger 
opgerezen bezwaren niet meer kunnen geacht worden te bestaan, 
en er alzoo geen redelijke grond is om nogmaals deskundigen 
en belanghebbenden daarover te hooren, hetgeen een heilloos uit-
stel en welligt een afstel ten gevolge zou hebben. Laat ons het 
dreigend gevaar en de daardoor dringende noodzakelijkheid eener 
voorziening niet uit het oog verliezen, en laten wij vooral ver-
hoeden , dat door een langer uitstel niet andermaal de brouwers 
van Amsterdam in de gelegenheid worden gesteld , op dezelfde 
wijze als in de 17de eeuw, hun bier te brouwen met het water 
uit de Lek. 

De heer Stoet tot OM/tui» : Het was mijn plan, om 
eerst bet woord op te vatten nadat ik het gevoelen der Begering 
zelve over het voorgestelde amendement zou hebben gehoord. 
Maar hetgeen door den vorigen spreker geopperd is , en de vrees 
dat die rede eenigen invloed op de zienswijze der Regering zou 
kunnen uitoefenen, noopt mij, om nu reeds een enkel woord 
daaromtrent in het midden te brengen. 

De spraker uit Deventer heeft een oud geliefkoosd , rk zou haast 
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zeggen verjaard plan ter sprake gebrast, om den Lekdijk te 
beveiligen, door de oever-polders aan den Ussel te verdrukken. 
Ik zal hein niet volgen in zijne wijdloopige waterbouwkundige 
beschouwing ; maar ik zal tegen hem liet gezag aanvoeren van een 
man , aan wiens groote bekwaamheden hij voorzeker niet minder 
crediet zal veileenen , dan ik. Onze groote waterbouwkundige 
Blanken zegt, in zijne memorie over onze rivieren, in i8a3 uit-
gegeven, niet met woorden, inaar hij heeft met daadzaken , op de 
ondervinding van 18 eeuwen gegrond , bewezen, dat onze hoofd-
rivieren, Maas, Waal, Bhijn of Lek steeds genegen zijn, om zich 
ten zuiden te ontlasten, zoodanig zelfs, dat , van twee honderd 
vijf en vijftig dijkbreuken, er slechts twee en dertig ten noorden 
zijn gevallen, waardoor het water zich in de Zuiderzee kon om-
lasten. En dat, niettegenstaande de zware dijkbreuken, welke 
in de noorderdijken vielen, er evenwel even noodlottige dijk-
breuken ten zuiden plaats hadden, dikwerf lang nadat de eerste 
dijkbreuken waren gevallen. Dat men dus nooit eenige verligting 
op Waal , Rhijn of Lek bespeurd heeft, noch rampen beeft zien 
voorkomen, door doorbraken , welke het Rhijn water op den Ussel 
moesten storten. Ziedaar, Mijne Heeren, de beschouwing Tan den 
coryphaeus onzer waterbouwkundigen. Ik kan ook volstrekt het 
denkbeeld niet toestemmen, als of de Ussel meer water zou kun-
nen verdragen , zonder dat er beneden meer middelen tot afvoer 
aan de rivier gegeven worden. 

Ik wil, gelijk ik reeds gezegd heb, mij in geene waterbouw-
kundige beschouwingen daaromtrent begeven ; maar ik zal hier het 
geheugen inroepen van eenige onzer geachte medeleden uit Gro-
ningen , Friesland en Drenthe. In het vorige jaar was er hoog 
water op den Ussel. Het reces was afgeloopeu en de heeren leden 
wenschten zich naar 's Gravenhage te begeven. Ik vernam, dat 
zij te Zwolle waren aangekomen; de veerman aan het Katerveer, 
alwaar men nog altijd , helaas, eene vaste brug mist; weigerde 
personen over te zetten wegens liet gevaar, daaraan verknocht. 
Ik vernam , dat die leden vervolgens hun weg over Deventer ge-
nomen hadden; maar ik, die beter met de localiteiten bekend 
b e n , nam den weg over Kampen. Doch achter Kampen, waar 
men een embranchement heeft van den straatweg van de Zuider-
zee , stonds reeds het water een handbreed op den straatweg, en 
wanneer het nog slechts eenige dunnen gerezen ware zou niet 
alleen deze straatweg zijn overstroomd geworden en daardoor de 
communicatie met Holland zijn gestremd, maar te gelijk de IJsseI-
dijken, die reeds op de kruin gekist werden, zijn overgeloopen 
en een gedeelte van Salland en het Mastenbroek onder water 
zijn geraakt. 

Toen ik hier te 's Gravenhage aankwam verheugde ik mij zeer 
mijne geachte medeleden weder te ontmoeten en hun geluk te 
kunnen wenschen dat zij hunnen gevaarvollen overtogt over den 
Ussel, die zij mij moesten toestemmen met levensgevaar gepaard te 
zijn gegaan , hadden bewerkstelligd. En nu wil men nog zeggen 
dat die rivier nog meer water zou kunnen dragen , en dat wel 
op het tijdstip dat er hoog opperwater op de rivier staat. Ik 
moet mij ten sterkste tegen dal denkbeeld verzetten , ik zie zoo 
goed als iemand het hooge belang van den Lekdijk in ; ook ik 
ben genegen om alle sommen toe te stemmen die tot verhooging , 
versterking en verbreeding van den Lekdijk aan de wetgeving zullen 
worden aangevraagd , maar ik betwist het nut dat de Lekdijk 
zal trekken uit meerder opperwater op den Ussel. Ik geloof 
verder dat de Staat niet bevoegd is meer water op den Ussel te 
brengen, zonder ook voor eigen rekening de werken daar te stel-
len om dat water weder behoorlijk (e kunnen loozen. 

Ik moet nog eene opmerking maken, tegen eene der beschou-
wingen van ons geacht medelid uit Deventer, steunende op het 
feit , dat de Snippeling niet of zeer weinig werking doet. De zaak 
is deze : het water is aan die Snippeling op sommige tijden zeer 
hoog, en dat was aangewezen , door een steen in de sluis, van 
Gouvernementswege in der tijd daarin gelegd. Maar die Snippe* 
ling wordt op sommige punten met steenkolengruis , grind en 
puin als overladen ; men doet dit van lieverlede om de Snippeling 
te veihoogen, althans schijnt op deze wijze water gekeerd te 
worden. Dit gaf aanleiding dat men naar den steen in de sluis 
ging zoeken, maar die steen was allang verdwenen en er was een 
andere steen in gemetseld, zoodat de plaats niet meer te her-
kennen was: ik kan het dus als een feit opgeven, dat meer dan 
eens was bij hoogen waterstand die dijk a la barbe de tout Ie 
monde is opgekist. 

Ik heb gemeend dit weinige in het midden te moeten brengen 
tot staving van mijn gezegde, dat men op de werking van den 
Snippelings- overlaat geene waterbouwkundige beschouwingen 
bouwen mag. 

De heer Storm van 'H Grttveaanae Ik heb het woord 
gevraagd voor een persoonlijk feit. 

Ik noem het een persoonlijk feit, omdat de vorige spreker het 
in zijne rede zoo heeft voorgesteld als of ik der waarheid te kort 
had gedaan. liet tegendeel is waar, de geachte spreker heeft de 
zaak verkeerd voorgedragen. In de eerste plaats heb ik niet ge-
zegd , dat er nog meer water op den Ussel kon worden gebragt, 
maar ik heb wei aangevoerd tot bewijs, den hoogen waterstand 
van dezen winter en daaruit afgeleid , dat er zeer veel water kan 
afgevoerd worden , zonder groot nadeel aan den dijk toe te bren-
gen ; en daarom geloof ik dat die toestand zich zal kunnen her-
halen, zonder ongelukken te veroorzaken. Maar ik heb niet 
gezegd dat men voortdurend al meer en meer water langs de rivier 
zou kunnen afvoeren. 

En wat nu het gevaar betreft om in den winter de rivier over 
te varen , en de gevaren die verleden winter door sommige leden 
dezer Kamer, uit Groningen en Friesland, door den spreker 
bedoeld, zijn doorgestaan , dat alles is mij bekend ; maar ik «'eloof 
niet dat het gevaar zoo dreigend was, dat er levensgevaar was; 
hierover dan ook niets verder. Nu kom ik tot hetgeen door dien 
spreker van den Snippelings-overlaat is gezegd. Hij heeft onder 
anderen gezegd, dat men dien overlaat langzamerhand als het 
ware had verhoogd , door puin en steenkolengruis op den weg 
te brengen; maar ik moet opmerken, dat de eigenlijke overlaat, 
waarlangs de weg aan de buitenzijde ligt, wel één el hooger ligt 
dan die weg, zoodat deze laatste zeker wel een paar voet had kunnen 
verhoogd worden , zonder dat dit eenig nadeel aan den overlaat 
zou veroorzaken; die weg staat ook nu nog reeds lang onder water 
voor de overlaat werkt. Er is vergunning verleend tot het ver-
hoogen van den Snippelings-overlaat, en nu beweert men dat er bij 
die gelegenheid meer (ik geloof een palm of daaromtrent) is opge-
bragt, dan was toegestaan. Dit zal ik niet decideren, ik kan dit 
niet juist beoordeelen, inaar het is ook zoo rnoeijelijk dat ver-
scheidene ingenieurs, die dit hebben opgemeten, het aanvankelijk 
niet regt zijn eens kunnen worden omtrent dat punt , en dat ligt 
niet in het wegnemen van een steen uit eene sluis, maar in eene 
prirnitive bepaling van het peil, in het besluit betrekkelijk het 
daarsteüen van den overlaat in 1809. Maar dit is zeker, dat hetgeen 
de vorige spreker heeft aangevoerd onjuist is, en dat ik volstrekt 
niet beweerd heb , dat er in hel algemeen en onbepaald meer wa-
ter op den Ussel kan worden gebragt; dit zou eene Ongerijmde 
bewering zijn, maar dat de gebeurtenis van deien winter bewezen 
heeft, dat er zeer veel water op kan gebragt worden, zonder daar-
door groote schade te veroorzaken. 

De heer SeStSffes': Ik meen eenige punten van den geachten. 
spieker uit Deventer te moeten wederleggen , waarmede ik mij 
niet kan vereenigen. Ik zal echter, om de menigvuldigheid 
daarvan , niet over alle spreken, want het zou mij op dit 
OOgenblik rnoeijelijk zijn die behoorlijk toe te lichten. Ik zal mij 
dus slechts tol twee er van bepalen ; ik meen ten opzigte van die 
vooral den spreker uit Deventer eenigzins te moeten te regt wijzen. 
Ik meen dat hij gezegd heeft dat het water uit de Waal altijd door 
het kanaal van St. Andries naar de Maas wordt afgevoerd; ik geloof 
dat de geachte spreker daarin dwaalt. Ik heb het grootste ge-
deelte van mijn leven op dat punt doorgebragt, en geloof dat ik 
dus bevoegd ben, daarover eenig oordeel te veilen. Hetgeen de 
spreker heeft beweerd zou onmogeli|k zijn, Mijne Heeren , en 
waaiom ? Het water van de Maas , komt zoo als iedereen bekend 
is, van het zuiden, uit Frankrijk ; het water van den Rhijn, 
waarvan de Waal de giootste tak i s , komt uit het oosten: nu 
kan liet gebeuren dat er in Frankrijk veel regen valt en dat het in 
de streken van den Rhijn sterk droogt, het omgekeerde kan ook 
plaats hebhen. Het natuurlijke gevolg daarvan is , dat de Maas 
in die gevallen somtijds zeer hoog opzwelt, en dat liaar water in 
de Waal, laag zijnde, uitloopt, of dat omgekeerd de Waal opzwelt 
en haar water in de Maas valt. Ik heb het meermalen bijgewoonl 
ilat het water met zooveel kracht uit de Maas in de Waal stroomde 
dat men er met een bootje niet lagen in koude roei jen. Maar er is nog 
meer dat de dwaling van dien spreker bewijst; indien ik mij wel 
herinner dan staat er in een bekend werk van Jacobus Oudenhoven 
Beschrijving over de stad 's Uertogenbosch, in het begin der 16de 
eeuw , zoo ik meen ge-chreven , dat men toen een doorsteek heeft 
gemaakt (later genaamd het kanaal van de Voorn), welk kanaal zoo 
ik meen omstreeks het jaar 17/p) is gedigl : en dat dit gemaakt is 
0111 het water uit de Maas in de Waal te doen stroomen, of af (e 
leiden, maarniet omgekeerd zoo als de geachte spreker schijnt te 
veronderstellen. Ik stem toe dat de omstandigheden van tijd tot 
lijd veel zijn veranderd en dat tegenwoordig , ik zal dit den ge-
achten spreker gaarne toegeven, het water uit de Waal meesten-
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lij ds in de Maas stroomt. En wat is de oorzaak daarvan ? Die 
redenen zijn misschien eenigen uwer , maar welligt niet aan 
allen bekend. De veranderde omstandigheden van de Maas , Waal 
01 Rhijn zijn in betrekking tot elkander de volgende. Aan de 
Maas is sedert eeuwen weinig of niets veranderd , en men moet 
wel daarop letten , dat in de Maas geenë afsnijdingen of bekor-
tingen zijn gemaakt; de kleine rivieren die e r o p uit stroomen 
zijn bijna in denzelfden toestand gebleven ; de veranderingen die 
men gemaakt heeft waren niet vanbelang, althans niet in vergelijking 
met de veranderingen op den Rhijn. En wat is op den Rhijn het 
geval geweest. Daar zijn sedert langen tijd aanmerkelijke bekortin-
gen door afsnijding daargesteld ; ik meen ten beloope van dertig a 
veertig uren gaans ; daardoor kregen wij het water veel schielijker, 
het stroomde sneller, er kwam meor op eens af, en bovendien heeft 
men al de kleine rivierpn en stroomen, die in de rivier uitwaterden, 
meer en meer verbeterd. 

Er waren voorheen uitgestrekte streken waarin het water bijna 
geheel besloten was , omdat het water dat daarin uitvloeide , niet 
geschikt naarden Rhijn kon afvloeijenjer bestond geene genoegzame 
gelegenheid om vooral schielijk het water uit te lozen bij gebrek aan 
voldoende waterleidingen; de rotskloven waardoor het water moest 
afzakken (bij voorbeeld de Hussel, waarvan Dusseldorp aijn naam 
ontleent, u allen ongetwijfeld bekend), hebben hier en daar slechts eene 
zeer geringe breedte, ofschoon bieren daar eene ontzettende diepte. 
Vroeger had men punten waar die breedte slechts l/4 bedroeg 
van de tegenwoordige; nu spreekt het van zelf, dat daar het 
water meer dan vier maai zooveel tijd noodig had om af te 
stroomen ; daardoor rijst nu het water veel sneller en meestal tijdelijk 
veel hooger dan vroeger, en dit brengt veel verandering te weeg 
in verhouding tot de Maas, en daaraan is het vooral toe te schrijven 
dat van tijd tot tijd het water van de Waal zich ontlast in de 
Maas of omgekeerd. 

Er is nog een ander punt waarin ik met den geachten spreker 
uit Deventer van gevoelen verschil: het is omtrent de digting 
of afsnijding van de killen en de verbetering van het vaarwater 
der Merwede, Ik voor mij geloof juist het tegendeel van hetgeen 
hij heweerde. Het zou toch geheel en al onnatuurlijk zijn, naar 
mijn inzien, dat eene rivier, die kennelijk bedorven is door te 
geringen stroom, zou worden bedorven door vermeerdering van 
stroom, want de afsnijdingen der kiJJen moeten daartoe leiden. 

Ik moet nog aan iets anders herinneren. Wij weten allen 
dat voor den beruchten St. Elisabeths-vloed, welke in 1421 plaats 
greep, het rivierwater der Merwede, waarvan hier sprake i s , 
was besloten tusschen wederzijdsche bandijken, en dat alzoo al 
het water van de rivier, zoo als het nu loopt tusschen Weiken-
dam en Hardinxveld, door dat riviervak moest afstroomen naar 
en langs Dordrecht. Toen was dus het riviervak van de Merwede 
geschikt en genoegzaam tot het afvoeren van het water. Waarom 
zou dat nu het geval niet zijn of althans kunnen worden? Want 
zoo er nu plan bestaat tot rivierverbetering, dan is dat door 
afsnijding der killen. Mijns inziens zullen misschien al de killen 
moeten worden afgesneden, eene enkele mogelijk uitgezonderd , 
omdat het welligt zeer moeijelijk zal zijn het riviervak der Mer-
wede zoo aanzienlijk te verbreeden en te verdiepen, als noodig 
zal zijn tot den afvoer van al het water der Boven-Merwede. De 
wijze waarop, en de tijd wanneer, ziedaar eene andere vraag. 
Het is een punt van zooveel gewigt, waaromtrent zoo groot 
verschil van meening bestaat, dat ik op het oogenblik schroom 
daarover mijn gevoelen te uiten. Ik zal mij dus alleen bepalen 
bij deze twee punten , waaromtrent ik het noodig heb geacht 
den geachten spreker, die vóór mij het woord heeft gevoerd, 
eenigzins, zoo als ik gezegd heb , te regt te wijzen. 

De heer EiVtijbett t Ik zal de Vergadering niet bezig houden 
met theorien over den waterstaat. Dii ïigt geheel buiten mijn vak. 
Ik' zal alleen over artikel 35 der wet spreken. 

Twee tonnen gouds toestaan voor eene zaak, welke ik geloof 
dat nog al aan tegenspraak onderhevig is , dat is te veel. 

Ik wil wel aannemen , dat onze groote waterbanen verbetering 
behoeven. Ik wil ook verklaren, dat ik groot vertrouwen stel 
in de kundige ingenieurs, die de zaak hebben onderzocht. 

Dan , om zoo maar op eens die aangelegene zaak , als bij 
tooverslag , door het brengen van een post op de begrooting, te 
beslissen , komt mij bedenkelijk en gewaagd voor. Het plan is 
te veelomvattend, om bij de begrooting te worden behandeld. 

Zoo die twee tonnen gouds worden toegestaan en het werk begon-
nen is, kan men daarvan niet terug. 

Als het eerste schaap is over de b rug , zoo als men zegt, dan 
volgt de geheele kudde van zelf. 

Men stelle : de f 200,000 zijn besteed , nu moeten de andere 
gelden immers volgen; en zoo zullen welligt eenige millioenen 
10 het toekomstige op de staatsbegrotingen in uitgaaf moeten 
worden gebragt, en daarmede onze niet ruime schatk.st jaren lang 
blijven bezwaard. 

Daarin vind i k , gelijk de zaak thans voorkomt, eene onover-
komelijke verhindering, om dit hoofdstuk , zoo die som er op blijft, 
toe te staan. 

Ik wil het noodzakelijke der verbetering onzer rivieren niet be-
twisten. Ik zal zelfs gaarne daartoe medewerken. Maar dan 
wil ik dit bij eene speciale wet, en niet quasi per transennam, 
in de begrooting hebben voorgedragen. Dan kan de zaak met 
meerdere bedaardheid, beradenheid, aandacht en omzigtigheid 
worden onderzocht en tot rijpheid gebragt. Dan zal door deze 
Kamer niet met overhaasting tot de vaststelling worden' besloten 
van een onderwerp, dat aan den Staat millioenen schats kos-
ten zal. 

Ik sprak daareven van eene speciale wet. Dit herinnert mij 
aan de toezegging van den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
in het verleden jaar gedaan , om eene wet voor te dragen tot 
daarstelling van een uitwaterings-kanaal voor de Maas-polders in 
Noordbrabant. 

Rij een nieuw onderzoek is gebleken, dat dit kanaal, langs een 
anderen weg, zonder iemands schade (om het even of zijne landerijen 
boven of beneden de Maas-polders gelegen zijn), zijne uitwatering 
kan hebben in den Riesbosch. 

Ik hoop en vertrouw , dat de wet tot daarstelling van die 
uitwatering weldra zal worden voorgedragen en aangenomen , 
om den kwijnenden, ellendigen, ik mag schier zeggen verhongerden 
toestand van den Maaskant in Noordbrabant te lenigen en na 
eenige jaren volkomen op te heffen, zelfs de sporen van het 
vroeger geleden leed geheel te doen verdwijnen. 

Ik hoop en vertrouw dat de Minister woord houden en de wet 
spoedig voordragen zal. 

De heer Gevers van Endetjeest: Ik laat voor dit oogen* 
blik in het midden de quaestie door den laatsten spreker aange-
roerd , of men namelijk, bij gelegenheid van deze begrooting 
gelden moet toestaan om een op zich zelf staand nieuw plan tot 
verbetering onzer rivieren aan te vangen , dan wel of men moet 
verlangen dat het onderwerp bij eene afzonderlijke wet worde 
vastgesteld. Maar het komt mij voor dat wij onvoorzigtig zouden 
handelen , om , wanneer het beginsel, om bij deze begrooting een 
schakel van werken vastte stellen, wordt aangenomen, dien niet 
in zijn geheel aan te nemen. Wij handelen, naar mijn inzien, 
onvoorzigtig door dien schakel, eenmaal ten grondslag gelegd, te ver-
brokkelen, zoo als het gevolg van dit amendement zal kunnen zijn. 
Wij moeten liefst dit stelsel in zijn geheel aannemen of niet ; en 
geenszins door er hier of daar een stuk uit te nemen , den zamen-
hang verbreken. Wat toch zal het gevolg zijn van het amendement 
door den heer Dullert voorgesteld? Wij hebben door den heer 
Storm van 's Gravesande met veel kracht hooren beweren het groot 
gevaar dat er in eene doorbraak van den Noorder-Lekdijk gelegen 
zou zijn , en hoe nuttig het is zooveel mogelijk maatregelen 
te nemen om zoodanig onheil te voorkomen. In het voorbijgaan 
zij gezegd, dat het gevolg van eene zoodanige doorbraak , hoe 
heilloos en ongelukkig ook , echter het toppunt van kwaad niet 
zou bereiken, zoo als wij het dien spreker hebben hooren af-
schilderen, althans zoo als uit zijne woorden zou kunnen worden 
afgeleid doorminkundigen. Hij heeft immers gezegd, datindienereene 
doorbraak mogtontstaan, het water in de omstreken van Amsterdam, 
indien het tot de hoogte vloeide waarop het uit de Lek stort, 
alsdan een standpunt zou bereiken van 6 ellen boven het Amster-
damsche peil, en da t , bijv., het droog te maken Haarlemmer-
meer weder zou kunnen onderloopen. Indien het tot die hoogte 
vloeide! Maar tot die hoogte zou het niet vloeijen bij doorbraak 
van den Nooidcr-Lekdijk: dit zou zeker, ik herhaal he t , een aller-
rampzaligst geval zijn, maar de gevolgen zouden zich niet zoo ver 
uitstrekken als men uit het voorgedragene misschien zou kunnen 
afleiden. In geval van doorbraak verspreidt zich het water, dat 
dan door de smalle dijkbreuk naar binnen stort , aanstonds 
wijd en zijd door het land; daardoor verliest het invallende 
water natuurlijk terstond zijne oorspronkelijke hoogte, en tot de 
uitwaterende sluizen op de Zuiderzee of het IJ genaderd, wer-
waarts het eene ontlasting zoekt, vindt het daar van zelf afzet; 
er is dus geen opstopping maar doorvloeijing; en die doorvloeijing 
heeft plaats onder de werking der natuurwet van het verhang: 
dat is van de ongelijkheid van waterspiegel van elk meer of min-
der afstroomend water, die altijd aan de bovenzijde hooger dan 
aan de benedenzijde is. Zoo hebben alle onze rivieren en kanalen 
een verhang. In de Lek aan den Noorder-Lekdijk is het water 
doorgaans 16, 18, 20 voet hooger dan aan zee, hoe breed en 
veelvuldig ook de uitmondingen zijn waarop die Lek afstroome; 
het verhang is dus daar gemiddeld 17 en ib voet; het water nu 
eener doorbraak, uit een smalle dijks-opening invallende, heeft 
oneindig meer ruimte tot afvloeijing dan de rivier in hare uit-
mondingen. He overgang van de smalle doorbraak tot den 
breeden uilloop, is plotseling: van daar op het punt van door-
braak waterval (cascade) en terstond daarbeneclen een veel 
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Ia0er Waterspiegel, harder afvloeijender dan hij wordt gevoed, 
dus veel lager, en al lager en lager naarde sluipen of afloopen op 
de zee. Ik druk op die omstandigheid van het verhang, omdat 
ik naderhand nog eene conclusie er uit moet trekken. Gij ge-
voelt dus dat het inundatie-water tot aan het Haarlemmer-meer 
gekomen, geen hoogte meer hebben zou om de bootte ringdi|ken 
te overstelpen. Daarenboven, het Haarlemmer-meer ligt in Itliij n-
land , dat van Amstelland en elk ander heemraadschap is 
afgescheiden door een dijk of dam , welke ook eerst doorgebro-
ken zou moeten zijn, alvorens de inundatie tegen het Haarlemmer-
meer zou kunnen komen. Die afscheiding is zeker van geringe 
hoogte ; maar is niet misschien daarin , en in de geringe hoogte 
derdijkjes aan weerszijden van den Ilhijn van Alphen en hooger op 
tot Katwijk , eene aanwijzing te vinden dat het water van doorbra-
ken in den Lekdijk op zoo verren afstand niet zoo hoog pleeg te stij-
gen. Maar ik zeg het nogmaals , de ramp van zoodanige doorbraak 
zou steeds zeer zwaar drukken. 

Wat nu betreft het amendement, dit zou ten gevolge hebben dat 
niet zoo spoedig als volgens het voorstel, vervat in de begrooting, 
meer water op den IJssel zou worden afgevoerd en dus natuurlijk 
minder langs de l.ek. Maar wat leest men nu in het rapport van 
de heeren Ferrand en van der Kun? » Dat de zeer noodig ge-
» keurde verbeteringen aan den Noorder-Lekdijk worden uitgetrok-
» ken voor memorie, omdat zij deels kunnen gemaakt worden door 
a de belanghebbenden , deels het onderwerp van langdurige onder-
» handelingen zullen zijn." Dus , men erkent het gevaar van den 
Lekdijk— maar er is nog geen kans tot verbetering, doch de ver-
wijding van den IJsselmond zou van zelf eene verbetering ople-
veren, als nemende water van de Lek van dat bedreigde punt 
weg — en nu zou, wanneer men het amendement aannam , dat 
bedreigde punt niet die verbetering ondervinden ! want de verruiming 
van den IJsselmond , eene altijd nuttige zaak in zamenhang met het 
geheel, zou daardoor achterwege gelaten worden , immers voor-
eerst — en waarom ? Omdat men van boven niet meer water op 
den IJssel zou moeten brengen, alvorens men beneden de middelen 
tot afvoer hebbe vermeerderd. Te dezer zake kom ik op het ver-
hang terug. 

De IJssel is beneden veel ruimer dan boven; de heer Storm van 
's Gravesande heeft het zelf erkend , en hij heeft ook gezegd , het-
geen trouwens genoeg bekend is, dat het water van die rivier meer-
malen achterom Deventer, en achterom Zwol heen over de landen 
in de Zuiderzee uitloopt. Wat dus door verbreeding van den Ussel-
mond aan water meer uit den Ilhijn zal opgevangen worden, zal 
over de ruimere waterbanen naar beneden onmerkbaar heen-
vloeijen. Het is waar dat dit overlaten van water achter Deventer 
en Zwolle hier moeijelijkheden oplevert voor de eigenaars der lan-
derijen die dan overstroomd worden; maar dit kwaad bestaat in 
allen gevalle , en ik geloof dan toch dat het er wel weinig toe doen 
zal of over die landen een weinig meer of minder water loopt: wa-
ter ontvangen zij dan toch in den regel. 

Het is natuurlijk iederen eigenaar van landerijen aangenaam 
dat er zoo weinig water mogelijk over zijn land loopt, maar dat 
is een bezwaar op verre na niet te vergelijken met de groote 
ramp van inundatie bij doorbraak van den Lekdijk. Een 
gedeelte land dat nog niet, althans in onheugelijken tijd niet, over-
strooind werd , zou dan het water ontvangen, en alzoo oneindig 
veel grooter ramp ondervinden , dan wanneer het vloeit over den 
gewonen waterweg; daar is men er op voorbereid; daar wacht 
men het eiken winter; maar benoorden den Lekdijk zou het 
onverhoeds vallen in de kern van het land. Ik zal mij om deze 
redenen verpligt vinden tegen het amendement te stemmen, als 
verbrekende ten nadeele van de Lek , en zonder benadeeling van 
den IJssel, de rij der voorgenomen verbeteringen. 

Maar het zij mij nog vergund een woord te zeggen ten behoeve 
van den waterstaat. 

Evenmin als de heer Storm van 'sGravesande, kan ik mij 
vereenigen met eene soort van blaam , van ongunstige beoordeeling 
van het corps van den waterstaat, in het verslag doorstralende. 
Ik geloof, Mijne Heeren, dat men in ons land in dat corps 
nutt ige, bekwame en practische mannen vindt, waaraan wij veel 
dank verschuldigd zijn. Ik ben in de laatste jaren nog al eens 
met ingenieurs van den waterstaat in zaken geweest , en dan moet 
ik verklaren dat ik ze altijd heb bevonden te zijn ijverige ambtenaren 
die hunne berekeningen zeer juist maken ; en het bewijs daarvan 
i s , dat hunne sieringen van kosten schier altijd overeenkomen 
met den aannemingsprijs, waaruit dus blijkt dat de sieringen juioi 
waren , zoo als te regt in de memorie van antwoord is gezegd. 
Wanneer nu de som van aanneming minder is dan zij volgens de 
sieringen zou moeten bedragen , als er voor f 90,000 wordt aange-
notnen wat op f 100,000 was geschat, dan worden de overschietende 
f 10,000 niet aan andere werken besteed, niet evenwel verbruikt; 
dit zou niet knnnen zonder een nieuw Koninklijk besluit, dit zouaan-
druisi.hcn tegen de gestelde regelen van comptabiliteit , welke 
zulk een misbruikten eenen male onmogelijk maken. Het rou mij 
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leed doen, wanneer de indruk van het verslag der Commissie van 
Rapporteurs , hetwelk dan toch, zoo als te regt is opgemerkt, in 
dit geval slechts is de uitdrukking van het gevoelen van eenige leden, 
mogt zijn dat daardoor eene blaam op het nuttige corps van den 
Waterstaat wierd geworpen, 't welk ik geloof dat in zijn midden 
algemeen zeer ijverige , eerlijke en nuttige mannen telt. 

De heer v a n N i s p e n y a n g e v e i i n e r . \Deze redevoering zal 
nader worden medegedeeld. II.] 

De heer tSeMffef t Ik moet bekennen, dat het mij bevreemdt dat 
ik al wederom op een oud en versleten thema hoor terugkomen. Het 
schijnt de gewoonte geworden te zijn om altijd een akelig, hatelijk 
tafereel van armoede en ellende op te hangen. Ik zal echter deswege 
thans niets inliet midden brengen, maar alleen verklaren en de mee-
ning uiten dat , indien men waarlijk voorheeft eene uitwatering die 
aan niemand zal schaden, gelijk de geachtespreker heeft gezegd, men 
noch van mij, noch van diegenen, die voor zoover ik weet zich tegen 
het geprojecteerde kanaal van uitwatering met alle kracht hebben 
aangekant, iets te vreezen heeft. Ik geloof integendeel, dat die 
personen, even als ik, op dat punt zeer zijn miskend geworden. 
Het was hun niet te doen om anderen te benadeelen; het was geene 
afgunst, die hen er zich tegen deed verzetten, maar zij hebben 
gemeend te moeten waken, dat geene maatregelen tot stand kwa-
men, die door hen als allerverderfelijkst beschouwd werden. Ik 
herhaal dus , indien men niet een werk beoogt, dat onredelijk en 
onregtvaardig ten opzigte van velen is, dat men dan, ik vertrouw 
bet van anderen zoo goed als van mij zelven, in plaats van tegen-
werking te ondervinden, met kracht zou worden ondersteund. Maar 
mogt het tegenovergestelde het geval zijn, dan geloof ik evenzeer, 
dat anderen, zoowel als ik , met al hun vermogen, zich daartegen 
zullen verzetten. 

De heer ItKacftay: Na de rede van den spreker uit Deventer 
(den heer Storm van 's Gravesande) , en na de toelichting door den 
steller van het amendement (den heer Dullert), had ik. van het 
woord afgezien, om deze beraadslagingen niet te rekken en niet 
twee malen te zeggen wat eeninaal /.00 uitnemend reeds is voorge-
dragen. Ik moet echter, na hetgeen daar zoo even door den spreker 
uit Leyden (den heer Gevers) is gezegd, een enkel woord zeggen ter 
regtvaardiging van de goedkeurende stem, die ik aan het amende* 
ment schenken zal. Mijn denkbeeld zou volstrekt niet zijn, om 
wanneer het plan een geheel uitmaakte, dat geheel te verbreken. 
Zoo ik het stelsel van de heeren van der Kun en Ferrand wel b«-
grijp, dan is het eene verbetering der waterverdeeltng naar bepaalde 
regels, eene verbetering, die den weg, den gang der natuur volgt, 
wat zij op het oog hebben. Geenszins een groot plan. Het is dan 
ook slechts eene som van twee tonnen gouds, verdeeld over zooveel 
werk als hier zal moeten verrigt worden. Het is geen plan zoo als 
dat van den generaal Kraijenhof dat zestig millioen zou kosten , 
of van eene andera commissie, waartoe achttien millioen geëischt 
werd, of van den heer van Rechteren, den verdediger der bezuini* 
ging, waarmede dertien millioen gemoeid waren; zulk een plan 
hebben wij hier niet. Wij hebben hier een zeer gematigd plan. 
Het is als of de inspecteurs eene wandeling hebben gemaakt langs 
de rivieren en de gevaarlijkste punten opgenomen om er in te voor-
zien. Wanneer ik voor het amendement stem , is mijn oogmerk vol-
strekt niet in den afvoer van water langs den IJssel te bestrijden , 
maar omdat ik eerst wil IJssel-verbetering, vöör dat ik stem voor 
IJssel-bezwaring. Het is waar, de commissie heeft het plan zeer 
matig voorgedragen; men leest in haar verslag, hoe weinig en otn-
zigtig zij den IJsselmond wil verbreeden. Maar toch is het mij te 
veel, in verband met den toestand van het benedengedeelte der rivier. 

Wanneer ik die verbetering nog niet wil hebben , dan is daar-
om mijn doel niet om het plan der waterverdeeling te bederven. 
Neen, omdat het blijkt, dat er bezwaren zijn i nden verhoogden 
waterspiegel tusschen Doesburg en Deventer , dat er middelen kun* 
nen worden aangewend bijv. ter verbreeding der Sallandsche en 
Veluwsche dijken. Wanneer men dien IJssel met water bezwaart, 
dan moet hij dat ook kunnen loozen , en omdat hiervoor niet ge-
zorgd is, moet ik stemmen voor het ameivlament. Ik blijf voor het 
geheels plan. Ik geloof dat zulk een plan , om langs een geleide-
lijken weg, niet door een os'erdreven plan dat millioenen kos t , 
verbeteringen aan de rivieren te brengen, het natuurlijkste, het 
beste is. 

Ik moet hier nog een paar opmerkingen bijvoegen : daar waarde 
killen worden beteugeld, voor welke beteugeling blijkens eene kaart 
die ik hier voor mij heb, reeds honderd jaar geleden, plannen werden 
ontworpen, zal voorzigtigheid moeten worden in acht genomen. 
Voor de overzijde toch zoude het gevaarlijk kunnen worden, 
indien de waterspiegel door de strenge afsluiting werd verhoogd. 
Ik zou dus aan de Regering in overweging geven , om toch vooral 
bij de uitvoering van zulk een werk aan de uitvoerders te zeggen : 
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denkt aan de overzij, denkt aan de waard! Eene tweede opmer-
king geldt bet voorgenomen plan om de eilanden in de rivieren te 
berillen aan den vasten wal. Ik geloof dat dit voorde sterkte van 
den stroom goed kan zijn. Maar men moei bedenken dat de stroom 
niet alleen een zomer- maar ook een winterstand heeft, en men zoude 
door zoodanige vereeniging gevaar kunnen loopen , dat er bij ijsgang 
een uitweg minder zoude zijn. 

Ten laatste wil ik de aandacht van den Minister vestigen op 
een in de discussie van dezen morgen niet behandeld behing. Hel 
geldt de Limburgsehe Maas. Ik wenschle dit belang aan ie 
dringen. Ik ken de behoeften aan verbetering van die rivier en 
het gewigt van dien waterweg. Ik vereenig mij dus met hetgeen 
wij gisteren van den geachttn spreker uit die provincie geboord 
hebben Ik geloof dat die rivier, die waterweg van Limburg 
niet alleen voor Limburg , maar ook voor onzen handel en voor 
Holland van het hoogste belang is. Ik zal u niet vermoeijen met 
u te zeggen hoeveel lasten er over vervoerd worden, hoeveel 
schepen er op varen, maar durf gerust verklaren, dat allen die 
deze zaak onderzoeken tot de overtuiging komen , dat die stroom 
van het hoogste gewigt is voor het algemeen belang , waarvoor 
ik gaarne de gevraagde som zal zien toegestaan. 

he heer X/Utjben : De spreker uit Gorincbem, Mijne Heeren , 
heeft gesproken van een afgesleten en akelig tafereel , dat door 
mij zou zijn opgehangen van den toestand van den Maaskant 
in Noordbrabant, Ik verzeker u , Mijne Heeren, dat ik dat 
tafereel niet te donker gekleurd heb; de armoede die daar ten 
gevolge van den waterstand, alle jaten schrikbarend toeneemt, 
brengt aanhoudend eene menigte menschen tot den bedelstaf. 
Hij heeft gezegd dat het was een afgesleten tafereel ; zoo maakt 
men zich door eene magtspreuk van eene zaak af, welke men 
met geene goede redenen kan wederleggen ; en ik zal hetgeen 
afgesleten tafereel noemen, zoolang niet iu de zank zal zijn voor-
zien. Ik zal op die voorziening blijven aandringen zoolang ik 
de eer zal hebben, lid dezer Kamer te zijn: Despreker zal zoo 
zeide h i j , tot het plan medewerken, bet althans niet in den weg 
staan , wanneer hij overtuigd zal zijn, dat het niemand* belangen 
zal benadeelen. De Hemel beware mi j , Mijne Heeren, dat ik iets 
zou voorstaan of voordragen , waardoor ik een ander opzet lul ijl; 
zou benadeelen. Ik heb de overtuiging, dat de verlangde ver-
betering van uil watering, volgens het nieuwe plan, niemand kan 
benadeelen, en dat ze voor duizenden ongslukkigen eene levens-

3uaestie is. Ik blijf daarom bij mijn gevoelen persisteren, d i t 
e billijkheid vordert , dat er verbetering worde aangebragt. Ik 

verwacht en vertrouw, dat de Minister van Uinnenlandsche Zaken 
zijn woord zal houden, en een groot aantal ongelukkige menschen 
zal helpen, die in zoo hopge mate de hulp van het Gouvernement 
behoeven. 

De heer rrita gSeirtett IBeinest&Sn: Bij gelegenheid van 
de alpemeene beschouwingen over dit hoofdstuk heb ik verklaard , 
dat ik, indien ik niet voldoende werd ingelicht mijne stem daar-
tegen zou uitbrengen , en wel bepaaldelijk omdat bet zoo ruime 
bedrag van twee tonnen gouds voor buitengewone werken daarop 
aan ons wordt voorgedragen , zonder dat het doelmatige van die 
werken in verhouding tol die groote uitgave mij voldoende was 
gebleken. 

Ik had plan , om bij de beraadslagingen over dit artikel op 
dit onderwerp terug te komen. Mijn bezwaar is toch, gelijk ik 
reeds ter loops bij gelegenheid van de algemeens beschouwingen 
heb opgemerkt, vooral daaiin gelegen, dat wij , naar mijn ge-
voelen,die groote werken niet behoorden vast te stellen bij gelegenheid 
van de begrooting; maar dat wij, gelijk reeds vele leden hebben 
betoogd , dit belangrijke onderwerp hij eene speciale wet moesten 
regelen. Ik bad bovenal dit bezwaar, omdat ik begreep, dat 
noch de betrokken provinciale besturen , noch de belanghebbenden 
genoegzaam gehoord waren. Mijn gevoelen werd, te dien op-
zigte, sedert bevestigd door adressen bij ons ingekomen , waaronder 
dat van de Gedeputeerde Staten van Gelderland , waarin tegen een 
gedeelte van die werken groote en gewigtige bezwaren werden 
ingebragt. 

Dit voorname bezwaar wordt echter opgeheven door het amen-
dement , voorgesteld door het geachte lid, den heer Dullert. 
Indien nu dit amendement mogt worden aangenomen, dan zal 
de zaak te dezen opzigte in haar geheel zijn gebleven , en zul-
len de bezwaren, door zoo vele belanghebbenden en ook door 
bet provinciaal bestuur van Gelderland ingebragt, niet zijn gc-
praejudicieerd. Ik zal alzoo, ingeval het amendement van den heer 
Dullert mogt worden aangenomen, stemmen vüür het Vde hoofd-
stuk der staatsbegrooling; indien dit amendement evenwel mogt 
worden verworpen, ook dan nog reserveer ik mij mijne stem ; de I 
door ve'e spr»Vers-J:oc!j gegr.vene iulichiimjcii nopens de voorgestelde 1 
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werken , bun ernstige aandrang tot voorziening ter voorkoming 
van gevaren van overstrooming, wegen bij mij zwaar en ik mag 
den indruk niet ontveinzen, welken, onder anderen, de belang-
rijke redevoering ter zake van mijn geaehten vriend over mij 
gezeten, den heer Storm van 's Gravesande, op mij gemaakt 
heeft. Gaarne erken ik met hem, dat uitstel dikwerf tot afstel 
leidt, en dat ook de regeling bij speciale wet daarenboven aan 
eigenaardige bezwaren onderworpen blijft. 

De treurige voorheelden van'vorige tijden en den dreigenden toe-
stand voorde toekomst, heeft bij ons treffend geschilderd, en ik 
moet bekennen dat indien uitstel van de voorgestelde werken tot 
overwachte en onheil-aanbrengende gevolgen mogt leiden, ik be-
treuren zoude tot dat uitstel te hebben medegewerkt. 

Het is om al deze redenen dat ik ook in geval van afstem-
ming van het amendement, mij mijne uit te brengen stem over 
dit artikel en gcvolgelijk over het geheele hoofdstuk voorbehoud, 
in de hoop dat de nadere inlichting van den Minister mijne over-
luiging zal bepalen. Ik heb gemeend dit weinige ten aanzien van 
dit gewigtig onderwerp te moeten in bet midden brengen. 

De beer Poot-Imam Verwacht niet van mij, Mijne Heeren, 
dat ik in de technische bijzonderheden van de zaak zal treden , 
die thans in behandeling is ; maar ik meen toch eenige korte 
opmerkingen te moeten maken ten aanzien van het thans voor-
gedragen amendement. V/ij hebben van de meeste sprekers ge-
hoord, dat zij het plan door de heeren ingenieurs voorgedrageu , 
algemeen goedkeuren ; dat het het eenige is , waarvan zij, bij nader 
en ernstig onderzoek, de uitvoering nuttig achten. In bet stelsel 
van dat plan schijnt ook mij het amendement rationeel; doch nu 
komi bet mij onwaarschijnlijk voor, dat de mannen, die deze zaak 
met zooveel zorg behandeld hebben, niet op het bezwaar zouden 
hebben gelet, dat uit de wegneming van een gedeelte der dijken 
en de daardoor te verkrijgen verruiming van den IJsseluiond, zal 
ontstaan, door de vermeerdering van water, welke daardoor op 
den IJssel zal plaats hebben. Doch gesteld, dat zij dat bezwaar 
over bet hoofd hadden gezien , dan zullen zij door de beraadsla-
giugen in deze Kamer daarop oplettend zijn gemaakt. Het is 
echter mogelijk, en, zoo als ik reeds zeide, het is waarschijnlijk, 
dat zij dat bezwaar zullen hebben ingezien en dat andere redenen, 
die ons onbekend zijn, hen desniettemin noopten om hun plan, zoo 
als wij bet kennen, voor te dragen. En zullen wij dan bun nu 
de gelegenheid tot de volvoering daarvan ontnemen, door de aan-
neming van het amendement? Ik geloof, da t , hoe bet ook met de 
zaak gelegen zij, hetzij het bezwaar van den geachten voorsteller 
van het amendement gegrond zij of niet , wij in alle gevalle 
dit amendement moeten verwerpen , om la t , indien het bezwaar 
niet gegrond is , wij dan, zoo als van zelf' spreekt, zeer verkeerd 
zullen doen met dit amendement aan te nemen) en indien het 
bezwaar wel gegrond is , wij dan toch niet behoeven te vreezen 
dat het niet uit den weg zal worden geruimd, omdat, indien de 
ingenieurs het over het hoofd gezien hebben, de beraadslaging 
in deze Kamer hen zal nopen om dit punt in nadere overwe-
ging te nemen , en op de eene of andere wijze bet bezwaar op 
te beffen. 

De vergadering wordt daarop voor een kwartier-uurs geschorst. 

De vergadering heropend zijnde, wordt de beraadslaging over 
artikel 35 hervat. 

üe heer M i n i s t e r van» B i n i e e n l n i t d s c l t e Z a k e n . 
[Deze redevoering zal later worden medegedeeld. 1.] 

De beer Sloet tol Olsilmis: Ik ben inderdaad grooten 
dank verschuldigd aan den Minister van binnenlandsche Zaken , 
in de eerste plaats, omdat wij van bom vernomen hebben , dat de 
gelden , die gestrekt zouden hebben om den IJssel te bezwaren , 
thans zullen strekken om den IJssel te ontlasten, waardoor de 
Minister de dankbaarheid van al de bewoners der IJsselboorden 
zal inoogsten. 

Ik ben den Minister in de tweede plaats dank schuldig , omdat 
bij een groot bezwaar van mijn gemoed gewenteld en mij daar-
door in staat gesteld heeft voor dit artikel te stemmen. In alle 
oppositie tegen hetgeen inen staatkundigen n.aatschappelijken 
vooruitgang noemt, is iets subjectiefs; wat de een vooruitgang noemt 
noemt de ander achteruitgang ; onze begrippen daaromtrent ver-
schillen naar mate onze persoonlijke aard verschilt, en ik geloof 
dat men op dat terrein nooit genoeg verdraagzaamheid kan in 
acht nemen. Maar ik betuig vootal een v«rjkjaard vijand 
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te zijn van alle oppositie tegen openbare werken van alge-
meen nut , die strekken tot behoud van geheele streken, tot 
den bloei van uitgebreide standen in de maatschappij , die nog 
zegenrijke vruchten zullen afwerpen, wanneer de laatste galm 
van onze politieke en theologische geschillen waarschijnlijk reeds 
lang vervlogen zal zijn ; die oppositie toch komt gewoonlijk voort 
uit de b o o n beginsels van het menschelijke har t , uit eenen 
demonischen lust om het goede, dat particulieren of besturen 
stichten , te bederven , te beletten , in de algemeene denkwijze 
te verlagen ; zij komt van de zijde derzulken die opruijen on stoken, 
en invloed zoeken te krijgen bij de menigte, en misschien wel 
hunne stemmen 

De Vnarstilter: Ik moet den spreker verzoeken zich te 
bepalen bij het thans in behandeling zijnde onderwerp. 

De heer Sfnrt lol Oltlhuis : Ik geloof dat ik volkomen bij 
liet onderwerp hlijf, want ik wil dit zeggen, da t , wanneer ik 
nu genoodzaakt ware geweest tegen dit artikel te stemmen , ik 
ook den schijn op mij zou geladen hebben van op mijne beurt 
in zulk eene oppositie te deelen , terwijl ik deze werken beschouw 
als te zijn van algemeen nu t , als te zullen voorzien in be-
hoeften, die in het geheele Vaderland worden gevoeld. 

De Voorzitter vergunne mij nog een enkel woord ter beantwoor-
ding van den geachten spreker uit Deventer, in het midden te 
brengen. Aan dien spreker is ontvallen, dat ik bezijden de 
waarheid zou zijn geweest. Die spreker heeft erkend wat ik 
gezegd heb omtrent eene onwettige ophooging van den Snippe* 
lings-overlaat; ik ben daarbij niet bezijden de waarheid geweest, 
en dit feit heeft ook de Minister erkend. Ik heb beweerd, dat 
in tijd van nood de Snippelings-overlaat wordt opgehoogd; dat 
is ook in geenen deele door den geachten spreker weersproken, 
en het is ook eene zuivere waarheid ; en wat nu den bewusten 
steen betreft, wil ik alleen zeggen, dat wat daarvan door mij is 
aangevoerd , van algemeene bekendheid is , of, zoo als men zich bij 
ons uitdrukt, eene straat- en molenmare. 

De heer Jfnllert: Ik heb alleen het woord gevraagd om te 
kennen te geven, dat , na de verklaring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken , dat de bovenmond van den IJssel nog niet 
zal worden verruimd, mijn amendement doelloos is geworden. 
Ik had dit alleen daarom voorgesteld , omdat dit door de Regering 
voorgestelde werk aan den IJssel mij gevaarlijk toescheen, maar 
volstrekt niet met het doel om de Regering op dezen post te be-
knibbelen. Nu de Regering heeft verklaard dat dit werk nog 
achterwege zal blijven en mij omtrent het punt , waarin ik be-
ïwaar zag, volkomen heeft gerustgesteld, verklaar ik mijn amen-
dement in te trekken. 

De heer Gevers van Entlegeesl vraagt het woord. 

De heer Gotlefroit Ik heb mij nooit schuldig gemaakt 
aan het storen eener discussie door het doen eener motie tot 
het sluiten der beraadslaging; maar ik geloof thans dat het , 
nadat er reeds den geheelen dag wisseling van gedachten heeft 
plaats gehad over dit artikel 35 , inderdaad te betreuren zou zijn, 
indien daaraan nog meer tijd zou worden gewijd , bij den weinigen 
tijd, die ons nog slechts overblijft tot het behandelen der verdere 
onderwerpen van de staatsbegrooting. Ik heb dus de eer, Mijne 
Heeren, voor te stellen, dat de beraadslaging over artikel 35 zal 
worden gesloten. 

De motie van orde van den heer Godefroi wordt door het 
vereischte getal leden ondersteund. 

De heer Gevers van JEna~e;jeesl : Over de motie van 
o r d e , natuurlijk, in de eerste plaats. Ik moet die motie bestrij-
den, Mijne Heeren. Er moge aan eene discussie een lange tijd 
zijn gewijd ; maar dat is geene reden om niet meer te zeggen 
wat nuttig kan wezen. Ik vertrouw, dat de weinige woorden 
die ik nog in het midden wensehte te brengen, een nieuw gezigts-
punt zullen openen over de zaak , en zulks naar aanleiding van bet-
geen de Minister van Binnenlandsche Zaken heeft gezegd. Ik 
hoop dus, dat de Vergadering mij niet in den weg zal staan, om 
dat korrelijk te ontwikkelen. Ik ben er nooit voor geweest, om 
de discussien te smoren ; ik heb dien kreet van stemmen! hier al 
meermalen gehoord, maar ik weet niet, waarom men den noodi-
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gen tijd niet zou nemen, om de zaken bedaard en behoorlijk af 
te doen. 

De motie van orde van den heer Godefroi, om de beraadslaging 
over artikel 35 te sluiten , wordt alsnu in hoofdelijke stemming 
gebragt, en met 3G tegen ?.5 stemmen afgestemd. 

Vóór hebben gestemd de heeren: Dirks, Wintgens, Stolte , 
Heemskerk, Hengst, lllussé, Godefroi, de Limpens, Ypeij, Smit, 
Storm van 's Gravcsande , VVieliers, Zylker, Dommer van Pol-
dersveldt, van Eek, Poortman, Anemaet, de Poorter, Huguenin, 
van Zuijlen van Nyevelt, Jespers, de Man, van der Linden, 
Jongstra en de Voorzitter. 

Afwezend waren de heeren : van Hoeveil, Lotsij en van Hall. 

De beraadslaging over artikel 35 wordt alsnu voortgezet. 

De heer Gevers vat* Entlegeesl: Ik hoop uwe aan-
dacht, Mijne Heeren , niet te lang bezig te houden ; ik zelf ver-
lang naar het einde. Hetgeen ik , slechts kort , in het midden 
wensch te brengen is het volgende : de Minister van Binnen-
landschc Zaken heeft nu de zaak van het amendement van den 
beer Dullert daardoor gered, doordien hij zeide : » de f 10,000, 
die ik eerst gemeend had te besteden aan de verruiming van den 
bovenmond van den IJssel, zal ik nu besteden aan werken 
van den benedemnond. " Indien men nu evenwel de geheele som, 
welke voor bepaalde werken ingedeeld is , aanneemt zonder gehou-
denheid aan de zijde der Regering om bij die aanwijzing te blijven, 
dan beslist men eigenlijk, dat de in artikel 35 uitgedrukte som van 
f 5o6,119 kan worden besteed, zoo als men het goedvindt. Wani 
wanneer men 'er niet meer aan hecht , dat de gelden werkelijk 
worden gebruikt voor de doeleinden, bij de toelichtende staten 
der begrooting opgegeven, wanneer hier de Minister zeggen mag: 
i) het geld bestenul voor een bepaald aangewezen werk, zal ik 
» gebruiken voor een ander werk," dan geloof k , dat wij hier eigen-
lijk een votum zouden uitbrengen , waarbij den Minister van 
Binnenlandsche Zaken de vrije beschikking over eene som van 
f 506,119 werd overgelaten. Ik voor mij althans zie er bezwaar 
i n , om op die wijze de toelichtende staten der begrooting, als 
het ware, geheel nutteloos te maken. Daardoor zou een groot 
beginsel worden beslist, waaraan ik bezwaarlijk zou kunnen toe-
geven. Ziedaar het weinige, dat ik nog aan de overweging der 
Vergadering heb willen onderwerpen. 

De heer lUiuiMen* v a n ISJsutaesilnsiiIsche Z a k e n . 
VDeze redevoering zal later worden medegedeeld. II.] 

De heer van JLffiteletè : Ik meen dat ik den Minister van 
Binnenlandsche Zaken heh hooien gewagen van de Uver-Betuwsche 
dijken, die bij de verruiming van den beneden-mond van den 
IJssel zouden worden opgehoogd. Ik hen door woonplaats en be-
trekking met den toestand van die dijken van nabij bekend, en 
moet zeggen , dat zi| steeds in de laatste jaren achtervolgen* 
zijn opgehoogd , zoodat bet grootste gedeelte derzelve in den meest 
voldoenden staat is. De ingezetenen van de Over-BetUWfl zullen 
zich die verboogingen en verzwaringen, bij bet nazien hunner 
betaalde biljetten, zeker nog wel herinneren. Er is nog slechts een 
betrekkelijk klein gedeelte dat neg opgehoogd zal moeten worden. 
Ik zoudedus tol geruststelling dier ingezetenen Wel willen vernemen , 
welke dijken de Minister van Binnenlandsche Zaken op het oog 
beeft, en hem vragen of die dijkei», wier verhoogingen verzwa-
ring door dien Minister, in verband niet de voorgestelde maatregelen 
van rivier-verbetering, schijnt wenschelijk te worden geacht, op 
kosten van het Rijk zouden worden verhoogd. 

De heer Rliui&rter v n u B i i m e s i l a m i s c l i e Z a k e n . 
[Deze redevoering zal later worden medeuedecld. III.] 

De heer van &;>$talein : Ik zal slechts voor een oogenblik 
het woord opvatten , en wel om te verklaren, dat ik mij niet kan 
vereenigen niet hetgeen de Minister gezegd beeft in den loop 
der.er beraadslagingen. Onder de gedrukte stukken is ons over-
gelegd een toelichtende sta.it, waarbij de bestemming was aan-
gewezen van de uitgaven die ons thans tot verbetering der rivieren 
en voornamelijk ook tot verruiming van den IJssel worden aange-
vraagd. Die gedrukte stukken zijn bestemd tot regtvaardiging det 
aangevraagde sommen, en nu wil de Minister overgian die gelden 
tot een ander doel aan te wenden en acht bij bet voldoende dit met 
een woord te kennen te geven. Uit is niet voldoende. Wij hebben 
het te dikwijls gezien , hoe ligt het gebeuren kan , dat een Mi-
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nister achterlijk blijft om zijne gehoudene redevoeringen in het 
liclit te doen verschijnen, en hoe weinige waarde aan zulke 
betuigingen te hechten is : ik kan daarom geen genoegen 
nemen met hetgeen de Minister van Binnenl.indsche Zaken ten 
aanzien van de uilvoering der wet heeft gezegd. De wet wordt 
niet geschreven voor dezen of genen Minister; en ik kan dien 
tengevolge niet aannemen, dat de uitvoering der wet geheel of 
gedeeltelijk zal geschieden , zoo als thans door den Minister wordt 
voorgesteld. Ziedaar, Mijne Ileeren , hetgeen ik heb gemeend 
te moeten zeggen. 

Niemand meer het woord vragende, wordt artikel 35 in hoof-
delijke omvraag gebragt en met 60 tegen 3 stemmen aangenomen. 

Tegen hebben gestemd de heeren : Luijben, van Goltstein en 
Taets van Amerongeu. 

Afwezend was de heer Reinders. 

De artikelen 36 en 37 worden zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De beraadslaging wordt geopend over artikel 38. 

De heer min i s ter v a n B i n n e n l a n d s e h e Z a k e n . 
[Deze redevoering zal later worden medegedeeld. IV.] 

Artikel 38 wordt alsnu zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 3g tot met 48 worden zonder beraadslaging en 
ssonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De beraadslaging wordt geopend over artikel 49. 

De heer Groet* van Pringterer: Ik wensch te spreken 
over het onderwijs. Niet over het lager onderwijs. Mijne denk-
heelden daaromtrent zijn bekend; het zou niet van eenig nut 
zijn , thans op dit onderwerp terug te komen. Ik wensch te spreken 
over bet hooger onderwijs , over den toestand van onze academiën. 
Ik wensch een denkbeeld aan de Kamer en aan den Minister 
van Binnenlandsehe Zaken te onderwerpen , hetwelk in de afdee-
ling waartoe ik de eer had te behooren, eenigen bijval gehad heeft, 
namelijk , of, in verband met bet rapport, uitgebragtdoor de staats-
commissie, benoemd in bet jaar 18/19, ' l e t m e t mogelijk zou zijn 
reeds in den loop van het jaar 1851 eene belangrijke verbetering 
in het hooger onderwijs te brengen? Er is periculwn in mora. De 
toestand onzer academiën — het is welligt eenigzins stout gesproken — 
acht ik in menig opzigt betreurenswaard. Vooraf doe ik opmerken , 
vooreerst, dat niemand meer dan ik waardeert de verdiensten der 
uitstekende mannen , die in onderscheiden vakken onze hooge-
scholen tot sieraad verstrekken. Ten andere, dat mijne aanmer-
kingen betreffen enkel die wetenschappen, "waarover bet mij , ik zeg 
niet een oordeel te vellen, maar eene meening te uiten vergund is. 
Eindelijk, dat op al hetgeen ik zeggen zal uitzonderingen beslaan ; 
dat ik spreek in het algemeen. Nu herbaal ik, de toestand onzer 
academiën is in menig opzigt bedroevend. Niet welligt wat 
den aard en den omvang van bet onderwijs betreft, maar ten 
aanzien van zijn verband tot de geheele ontwikkeling der natie. 

Wat zijn academiën? Wat is baar doel? Jaarlijks te leveren 
een aantal practische mannen , om in onderscheidene vakken 
aan de dagelijkscbe en usuctc behoeften der maatschappij te vol-
doen ? In den tegenwoordigen toestand der wetenschap, bij de 
menigvuldigheid der boeken , zou men , indien dit het eenigc 
doel der academiën ware , ze welligt bij maatregel van bezuini-
ging kunnen afschaffen. Neen , het doel der academiën is hooger. 
Door concentratie van uitstekende talenten en door een leven , 
uitsluitend aan de studiën gewijd, door den gebeelen aard der 
inrigting, moeten zij eene soort van beoefening der wetenschap 
doen ontstaan, die op een geïsoleerd standpunt niet mogelijk is. 
Aldus wordt een ijver en liefde voor de wetenschap zelve gebo-
r e n , waardoor velen worden bezield ; welke ben, ook na het 
verlaten der academie, boven het gewone peil der practische 
wereld verheft; welke hen doordringt met een gloed, bij afzonder-
lijke beoefening zelden verkrijgbaar, en die, ook te midden van 
den meer somberen en kouden atmospheer des maatschappelijken 
levens verlicht en verwarmt. De Franschen hebben voor het-
geen ik bedoel eene uitdrukking die zeer juist is. Wij ook; 
het woord brandpunt, de Franschen noemen het foyer , zij spreken 
van foyer de lumière cl de civilisation. Ziedaar waartoe eene 

academie bestemd is. Een brandpunt van licht, leven en gloed, 
dat zijn weldadigen invloed overal verspreidt, eene alles door-
dringende kracht heeft, en met zijne stralen ook den verst afge-
legene bereikt. Eene andere vergelijking ontleen ik aan het 
onderwerp dat zoo even behandeld is. Stelt voor een oogenblik ter 
zijde al wat op Nederlandschen bodem , bij de gedachte aan 
dijken en dijkbreuk voor de juistheid van het beeld schadelijk: 
zou kunnen zijn. Ik wijs u op den prachtigen stroom, die niet 
langs zijne oevers alleen vruchtbaarheid en zegen doet ontstaan , 
maar door menigvuldigheid van beken en kanalen het geheele 
land bevochtigt, zoodat overal, ook in de meest verwijderde 
streek, met het wassen van den stroom, de waterspiegel zich 
weldadig en zegenrijk verheft. 

Nu vraag ik: beantwoorden thans de academiën hier te lande 
eenigzins aan dit ideaal? Mij dunk t , neen. Sedert lang wordt 
dit betwijfeld en ontkend. Ik beroep mij op hetgeen in 1828 
plaats gehad heeft, toen ook eene staats-commissie voor het onder-
wijs benoemd werd. Veel dat verkeerd was, heeft zich toen met 
de behoefte aan verandering en herziening vermengd. Maar men 
heeft toch te regt gezien dat aan den toestand onzer academiën veel 
ontbrak. Ik beroep mij in de tweede plaats op het rapport der 
staats-commissie van 1849. De commissie doet met nadruk op-
merken dat de inwendige toestand der universiteiten hervorming 
eischl; dat er veel te verbeteren valt; dat zij geheel andere begin-
selen gevolgd heeft. Ik beroep mij op het laatste verslag der Re-
gering over het onderwijs. Deze bijzonderheid vooral is opmer-
kenswaard. Overal is het oordeel der professoren omtrent de 
studerende jongelingschap m het algemeen gunstig; bet is ook 
hard van degenen waaraan men zijne zorgen besteedt een ongun-
stig getuigenis te moeten afleggen, maar die gunstige tint verliest 
zich, wanneer men op de bijzonderheden let. De commissie uit 
deze Kamer, belast met het uitbrengen van rapport over het 
verslag, heeft dit op de volgende wijze kenbaar gemaakt: 

» De hoogleeraren schijnen over het algemeen vrij wel, somtijds 
» uitmuntend tevreden over de pligtsbetrachting en belangstelling 
u der studerende jeugd «n over de vruchten van het onderwijs. 
» Uwe Commissie mag evenwel niet verzwijgen, dat zij zich tevens 
n beklagen , nu eens over de moeijelijkheid om de jongelieden tot 
» openbare dispuut-collegien en practische oefeningen te dringen, 
» dan weder over den minderen ijver na de aflegging van het can-
» didaats-examen in de regten geopenbaard; meermalen over het 
n weinig of niet schrijven van dissertatien, heigeen, volgens de 
11 regtsgeleerdc faculteit te Groningen , zelfs door zeer kundige en 
n ijverige studenten niet meer geschiedt. De faculteit vertrouwt, dat 
» dit het gevolg zal geweest zijn van toevallige omstandigheden." 

Welke die toevallige omstandigheden waren, wordt niet vermeld. 
Uwe Commissie heeft genieend er te mogen bijvoegen: » Het 
i) is welligt gecne gewaagde gissing, dat daartoe zal hebben mede-
11 gewerkt een droevig verschijnsel van dezen tijd, de geringe 
11 belangstelling in de studie zelve, de gewoonte om haar enkel 
» als een middel te beschouwen ter spoedige verkrijging van een 
11 stand in de maatschappij." En nu beroep ik mij niet op 
officiële stukken, niet op rapporten, maar op onze eigene weten-
schap, op hetgeen tegenwoordig van publieke notoricteit is, op 
heigeen ieder onzer, die zich in betrekking stelt tot hoogleeraren 
en studenten, kan weten, en dan vrees ik , dat het een karak-
tertrek is van de tegenwoordige gesteldheid onzer academiën: de 
gcrimje belangstelling in de studie zelve, de gewoonte om haar 
enkel als een middel te beschouwen ter spoedige verkrijging van 
een stand in de maatschappij. Dat noem ik een opmerkenswaardig 
verschijnsel; dat verschijnsel noem ik noodlottig. 

Ik heb , in verband met hetgeen ik omtrent de bestemming der 
academiën gezegd heb , nog een ander argument. Ik ontleen het 
uit den toestand der geheele natie, wat hare wetenschappelijke 
ontwikkeling betreft. Ik zal mij nu ook enkel bepalen tot datgene 
waarover ik, als welligt eenigzins deskundig, wagen durf eigen 
denkbeelden in liet midden te brengen. Indien de tijd niet zoo-
ver verloopen was, en het niet onbescheiden ware, zelfs over 
een onderwerp van zoo hoog gewigt, u lang bezig te houden , zou 
ik wenschen u dit aan te toonen, met betrekking tot de studie 
der oude talen , tot onze eigene geschiedenis , tot onze eigene lit-
teratuur. Ik blijf nu bij het slaatsrcgt. Waagt u zelven af hoe 
de toestand is der periodieke drukpers. Zijn er vele dagbladen , 
waarin , gelijk in andere landen, met kennis van zaken en vast-
heid van beginsel, doeltreffende discussie over gewigtige punten 
van staatsregt gevoerd wordt? Ik mag mij niet in bijzonderheden 
verdiepen ; één enkel voorbeeld , waardoor mijn denkbeeld misschien 
Uitgelicht wordt. 

Wij hebben in ons land een voortreffelijk tijdschrift, waarin 
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eenigen van onze uitstekendste mannen de pen voeren , een tijd-
sclirift dat den titel van » de Gids" in menig opzigt verdiend beeft, 
Dikwijls heb ik daarin , ook hij verschil van zienswijze , rnet ver-
langen naar politieke beschouwingen gezocht; dikwijls veel ge-
vonden dat mij tot nut en leering heeft verstrekt, üpent nu 
dergelijk tijdschrift, dien Gids in de maanden Augustus en Sep-
temher i 8 5 o , in dat zoo gewigtige tijdstip, toen bij de practijk 
der regtstreeksche verkiezingen , meer dan ooit raad en voor-
lichting , uit politieke beginselen afgeleid, te pas kwam. Ik 
herinner mij nog met hoeveel belangstelling ik dat tijdschrift toen 
heb opgenomen, vertrouwende dat het in overeenstemming met 
het hoog belang van het oogenblik was. En nu heb ik den Inhoud 
opgeteekend. I)e Kamer beoordeele, in hoeverre dit uitstekende 
politieke tijdschrift bevatte wat ter voorlichting van de Natie, in 
hare gewigtige belangen, op een kritiek oogenblik, nut hebben kon : 
Een bibliographisch album, dat uit den aard der zaak van meer 
ondergeschikt belang was; een artikel van een schrijver dien men 
altijd gaarne leest , kapitein Knoop uit Breda , doch dat betrek-
king heeft niet op i85o maar op 1815. Vervolgens twee uit-
muntende artikelen over de natuurlijke geschiedenis der schepping, 
een onderwerp, altijd aan de orde van den dag, maar dat 
niet regtstreeks in betrekking tot de politieke gesteldheid van het 
oogenblik stond. Voorts een artikel over Hollandsche dramatische 
poëzij; een over de hedendaagsche opera; eindelijk navolgingen 
van een zekeren Ifjpolyte Violan , waarschijnlijk aan velen uwer 
nog onbekend. Dit voorbeeld heeft eene belagchelijke zijde , 
maar het is tevens ernstige opmerkzaamhed waard. Het toont in 
één vak , dat meer dan andere populair schijnt, waarin bijkans 
iedereen zich tot onderzoeken uitspraak bevoegd acht, hoe weinig 
de natie wetenschappelijk gevormd is; hoe weinig invloed hooger 
sfeer op den lageren dampkring gehad heeft ; hoe weinig ver-
band er tusschen deskundigen en het lezend publiek is ; hoe wei-
nig rekening er op de belangstelling van het algemeen kan 
worden gemaakt; zoodat zelfs uitstekende mannen, die de taak 
op zich • hebben genomen om leidslieden te zijn , waar-
schijnlijk omdat zij van de geringe sympathie voor de meest 
gewigtige aangelegenheden overtuigd zijn , in een dergelijk oogen-
blik tijd en talent aan zoogenaamde liefhebberij ► studiën hebben 
besteed. Brengt dit voorbeeld over op de wetenschap in het 
algemeen , en gij zult U een denkbeeld maken van hetgeen ik 
bedoel , wanneer ik beweer dat de toestand onzer academiën , 
wat haar invloed ter vorming en ontwikkeling van de natie be-
treft, in menig opzigt betreurenswaardig is. 

Ja , er is periculum in mora; en hoe komt er eene spoedige 
voorziening tot stand ? Volgens de aangenomene routine, welligt ? 
in het spoor, waarin wij ten aanzien van het vijfde der addi-
tionnele artikelen van de Grondwet, geraakt zijn? Bij de me-
nigvuldigheid der belangrijke onderwerpen , bij het aantal en 
gewigt der bezwaren omtrent eene algemeene reorganisatie van 
het onderwijs, is het blijkbaar, ook zouder dat ik mij in eenige 
ontwikkeling der eventualiteiten begeef, dat er geenerlei berekening 
te maken is omtrent den tijd waarop iets voor de verbetering van 
onze academiën zal kunnen worden verrigt. 

Nu vraag ik : komt niet juist hier een partiele maatregel te pas ? 
Mij dunkt dat de wenschelijkheid van dergelijke voorziening bij 
de Kamer veld wint. Ik heb met de grootste belangstelling de 
discussie over het departement van Justitie gevolgd , ook omdat 
uit de redevoeringen van sprekers van geheel verschillende rig-
ting (bijv. van onze twee geachte medeleden uit Gouda en van 
mijnen vriend uit Nijmegen), gebleken is , dat de noodzakelijk-
heid van gedeeltelijke verbeteringen in het oog valt. De Minister 
van Justitie heeft te regt gewaarschuwd tegen partiele verbete-
ringen, waardoor men met een stoutcn, onvoorzigtigen greep 
bet geheel zou desorganiseren. Door den greep dien ik op 
het oog heb , zou niet gedesorganiseerd, maar de grondslag 
der organisatie gelegd worden. L)il zal blijken , indien de 
Kamer mij vergunt nog met beknoptheid aan te wijzen, welke 
de voorname oorzaak van het kwaad i s , en hoe gemakkelijk 
vergelijkenderwijze daarin zou kunnen worden voorzien. Iedereen 
gevoelt, dat het hier een onderwerp van het hoogste belang, dat 
het den hartader van hooger volks-ontwikkeling geldt. 

Wat is de oorzaak van het kwaad? Vooral, naar mij voorkomt: 
gebrek aan vrijheid. Niet als of men bij het ontwerpen der regle-
menten van 1815 de onderdrukking der vrijheid bedoeld had. Ik 
zou bet welligt beter uitdrukken , door gebrek aan vrije beweging 
in de practijk. In de practijk is ten gevolge van die reglementen 
de vrije beweging onderdrukt. Onze academiën hebben, bij de 
betrekkelijk geringe bijdragen , welke de schatkist haar geven kan, een 
klein getal hoogleeraren. Zelden wordt dus dezelfde speeialiteit 

behandeld op tweedei lei wijze; lot het bijwonen van vele collegien 
is men ter erlanging van testirnonia verpligt, en , in strijd met 
hetgeen op buitenlandóche academiën plaats heeft , is het bijkans 
onmogelijk, onderden oflicielen titel, personen aan de academiën 
te verbinden , welke buiten den kring van het professoraat een 
ander systema voorstaan , dan hetgeen door den hooglecraar als 
het eenige ware geijkt is. Dit een en ander te zanten heeft de 
vrijheid van ontwikkeling gesmoord , voor de wetenschap onmis-
baar. En dat kan niet anders. Hoe gemakkelijk toch kan het 
gebeuren , dat een gouvernement, zelfs na bet naauwkeurigst 
onderzoek, niet gelukkig is in zijne keuze ; dat de gelukkige 
keuze, naderhand, wanneer eenmaal de hoogleeraars-zetel is inge-
nomen , blijkt niet zoo gelukkig te zijn geweest ; omdat de hoog-
leeraar, eenmaal benoemd, zich met minder ijver en lust, dan 
verwacht mogt worden, op de hem toevertrouwde wetenschap 
toelegt? Ik zal daarvan geene voorbeelden aanhalen: exempla 
odiosa; maar ik vraag bet : zou bet in ons Vaderland aan voor-
beelden ontbreken, dat aldus de eene of andere wetenschap aan 
onze academiën op den achtergrond geraakt is ? Maar dit is niet 
het eenige. Stelt u het tegenovergestelde voor: eene bij uitnemend' 
beid gelukkige keus ; een onzer uitstekendste landgenooten op den 
professoralen zetel; maar het ontbreekt hem aan hetgeen zoo nuodig 
is voor de ontwikkeling van elke wetenschap , zoo noorlig voor 
ons allen: aan tegenkanting, aan tegenspraak. 

Wat zal het geval zijn? De ingenomenheid met eigen stelsel 
zal hem meer en meer in eenzijdigheid doen vervallen. En hoe 
zal het met de jongelieden, met de studenten, gaan? De IIol-
landsche studenten zijn in het algemeen leerzaam, en ook, dit 
ligt misschien in het karakter der natie, eenigzins gedwee. 
Daarbij, en ook dezen karaktertrek hebben zij met onzen landaard 
gemeen , zij zijn gouvernementaal, nemen bij voorkeur aan , wat 
hun op officiële wijze wordt voorgesteld. Zij zijn daarenboven , 
te meer om den zeer jeugdigen leeftijd waarop de hoogeschool hier 
te lande bezocht wordt, ligtelijk ingenomen met den bekwamen 
leermeester, en worden spoedig door den indruk van buitenge-
wone talenten medegesleept. Wat is nu het gevolg der zamen-
werking van dezelfde oorzaak op hoogleeraren en studenten? Dat 
de beoefening der wetenschap het karakter van eenzijdigheid ver-
krijgt. Een van beiden: het onderzoek blijft oppervlakkig; want 
waarom veel moeite besteed aan nadere toetsing van hetgeen men 
als boven alle bedenking verheven beschouwt? of het onderzoek 
geschiedt uitsluitend in dezelfde rigting, zoodat men , door voort-
gezette studie telkens eenzijdiger wordt. 

Daarvan is ook een ander gebrek, aanmatiging en overdreven 
zelfvertrouwen , het natuurlijk gevolg. Ik bepaal mij weder bij 
het staatsregt. Ongelooflijk , en op deze wijs alleen veiklaar-
baar, zijn de verschijnselen welke men op het terrein dezer 
wetenschap ontmoet én in de ingenomenheid met eigen begrip-
pen, èn in de geringschatting van hetgeen door anderen geleerd 
wordt. Ook anderen zullen welligt daaromtrent soortgelijke erva-
ring als ik zelf, gehad hebhen. Thans ben ik in meer gunstige 
positie; nu het meer openbaar wordt dat de zienswijze welke hier 
te lande ook door mij voorgestaan wordt , tot eene der hoofd-
rigtingen behoort, waarin wetenschap en politiek in onze dagen 
verdeeld zijn. Maar te voren, als ik met jongelieden in gesprek 
raakte die van de hoogescholen gekomen waren, ben ik dik» 
werf verlegen geweest. Ik gevoelde , ook waar zij het beleefde-
lijk ontveinsden, dat zij uit de hoogte neerzagen op hetgeen 
door mij in het midden kon worden gebragt. Ik gevoelde dat 
door mi j , voorstander van verouderde begrippen, tegenover ben, 
die geheel in den grondtoon der eeuw en op de hoogte van het 
oogenblik waren, eigenlijk een droevig figuur gemaakt werd. 
Aldus is in sommige wetenschappen althans, een geest van 
monopolie , van coterie, van convenlionnele eigenwijsheid ont-
staan. En dat is schadelijk, ook voor een goed systeem. Ook 
als een wetenschappelijk systeem hoofdzakelijk waar is, blijft 
tegenspraak onmisbaar. Elk systeem door menschen ontworpen, 
is met gebreken vermengd; ter zuivering wordt wrijving der 
gedachten vereischt. De waarheid treedt juist door den strijd te 
voorschijn met verdubbelde kracht. Die strijd is bovendien noo-
dig, opdat er algemeene belangstelling zij. Gebrek aan botsing 
der gedachten , aan ontwikkeling door strijd , heeft meer nadeel 
aan de wetenschap, aan het Vaderland berokkend dan men misschien 
onderstelt. Men wil vrede ook m de wetenschap. Wanneer 
iemand polemiseert, vervalt hij al ligt in verdenking, dat hij een 
liefdeloos mensch i s ; alzoo rust, slapheid, naauw aan slaperigheid 
verwant ; droomerigheid waardoor men langzamerhand door de 
kracht der vis dormiliva in doodslaap zou worden gebragt. Daar-
tegen moet worden gewaakt. Daartegen hebben wij eenen prikkel 
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mondig; in die eenzijdigheid moet verandering worden gebragt. I 
En nu liet middel daartegen f liet is eenvoudig! concurrentie en 
vrijheid. Ik zeg niet, dat die vrijlieid alleen den bloei der weten-
schappen te weeg brengen zal. Herinnert u de scheept aart wet ten. 
Heeft iemand, zelfs onder de sterkste voorstanders, beweerd, dat 
u*e verlevendiging van den handel zou ontstaan uit die wetten 
alléén? Integendeel, dé belemmeringen , zeide men , moeten uit 
Jen weg worden geruimd; maar ook die wegneming zal zonder de 
veerkracht der natie zelve nutteloos zijn. Zoo ook hier ; neemt 
de hinderpalen weg, geeft vrijen loop aan een veelzijdig onderzoek 
Jér waarheid; dan i s , al blijft de veerkracht uwer landgenooten 
onmisbaar, door uwe medewerking de weg naar goede uitkomsten 
gekaand. Van de scheepvaartwetten ben ik geen voorstander 

?';eweést, omdat ik eene enquête als noodig beschouwd heb. 
lier is de enquête geschied; begonnen reeds in 1828, onlangs 

in i84o hernieuwd. liet onderzoek is, ten aanzien van hetgeen 
door mij verlangd wordt, tot rijpheid gebragt. Het middel dat 
ik voorsta, is geen ander dan hetgeen door de commissie op 
den voorgrond gesteld is. Vrijheid! Vrijheid voor bijzonden: 
inrigtingen van hooger onderwijs. Afschaffing der verpligting om 
collegie te houden; mogelijkheid om privaat-docenten aan bet 
academisch onderwijs te verbinden. Daartegenover een stelsel van 
deugdelijke examina, als waarborg dat de vrijheid niet zal worden 
misbruikt. De commissie verlangt geen preventief maar een 
repressief systeem. 

Daar ligt nu het uitnemend rapport , het werk van ben die met 
alle regt onder de bekwaamste deskundigen geteld worden, Waar* 
aan zooveel zorg en ijver is besteed. Zal dit thans weder jaren 
blijven liggen, even als het rapport van 1828, zonder dat er iets 
aan gedaan wordt? Zal het gewigtig onderwerp ook nu weder op 
de lange baan worden geschoven ? Dit is onnoodig. Er zij slechts 
Overleg tusschen de commissie en den Minister van Binnenland* 
sche Zaken: de commissie, wier rapport van bare bevoegdheid 
getuigenis draagt, den Minister die reeds in 1829 de vrijheid van 
onderwijs in Nederland heeft verdedigd en door niemand meer dan 
door mij als een der uitstekendste sieraden onzer academiën ge-
waardeerd werd. 

De heer Gevers ran MntSegeest: Ik ben waarlijk hui-
•verig om bet woord te voeren na de scherpzinnige en kern ciitige 
rede, die wij zoo even gehoord hebben. Hetgeen intussclien in 
de bedoeling lag van den vorigen spreker, ligt ook in mijne be-
doeling en hetgeen die redenaaar op een zoo voortreffelijke wijze 
beeft voorgedragen, wordt door mij ten volle beaamd. Men beeft 
in ons land niet, hetgeen door dien spreker zeer eigenaardig is ge-
noemd een brandpunt van wetenschap en beschaving, un foyer 
de lumière et de civilisation. 

Ik geloof dat hier niet alleen zoodanig brandpunt ontbreekt, 
maar ook die algemeene wetenschapszin, welke tot beschaving en 
tot het geluk van het volk zoo krachtig medewerkt. 

Een spreker uit deze Kamer heeft onlangs geschreven : » Het 
» is de pligt van de Regering dat de wetenschappelijke opleiding 
n der jongelingschap op eene voldoende wijze verzekerd zi j , want 
« hierdoor alleen wordt het mogelijk de algemeene beschaving en 
•) verlichting, zonder welke geene openbare welvaart denkbaar is, 
H te bevorderen en tegen het indringen van verderfelijke leerstel-
» lingen te waken , en aan de maatschappij de voorziening in 
» hare behoefte aan wetenschappelijke voorlichting te waar* 
o borgen." 

Die denkbeelden zijn ook de mijne; reeds verleden jaar heb ik 
die in de andere Kamer, bij gelegenheid van de begrooting, ont-
wikkeld. Het is evenwel ongelukkig dat er in ons land zoovelen 
zijn die met eene soort van glimlach en minachting op de weten-
schap en hen die ze beoefenen of voorstaan, nederzien. Het is 
als of zij meenen dat aan de eigenlijke beoefening der wetenschap 
der maatschappij zooveel niet gelegen is; wanneer slechts de stoffe-
lijke welvaart der natie wordt bevorderd, zijn zij tevreden. Maar 
•men ziet dan den invloed voorbij, welken die hoogere weienschap 
op de stoffelijke welvaart heeft. Men zegt zoo dikwijls : wal 
baten de studiën in bet kabinet? wat baten de bespiegelingen 
en het diep gepeins der geleerden? 

Maar het is uit die hoogere weienschappen dat zoo menige licht-
straal is voortgesproten, welke daarna gestrekt heeft tot het welzijn 
van het menschdom. 

De sterrekunde, bij voorbeeld , zegt men wat baat zij der natie? 
Maar, ik vraag het u , wat zoude scheepvaart zonder sterrekunde 
zijn? Weet men dan niet hoe zeer de sterrekunde met de hoogere rc-
kenkunde vereenigd, in de laatste tijden de zeereizen naar de verste 
werelddeelen veiliger en spoediger heeft gemaakt? Of vorderde niet 
vroeger een overtogt naar Java Goo dagen, waartoe nu slechts 100 
dagen noodig zijn? Zoo is in het kabinet van een Deensch geleerde 

voor eenige jaren het electro-magnetismus uitgevonden en het ge-
volg daarvan is dat men thans zijne denkbeelden van hier naar 
Amsterdam in éénc minuut kan overbrengen, en wanneer in het 
aanstaande jaar de koperdraad van den telegraaph tusschen Douvres 
en Calais zal zijn hersteld, zal men in slechts weinige oogenblikken 
van gedachten kunnen wisselen tusschen Londen en Parijs. 

Ziedaar enkele voorbeelden van hetgeen zoo dikwerf de studiën 
der geleerden ten gevolge hebben, 

Ik heb in den loop van de beraadslaging hooren zeggen, dat 
de tegenwoordige Minister van liinnenlandsche Zaken de duurste 
Minister was dien wij ooit gehad hebben. Ik geloof, dat hij ten 
opzigte van onderwijs en wetenschap een te goedkoope Minister is, 
en ik zie ongaarne, dat naar het verslag op de begiooting, volgens 
sornmiger meening, nog te veel wordt gedaan. Ik vind op deze 
begrooting besparingen welke ik daarop niet zou verlangen, ik ben 
steeds een voorstander geweest van bezuiniging , van besparing, 
waar die waarlijk duurzaam en regtmalig was, maar nimmer mo-
gen zij drukken op onderwerpen die zoo n.iauw in verband staan 
met het welzijn van het Land, als de onderwerpen vau onderwijs 
en weienschap. 

Men geeft nu op deze begrooting aan de Regering f 200,000 ter 
verbetsring onzer rivieren , en naar ik vermeen , te regt , want an-
ders worden wij door het water overstelpt, maar men onthoudt 
eenige duizenden gulden aan onderwijs en wetenschap ; en dit is 
ten oniegte, want daardoor kwijnt de wetenschap, en deze is de 
voedster van alles. Hoe zouden de deskundigen, die de rivierwerken 
moeten ontwerpen en aanleggen, het zonder de wetenschap doen? 
Te veel bezuiniging op hetgeen voor de wetenschap thans wordt 
uitgegeven, o f t e veel terughouding van hetgeen er toe vereischt 
wordt , boude ik dus voor onregtmatig, omdat daardoor de bron 
verdroogt, waaruit vloeit al hetgeen goed , edel en schoon is. Wilt 
gij voorbeelden van hetgeen ik bedoel? Wij leven ineen land, waar 
de landbouw eene hoofdrol speelt, waar de landbouw jaarlijks 
zooveel millioenen producten afzet en daarmede den handel voedt, 
en wij hebben geene school voor den landbouw ! Er bestaat ja eene 
te prijzen landbouw-school te Haren bij Groningen, door de wel-
willendheid van eenige hoogleeraren daargesteld en steeds ijverig 
voorgestaan , maar zij is door het Gouvernement niet of schier 
niet ondersteund. Er schijnt nu quaestie te zijn om eene landbouw-
kundige school voor particulieren oj) te rigten, ik meen te Bor-
culo. Zal het Gouvernement zich daaraan onttrekken ? Zal het 
meenen dat eene particuliere inrigting op eene afgelegen plaats 
even goed aan het doel zal beantwoorden, als wanneer zi j , in de 
nabijheid van eene academie-stad gevestigd , eene gouvernements* 
inrigting wierd ? — Men haalt zoo dikwijls België ten voorbeeld 
aan : in België waren , reeds een jaar geleden , 8 landbouw* 
scholen door de Regering, meestal geheel op kosten van den Staat, 
opgerigt; — en wat heeft men onlangs in Frankrijk gedaan, te 
midden der onrust en der verwarring op de laatste omwenteling 
gevolgd? In alle departementen zijn, anderhalf jaar geleden, land-
bouwkundige scholen opgerigt OJJ's lands kosten, t n te Ver$ailles 
eene algemeene académie <f industrie nationale et agricole, die het 
hoofdpunt van al die onderdeden zal zijn, en waar men be-
paaidelijk landbouwers, administrateurs voor den landbouw wil 
vormen, om verder overal in liet vak voor te gaan, of het aan 
anderen te leeren. Wij hebben een veestapel zoo rijk als mis-
schien geen ander in de wereld ; en onze veeartsenij-school . . . . men 
heeft ze laten verkwijnen. Het is waar dat men die wederom 
wil oprigten, en er nu onlangs onverwacht gelden voor op de 
begrooiing beeft gebragt, maar waarlijk eene onvoldoende som. 
Wi| bezitten koloniën, van welke onze welvaart en voorspoed 
afhangen , maar op welke van onze hoogescholen worden de 
Oost-Indische talen en aangelegenheden geleerd? 

Wij hebben langen tijd natuurkundigen naar die Oost-Indien 
gezonde, en uit hetgeen op het ruime veld dat Oost-Indie 
voor de beoefening der natuurkunde aanbiedt , een ruimen oogst 
gemaakt van aanteekeningen tn van voorwerpen uit het dieren* 
en planten rijk, maar er worden geen fondsen gevraagd om hunne 
nuttige werken uit te geven ; slechts met moeite heeft een pracht* 
werk het licht gezien, waartoe in vroegere betrekking ter vinding 
der middelen te hebben medegewerkt, ik mij steeds tot eere zal 
rekenen; maar de rij van zoodanige uitgaven schijnt gesloten. 

In een land van koophandel, als het onze, waar zooveel vertier 
i s , waar men zooveel belang heeft bij statistieke opgaven waardoor 
men alleen weet wat t r bestaat en wat er omgaat, bezit men geene 
statistieke opnemingen oj) algemeenen, geregelden voet. L)e ambtenaar 
op dit oogenblik aan het hoofd der aldeeling statistiek van het depar-
tement van Binnenlandsche Zaken geplaatst, schijnt, naar hetgeen 
de memorie van beantwoording aangeeft, zich thans voornamelijk 
bezig te houden met het toezigt over negen personen, die iedere 
maand een dertigste gedeelte der bevolking tellen. 

Wij zi|n meer dan éc:ne uitmuntende bibliotheek rijk , maar 
geene middelen zijn beschikbaar om de nieuwe werken aan te koo-
pen , waardoor zij op de hoogte der wetenschappen kunnen blijven : 
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naauwelijks kunnen de werken, waarvoor vroeger ingeteekend is, 
aangehouden worden. Wij liadden een inspecteur voor de scholen, 
maar hij is onlangs afgeschaft, en men heeft zich daardoor versto-
ken van het middel, om uit een algemeen oogpunt te onderzoeken 
en na te gaan , welke de juiste toestand is van het onderwijs ; waar 
goed, waar niet goed onderrigt wordt gegeven; waar behoefte, 
waar overdaad heerscht. Aan de kweekschool voor onderwijzers 
moest, volgens het verslag, f6000 afgenomen worden, welke zij ineen 
adres verklaard heeft nnodig te hebbi n om te kunnen bestaan. De 
toelage aan het Instituut wordt verminderd tot op f 6000; eerst was 
zij f 18,000; toen is zij gekomen op f i5,ooo , toen op f 1 i.ooo , 
thans op f Gooo, en op deze wijze zal men deze instelling vvelligt 
doen verdwijnen, zonder te weten of zij op een anderen voet ook 
zal kunnen bestaan. 

Wij hebben een uitstekend geleerd sterrekundige, die de eer 
van Nederland ophoudt bij de vreemden , en wij hebben geen obser-
vatorium, waar hij zijne waarnemingen kan doen. Niet, dat men 
paleizen behoeft zoo als in Rusland of in Duitschland, maar slechts 
eene eenvoudige, doelmatige inrigting, waartoe niet eens zoodanige 
uitgaaf zoude gevorderd worden , als 20 jaren geleden aan den on-
bruikbaren monster-telescoop en zijne opstelling op het afgesletene 
observatorium, doelloos is besteed. 

Wat doet men dezer dagen in Denemarken ? Een beroemd ge-
leerde , Oertted, de uilvinder van het clectro-magnetismus , heeft 
er zich 5o jaren lang aan de natuurkundige studiën gewijd. Op een 
feestmaal hem gegeven, verschijnt 'sKonings minister, overhandigt 
hem eene acte, waarbij hem Fasanthaf, een Rijks-lustliof voor het 
overige gedeelte zijns levens ten verblijf wordt afgestaan, en doet 
in eene toespraak uilkomen : » hoe zeer Oertted van al de regerin-
» gen , die gedurende zijn leven elkander in Denemarken hadden 
v opgevolgd, steeds onbekrompene ondersteuning voor zijne weten-
H schappelijke werkzaamheden had ondervonden , en dat daardoor 
» vooral die werkzaamheden zoo vruchtbaar voor de wetenschap en 
IJ voor het leven waren geweest." 

Ik bedoel hiermede niet, dat men ook in ons land lusthoven zou 
geven ten verblijve aan onze geleerden, maar ik heb hierdoor slechts 
willen aantoonen , hoe men in andere landen geleerdheid onder-
steunt en beloont. Ik heb de opgenoemde voorbeelden aangehaald , 
om te toonen, dat op onze begrooting kunsten en wetenschappen 
op de spaarzaamste wijze worden behandeld , en dat sommigen toch 
oordeelen dat er nog niet genoeg is bespaard. Ik heb die voorbeel-
den aangehaald , om aan te toonen dat men wel eenige duizenden 
gulden mag overhebben om tot eere van Nederland op te beuren 
wat nu kwijnt, om, even als de hooggeachte spreker, die mij voor-
afging, de behoefte aan te toonen die er bestaat, om de sympathie 
der natie op te wekken voor wetenschap en geleerdheid, als de 
ware gronden van beschaving, van stoffelijke welvaart en van waar-
achtig volksgeluk. 

Wie laag neerzien op de wetenschap, en alleen stoffelijke welvaart 
•wenschen, zij zijn in strijd met zich zelven, zij willen het doel, 
maar de middelen niet. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft altijd geleefd in een 
atmospheer van geleerdheid; van hem mogen wij dus verwachten 
dat hij niet het pad zal blijven bewandelen, dat ook, wat deze be-
grooting betreft, weder schijnt gevolgd te zijn; van hem mogen wij 
verwachten, dat hij in een volgend jaar verbeteringen in het onder-
wijs zal aanbrengen; het is ten minste in het vertrouwen daarop, 
dat ik dit gedeelte der begrooting zal aannemen. Ik erken dat alles 
niet op eens kan geschieden, maar men poge en trachte, en men 
overtuige zich van de waarheid der bewering, dat de wetenschap 
waarlijk behoort te worden voorgestaan , en niet met karigheid 
behandeld mag worden. 

Daar het uur reeds ver verstreken is , wordt de voortzetting der 
beraadslagingen over artikel 49 bepaald op des avonds ten half 
acht ure. ' 

AVONDZITTING VAN ZATÜRDAG 21 DECEMBER. 

De vergadering wordt des avonds ten half acht ure heropend. 

De beraadslagingen over artikel 4o van het Vde hoofdstuk der 
staatsbegrooting voor I 8 5 I {Binnenlandsche Zaken) worden hervat. 

De heer Huguenin : Ik heb het woord gevraagd, Mijne 
Heeren; maar zal kort , zeer kort zijn, en zoo ik hoop practisch; 
want van de theorien, in deze Kamer verkondigd, kan i k , geloof 
ik, naar waarheid zeggen: claudite jam rivos: sat prata biberunt. 
Toen ik in de afdeeling, waarvan ik de eer heb lid te wezen , mij 
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tegen dezen post der begrooting heb verzet, was dit minder om te 
bezuinigen, ofschoon mij dit in geenen deele onverschillig is, dan 
wel omdat ik mijne goedkeuring niet kon hechten aan eene instel-
ling waarvan zij het gevolg is , en ik in zoodanig geval ook de 
kleinste bezuiniging niet te verwerpen acht. Ik heb van den beginne 
het denkbeeld van het zoogenaamd staatsexamen voor jongelieden 
die de academische lessen wenschten bij te wonen, afgekeurd; 
maar mij bij die afkeuring nog steeds gevleid, dat het als het ware 
eene proefneming zoude zijn, om in het vervolg van tijd tot een 
meer uitvoerig en beter werkend plan over te gaan , om namelijk, 
zoo als ook in sommige andere landen plaats vindt, bij het bege-
ven van onderscheidene betrekkingen, tot de staatsdienst behoo-
rende, van de zich aanmeldende candidaten een examen te vorderen. 
Aan die verwachting is tot nu toe niet beantwoord, en ik erken 
gereedelijk het moeijelijke (ofschoon niet onuitvoerbare), dat bij het 
daarstelien van zoodanig plan bestaat. Maar het blijft nu desniet-
temin waar, dat het staats-examen , zoo als het nu i s , geheel 
geïsoleerd daarstaat. Ik zal de Kamer niet vermoeijen met het 
voor en tegen dezer instelling op te noemen. Menige bekwame pen 
heeft in der tijd de voordeelen opgesomd, en de bezwaren aange* 
toond , als de eerste verre overtreffende. 

Ik acht dit bekend, en heb toenmaals dit alles aandachtig nage-
gaan en overwogen, en de slotsom mijner beschouwingen is geweest 
dat ik in die bezwaren ten volle deel. Één bezwaar is echter door 
velen niet genoeg op den voorgrond gesteld , en ik moet dit dus 
met een enkel woord aanstippen. Het is hierin gelegen, dat door 
dit examen de weg tot de academiën nog meer gesloten is voor hem 
die zich de kennis der oude talen niet heeft eigen gemaakt, omdat 
hij , hoezeer deze ook een noodwendig vereischte zijn voor eens 
echt wetenschappelijke opvoeding, die voor zijne bestemming niet 
noodig achtte, en te regt. Het gevolg daarvan i s , om dit kor t t e 
zamen te trekken, dat onze academiën geene universiteiten zijn 
noch kunnen zijn; en ze daarnaar in te rigten , acht ik in den 
tegenwoordigen tijd zeer wenschelijk. 

Wat nu het nut en de heilzame gevolgen van het examen zelf aan-
gaat, is mij, voor zooverre ik in de gelegenheid was daarnaar onder-
zoek te doen en daarmede bekend te worden, daarvan niet 
zooveel gebleken, als de voorstanders van hetzelve zich wel hadden 
voorgespiegeld, en ik blijf in den regel curatoren en docenten der 
onderscheidene scholen , die dikwijls den leerling gedurende 6 jaren 
nar.iiwkeurig hebben nagegaan, als meer bevoegde beoordeelaars 
beschouwen dan ook de kundigste examinator van één enkelen dag. 
Ik blijf het jaarlijksch onderzoek bij de scholen , goed ingerigt, — 
en waarom zoude het dit niet kunnen zijn ? — als meer doeltreffend 
beschouwen, dan dat voor geheel onbekenden, waar beschroomd-
heid, dien leeftijd of eene dikwijls geïsoleerde opvoeding veeltijds 
eigen, zoo al niet voor onkunde geldende, echter in allen gevale 
geen bewijs van wetenschap oplevert. Ik erken het volgaarne, 
en het is inij zelfs aangenaam dit hier te kunnen doen , hoe de hoogst 
gelukkige keuze der onderscheidene voorzitters die elkander 
hebben opgevolgd, en waarvan ik het genoegen heb, één meer 
bijzonder te kennen, echte humaniteit aan menschenkennis parende, 
zooveel mogelijk aan dit gebrek, zijn te gemoet gekomen. Maar 
echter zal toch altijd dit bezwaar eenigermate blijven bestaan. 
Ik blijf het er nog steeds voor houden, dat bij het examen van 
een enkelen d a g , door onbekenden afgenomen, het geluk of 
toeval eene groote plaats bekleedt, en wie kan dit ontkennen 
die immer eenig examen afnam ? Maar toen daarteboven het 
examen van bestemming scheen te zijn veranderd, toen ook de 
jongeling met mindere kundigheden dan die plegen vereischt te 
worden, daar toegelaten werd, waar hij behoorde geweerd te worden , 
toen, Mijne Heeren, werden mijne bezwaren niet minder, en meende 
ik in de afdeeling, waartoe ik behoorde, tegen deze instelling te 
protesteren, en wilde zelfs een amendement voorstellen, opdat 
deze post uit de begrooting mogt worden geligt. Want hoedanig 
is nu de strekking van het examen? 

Men zegt, ik althans heb dit zoo gehoord en begrepen, dat 
er nu met het examen een ander doel i s , dan men vroeger 
beoogde. Men kan nu uit de leerlingen den gang, de methode, 
in «én woord het gehalte van het onderwijs in deze of gene school 
leeren kennen. Maar is dit inzigt wel juist ? Is die maasstaf 
wel regtvaardig? 

Is het niet integendeel in vele opzigten denkbaar dat het in zeer 
vele opzigten faalt? Ik althans hetwijfel die stelling zeer. Of telt 
men den aanleg niet , de zucht tot studie , de zelfstudie van het 
eene individu boven het andere ? 't Is inderdaad geen vreemd 
verschijnsel dal eene goed ingerigte school niet altijd goede leer-
lingen oplevert, en dat juist door dit individuele uit eene minder 
goede desniettegenstaande goede leerlingen voorkomen. In allen 
gevalle komt het oordeel uit de leerlingen getrokken, mij eenigzins 
peremptoir voor. En ik spreek ten deze, Mijne Heeren , veiooidoo/t 
mij dit te zeggen, niet geheel zonder ondervinding, daar ik, 
buiten mijne betrekking tot het lager onderwijs, door toevallige 
omstandigheden eenigen tijd aan het hoofd cener Latijnsche school 
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Ireb gestaan en de functien van rector vervuld. Maar daarte-
boven , hoedanig zal het oordeel zijn, naar de kennis der leerlingen, 
over de scholen der examinatoren, die zei ven docenten zijn ? De 
m a n , gekozen tot de vereerende betrekking van lid der commissie, 
heeft het vermoeden voor zich van kennis en aan het hoofd eener 
welingerigte school te s taan, en dit vermoeden, ik wil dit eens 
veronderstellen, is door het uitmuntend examen van een zijner 
leerlingen tot waarheid geworden. Maar hoe nu , wanneer hij 
als examinator is afgetreden en in het volgend jaar een minder 
kundig leerling zijner school zich tot het examen aanbiedt? Zal 
nu ook zijne inrigting in de schatting dalen, zoo als die zijner 
ambtsbroeders vroeger :' Voorzeker, bij dezelfde oorzaken treden 
dezelfde gevolgen te voorschijn, en hier zal dus de docent het 
ongelukkige accessoir worden dat het onkundige principaal volgt; 
hij zal van zijn standpunt dalen, tot zoolang een ander , meer 
kundig leerling hem den verkregen rang doet hernemen ! 

Bij die overwegingen, Mijne Heeren , en bij dat plan om te 
amenderen, zag ik in de memorie van beantwoording op de 
aanmerkingen in de afdeelingen gemaakt, de gedachte uitgedrukt: 
» dat het min gunstig oordeel over de jongste inrigting van het 
staats-examen wel eens zoude kunnen worden gewijzigd, na 
kennisneming van het daarover uitgebragt rapport." 

Ikinogt, bij mijne hoogst ongunstige zienswijze over deze materie, 
mij zelven den weg der overtuiging niet sluiten , en zag dus van 
mijn amendement af: dat nu voor te stellen, ware voorbarig en 
onbillijk tevens. 

En nu , Mijne Fleeren , heb ik in de Staats-courant van heden 
dat verslag of liever een gedeelte daarvan gezien. Wat ik gezien 
heb is onvolledig, dus zoude ook mijn oordeel daarover onvol-
ledig en dus ligtelijk onjuist zijn; daarom houd ik mijn oor-
deel terug, ofschoon ik moet verklaren, dat datgene wat ik gelezen 
heb, mij niet heeft overtuigd. Ik bedoel echter niets anders dan 
den bloei onzer zoo met roem bekende Latijnsche scholen, niets 
dan een goed, degelijk en grondig onderwijs ; dat meen ik ook 
te moeten zoeken in het releveren dier instellingen, die het 
staats-examen drukt en vernedert. Neem het vertrouwen op den 
docent en het toezigt niet weg door het wisselvallig examen van 
één enkelen dag, waar, de ondervinding heeft het geleerd, de 
meerkundige dikwijls bij den minkundige achterstaat, als of het 
oordeel van docenten en curatoren onjuist ware geweest. Schaft 
het staats-examen af, sluit den litterarischen cursus voor de niet-
litteiatoren ex professo met de Latijnsche «cholen af; — de jeug-
dige leeftijd , zoo gevaarlijk voor het academie-leven wordt een 
of twee jaren verdaagd; de student treedt terstond in het door 
hem gekozen v a k , en de docent, Mijne Heeren, heeft de vol-
doening, zijne taak geheel te hebben afgedaan. Maar stel bij 
het einde van den cursus een even zwaar, even veelomvattend 
examen daar , als het tegenwoordige, maar voor dezelfden aan 
wie gij het bestuur en het toezigt der school hel t toevertrouwd. 

De heer vat» CoitHtein t Ik zal den strijd over het staats-
examen niet weder opvatten , maar het laten berusten bij hetgeen 
vroeger door mij daarover is gezegd. Met zij mij vergund slechts 
een enkel woord in het midden te brengen, eene geschiedkundige 
bijdrage ter verklaring van den oorsprong van dat staats-examen. 

Er werd geklaagd , er werd herhaaldelijk geklaagd op de hooge-
scholen , dat z i j , die tot het hooger onderwijs werden toegelaten, 
niet naar eisch daarvoor waren voorbereid, zoodat demogelijkheid 
niet bestond voor de leeraren om hen behoorlijk te onderwijzen. 

Het examen dat bestond , beantwoordde niet aan het doel , en er 
werd dus aangedrongen op de versterking van dat examen. Zi?dair 
de oorsprong van het staats-examen, tot welks in- stand-brenging 
ik in eene andere betrekking heb medegewerkt en ik kan daarbij 
wijzen op de medewerking die dit denkbeeld van een staats-examen 
vond bij een mijner hooggeschatte vrienden, dien ik.het ongeluk 
heb gehad voor eenige jaren te verliezen, en bij wien de vrijheidszin 
zoo diep geworteld was als bij eenig lid dezer Vergadering. 

Maar een ander punt hetwelk ik kortelijk wenschte te behandelen, 
betreft het denkbeeld, hetwelk heden geuit werd , dat namelijk in 
den tegenwoordigen stand der hoogescholm de wetenschappelijke zin 
niet genoeg werd opgewekt. De hoojrescholen werden beschouwd 
in verband tot de wetenschap ; maar , naar mijn inzien , had-
den zij moeten worden beschouwd in verband tot het belang 
van den Staat , want wij staan hier niet op een wetenschap-
pelijk gebied , wij staan hier op een politiek terrein ; wij moe-
ten ons afvragen : wat moet de beteekenis zijn van de hooge-
scholen in het belang van den Staat ? En dan moet het ant-
woord wezen : zij zijn openbare scholen van staatswege geves-
tigd, ten einde de gelegenheid aan te bieden aan allen, om zich te 
bekwamen in die vakken van wetenschap, en die mate van ken-
nis op te doen , welke zij noodig hebben ten einde aan de be-
stemming, tot welke zij in de maatschappij geroepen worden, 
te beantwoorden. 

Zij weiden daargesteld , ten einde te voorzien in de behoef-

te welke de maatschappi| gevoelt aan zoodanige personen, die 
toegerust zijn met de noodige wetenschappelijke kennis, ten einde 
aan haar de vereischte hulp te verleenen , de gepaste voorlichting 
te verschaffen. 

Maar brandpunten daar te stellen , waaruit het licht der we-
tenschap zich naar alle zijden verspreidt , stroomen van ver-
lichting te doen vloeijen : dit ligt buiten den werkkring en bo-
ven het bereik der Regering. 

Zij behoeft zich daarvoor niet in de bres te stellen , want zij 
kan zich verzekerd houden dat bij de stichting of handhaving der 
openbare scholen, de gewenschte uitwerking niet zal achterblijven 
dat het licht der wetenschap zich naar alle kanten zal verspreiden , 
en ik geloof inderdaad niet , dat men in den tegenwoordigen 
stand derzelve, naar waarheid zeggen k a n , dat de weten-
schappelijke zin aan het verflaauwen is. 

Het ligt in den grondtoon onzer eeuw om het bestaande te gispen 
en naar een ideaal van volkomenheid te streven. Maar wanneer 
men wezenlijk acht slaat op de vruchten, die deze hooge scholen 
afwerpen, dan moet ik zeggen, dat zij aan het aangewezen doel 
geacht moeien worden te beantwoorden. Het is natuurlijk dat de 
jongelieden, die de bestemming voor oogen houden, welke zij berei-
ken moeten, trachten die mate van kennis op te doen, welke hen 
in staat moet [stellen om de betrekking te vervullen, die zij later 
jn de maatschappij vervullen zullen, en zij kunnen dus niet allen 
naar die hoogere wetenschappelijke ontwikkeling streven , welke 
men zou wenschen , dat elk hunner ten deel vul. Maar er zijn even-
wel voldoende verschijnselen op te sommen , die ons aantnonen , 
dat de wetenschappelijke zin inderdaad nog niet is uitgedoofd. 
Behoef ik u aan te wijzen die proefschriften over onderwerpen van 
staatsregt, van staathuishoudkunde, die van daar zijn uitge-
gaan ? En herinneren wij ons niet, hoe nog slechts weinige dagen 
geleden door een onzer leden, een dier proefschriften over staat-
huishoudkunde werd aangehaald, ten einde zijn gevoelen, hier 
geuit, te regtvaardigen ? Wanneer men ten aanzien van dit 
punt, ten aanzien van de beoefening van het staatsregt en staatkunde, 
wil bewijzen dat wij achterlijk zijn , dan moet men, mijns inziens , 
de aandacht niet vestigen op een maandwerk, hetwelk eigen-
lijk alleen een letterkundig maandwerk kan worden genoemd en 
niet is toegewijd aan staatsregt en staathuishoudkunde. Dan zijn 
er andere maandwerken voorhanden, die daaraan zijn toegewijd, 
en deze zijn genoeg bekend, dan dat ik noodig heb ze thans 
hier op te noemen. Daaruit ontwaren wij , dat inderdaad nog 
de wetenschappelijke zin aanwezig i s , en wanneer nu herin-
nerd wordt aan hetgeen er is gebeurd bij gelegenheid van de 
grondwets-herziening, dan zou men kunnen ontwaren, dat het 
staatsregt in al zijne rigtingen werd ontwikkeld , dat daar zoo-
wel de leer van het volks-oppergezag werd verkondigd, als de 
leer van het Goddelijk gezag der vorsten en de leer der constU 
tutionnele monarchie. 

Ik kan dus niet erkennen dat het de notoriéte' publique is dat bij 
ons de wetenschappelijke geest niet heerscht en dat hij op nieuw moet 
worden opgewekt op onze hoogescholen. Ik wil niet ontkennen dat 
uit het rapport van de Commissie voor het hooger onderwijs blijkt, 
dat er eene verandering moet komen in vele opzigten ; dat er meer 
vrijheid in de studie moet heersenen ; het is waardater gelegenheid 
moet worden gegeven om nevens de bestaande vrije scholen te 
stichten. Ik kan dit alles ten volle erkennen , maar ik kan niet in 
het gevoelen deelen , dat een lid dezer Vergadering uitte over de 
verslapping van den zin voor de wetenschap bij de natie en ik 
geloof niet dat dit denkbeeld boven allen twijfel is verheven , zoo 
als hij dit deed voorkomen. 

Maar thans moet ik nog een woord zeggen over een anderen tak 
van hooger onderwijs , over eene andere instelling, over de Bijks-
veeartsenij-school. Ik herinner mij een gezegde daaromtrent van 
den heer Minister van Binnenlandsche Zaken, een gezegde dat mij 
bijzonder heeft getroffen. In eene vergadering der Eerste Kamer 
heeft die Minister gezegd , dat de beteekenis dier school thans gering 
is , wanneer men haar in verband beschouwt met de kosten die 
daaraan besteed worden, en dat men zal moeten overgaan tot de 
reorganisatie dier school, die voortaan niet meer kan onderhouden 
worden uit het fonds van den landbouw , maar op de staatsbegroo-
ting zal moeten worden gebragt. Ziedaar een ongunstig oordeel 
over die instelling, en nu moet het denkbeeld wel onstaan, dat 
die instelling aan groote gebreken lijdt en dat die noodzakelijk 
moeten worden hersteld. Maar wanneer men de zaak van nabij 
beschouwt, moet men erkennen dat die instelling inderdaad 
op goede gronden berust, maar dat zij alleen in latere tijden 
niet voldaan heeft, omdat de maatregelen der Begering strekken 
orn haar de kracht te ontnemen, die zij uit haren aard bezat. De 
instelling is op zich zelve beschouwd op goede grondslagen geves-
tigd ; het onderwijs dat aldaar gegeven wordt behoeft geene ver-
betering: men onderwijst daar alle vakken waarvan de kennis tot 
de vorming van een goed veearts vereiseht wordt. Hij die deze 
school bezoekt wordt onderwezen i n d e dierkunde, bijzonderde 
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paardenkennis, de ontleedkunde , de physiologie, algemeene natuur-
en scheikunde, leer der geneesmiddelen en recepteerkunst, alge-
meene zicktekunde, genezingsleer, geredelijke veearisenijkunde en 
veeartsenijkundige politie, verloskunde, heelkunde, zonder andere 
bijzondere leervakken te vermelden, zoo als de talen, de Neder-
duitsche, Fransche en Hoogduitsehe talen, en het teekenen. Men 
laat het niet berusten bij die theoretische opleiding. Die weten-
schappeii worden in beoefening gebiagt. De leerling krijgt het 
ontleedmes in handen hij wordt geroepen tot de bereiding van 
geneesmiddelen en hij wordt geoefend in het hoefbeslag ; in één 
woord, hij verkrijgt eene wetenschappelijke en practische oplei-
d ing , en de middelen , die d.iartoe ten dienste staan bij die instel-
lin»>, zijn voldoende. Er zijn kabinetten voorhanden van anato-
mische, physiologische , natuur- en scheikundige praeparaten , een 
plantentuin , eene hoefsmederij en stallingen voor liet vee. De 
ontwikkeling van die instelling is hoogst gelukkig geweest. Zij 
heeft zelfs in de laatste jaren eene landhuishoudige strekking aan-
genomen. Eenige bunders lands, ten getale van 4 ' » op het heide-
veld tusschen Utrecht en Amersfoort gelegen , werden in ontgin-
ning gebragt, en de daar genomene proeven gelukten zoo wel, 
dat de gelden, daaraan besteed, terugkeerden in het fonds waaruit 
die verstrekt waren, en de gronden eene driedubbele waarde ver-
kregen, zonder de waarde der aldaar gevestigde gebouwen te reke-
nen. De inrigting d u s , zoo als zij daar bestond was goed, en 
als zoodanig erkend door buitenlandsche bevoegde beoordeelaars, 
terwijl zij, die aldaar hunne opleiding hadden verkregen, door 
aan de instelling vreemde examinatoren aan een gestreng onderzoek 
werden onderworpen en door hen erkend in hun vak volledig 
onderwezen te zijn, waarna zij in verschillende oorden van het 
land als veeartsen werden geplaatst. Meer dan een lootal van 
hen oefenen als veearts, hun beroep uit , en velen van dezelve 
onderscheiden zich in eene hooge mate. Behalve deze gunstige uit-
komst dezer onderneming, verlieze men niet uit het oog dat die 
belangrijke werken, die den ganseden omvang der veearisenijkunde 
behandelen, of tot de toelichting van gewigtige bijzonderheden 
overpaan , aan het ontstaan van deze school hun aanzijn verschul-
digd zijn, waardoor voorden veehouder een nieuw licht is opge-
gaan ten aanzien van de behandeling en de verzorging van het vee. 
Zietdaar de vruchten dier instelling , zonder nog te rekenen de vele 
andere voordeden welke daaruit zijn voortgevloeid, zonder te 
rekenen de paarden-artsen die van daar bij het leger geplaatst zijn. 
Wanneer men nu vraagt, zijn dan de kosten aangewend voor die 
instelling, die op zich zelve bevonden is goed te werken, te 
hoog, dan behoef ik slechts te wijzen op de begrootingen van de 
drie vorige jaren, en wanneer ik zie dat jaarlijks eene som van 
f 35,ooo tot f 38,ooo daaraan is besteed : 

de uitgaaf in 1849 bedroeg f 37,356.74 

voor de huishouding f 24,656.760 
materiele subsidien 5,oo8.i8 

f 29,664.945 
De inkomsten bestonden u i t : 
huishoudelijke f 5,655.g7 
schaapskudde 242.10 
het weideland 345.i35 

6,243.2o5 

uitgaaf . . f 23,421 74 
tracteuienten van hoogleeraren en ambtenaren . i3,g35.oo 

geheele nitgaaf . . f 37,356.74 
indien ik dat in verband breng met hetgeen voor dergelijke in-
stellingen in andere landen wordt aangewend , dan zie ik dat in Uelgie 
fr. i5o,ooo worden besteed aan de veeartsenij-school , terwijl 
fr. 5oo,ooo aan deze instelling en aan den landbouw te zamen te 
koste wordt gelegd en in Frankrijk de school van Lyon en die van 
Alloi't fr. 660,000 kosten en voor het onderwerp van landbouw , 
en veeartsenij-scholen fr. 3,800,000 wordt besteed. Ziedaar, naar 
mijn inzien eene herstelling van hetgeen verkeerdelijk zou kunnen 
worden afgeleid uit eene uitdrukking door den Minister van 
Rinnenlandsche Zaken gebezigd. Het zijn de maatregelen der Ue-
gering geweest, welke de DOodlge kracht hebben ontnomen aan eene 
instelling welke op zich zelve goed is. En welke waren die maat-
regelen ? 

Een maatregel van het vorig bestuur had ten gevolge dat het 
uiuigt werd ontnomen aan de toekomstige kweekelingen die op 
scholen zouden worden geplaatst , om , zoo zij tot veeartsen werden 
aangesteld, eene toelage van staatswege te genieten en wel voor de 
veeartsen van de eerste klasse f 200 , en voor die van de tweede 
klasse f 160. Dit was noodig, want zij kwamen na het verlaten der 
school veeltijds in streken waar zij met de zoogenaamde paarden-
dokters moesten mededingen; het was noodig dat zij ondersteund 

werden, om met eenige hoop op goed gevolg te kunnen wedijve-
ren met personen die, zonder met eenige wetenschappelijke kennis 
toegerust te zijn, zich aan dat beroep hadden toegewijd en dit voor 
een gering loon uitoefenden. Zoo waren er in i8/j6 712 gepatenteerde 
paarden.dokters en i n wetenschappelijk gevormde veeartsen. In 
velestreken vonden die zoogenaamde paarden-dokters meer ingang 
dan de veeartsen en gold op dit punt de spreuk : mundus vult 
dectpi; men koos den kwakzalver in plaats van den doctor. 

Ten einde hem nu tegen die mededingers te beschermen, was eene 
toelage noodig, maar toen hun die ontnomen werd en het uitzigt 
afgesneden, om door de uitoefening van hun beroep een bestaan te 
vinden, kwamen er geene kweekelingen meer aan, en er bleef slechts 
een klein getal leerlingen over. En ziedaar de oorzaak van achteruit-
gang. Er is nog een andere maatregel, uitgegaan van deze Regering, 
die mede ongunstig moest werken. Er was namelijk op eene volle-
dige wijze gezorgd voor een voldoend getal onderwijzers, welke in de 
verschillende takken de lessen zouden geven; maar ten gevolge van 
een van deze Uegering uitgegaan besluit verdwijnt op eens een deel 
van de leeraren. De hoogleeraar in de anatomie, de prosector, de 
apotheker en de adsistent-ajwtheker worden op eens weggenomen , 
zoodat thans de vereischte volledigheid van onderwijs niet aanwezig 
is. Nu kan immers de ontleedkunde niet worden onderwezen ; nu 
kan de leer der geneesmiddelen niet worden uitgelegd ; nu kan er 
geene toebereiding der geneesmiddelen plaats hebben; nu is het zelfs 
noodzakelijk geworden de apotheek te sluiten. Ziedaar hoe deze in-
stelling dóór de maatregelen van de Regering hare beteekenis ver-
loren heeft. Indien wij de woorden van den Minister van Binnen-
landsche Zaken voor juist zullen aannemen, dan mogen wij diegering-
heid van beteekenis niet op rekening van de inrigting zelve stellen. 

Zietdaar hetgeen ik gemeend heb te moeten aan,uerken, en nu laat 
ik het aan de overweging van den Minister over , of de nu uitge-
trokkene som wel voldoende zal zijn om in de daad die instelling op 
een behoorlijken voet, gelijk tot nu toe, staande te houden. Een 
weldadigen maatregel heb ik evenwel opgemerkt ; het is het voor-
nemen dat bestaat om die zoogenaamde gepatenteerde paarden-
dokters uit de practijk te weren. Daardoor zal de gelegenheid meer 
gegeven worden aan de wezenlijke veeartsen om hun beroep uit 
te oefenen en daarin een bestaan te vinden. 

De heer Sloet lot Oitihttis: Na de voortreffelijke rede-
voeringen van de heeren Groen en Gevers van Endegeest, zult 
gij wel niet van mij verwachten, dat ik hier eene paraphrasis 
lever van het bekende: 

üidicisse fideliter ar tes , emolltt mores nee sinit esse feros. 
Vergunt aan mij , die nog zoo weinig van uwe aandacht heb ge-
vergd, om nog een gezigtspunt van beschouwing over de behar-
tiging van wetenschappelijken zin in Nederland in het midden te 
brengen. 

Er is in onze dagen een nieuw verschijnsel ontstaan, namelijk 
eene volkeren • meening. De volken beginnen in massa te 
denken, en hunne gedachten hebben duizenden nieuwe organen 
en vehikels. Ik behoef wel niet te zeggen , dat die volkeren-meening 
geheel iets anders i s , dan hetgeen men gewoonlijk noemt volks-
souvereiniteit. Vergis ik mij niet , dan zal in de toekomende tijden 
het lot der kleine Staten meer beheerscht worden door die volkeren-
meening dan door de diplomatie der hoven , en even als de openbare 
denkwijze, die. zich in den kring van een gegeven volk vormt, 
slechts voor een korten tijd op den dwaalweg kan worden ge-
bragt , zoo zal de volkeren-meening ook eindigen een door be-
schaving en zedelijkheid uitblinkend volk te huldigen, en zijn 
nationaalaanwezeneerbiedigen. In die volkeren-meening moeten wij 
voor Nederland een nieuwen krachtigen steun zoeken. Wij kunnen 
dit op tweederlei wijze, door namelijk een vrijgevig handelstelsel 
te huldigen en door de handhaving van onzen wetenschappelijken 
roem, het schoone erfgoed onzer vaderen. 

De tijden zijn voorbij, Mijne Heeren, dat wij de Engelsche 
schepen achter onze kielen van den Teems naar onze havens kunnen 
slepen, maar wij kunnen op het wetenschappelijk gebied nog 
veroveringen maken, die weldadiger voor de beschaving van het 
meiisclulom zullen werken. 

Er zijn dan ook geen posten op de begrooting gebragt, waarvoor 
ik met meer genoegen mijne stem uitbreng ila.i voor dezulke, die tot 
ondersteuning, tot instandhouding, tot uitbreiding van de museums 
en boekerijen in deze provincie. Die museums toch getuigen van den 
hoog gestemden wetenschappelijken zin onzer voorouders; zij strekken 
tot sieraden van ons land, zij geven den beoefenaar van kunde en 
wetenschap menig volledig hulpmiddel aan de hand. Maar zie 
ik op de groote armoede die in dit o|>zigt in de landprovincien 
heerscht, dan word ik door een smartelijk gevoel aangedaan. Warit 
ook daar kan men het kenmerk van onzen tijd, de zucht naar al-
gemeenheid van kennis, ouder alle standen opmerken. Terwijl dan 
de Regering, even als in Relgie en in Frankrijk er op uit zijn , om. 
badplaatsen en waschj)laalseu in te voeren , geloot ik dat de eigen-
aardige taak van een Nederlandsen bestuur moest zijn om het laud 
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met meer museums te begiftigen. Vergete men daarbij ook niet, 
Mijne Heeren , «lat de land provinciën sedeit meer dan bet derde 
eener eeuw hebben bijgedragen tot de instandhouding en de uit-
breiding der museums in deze provincie. Misscbien ducht men 
daaruit een groot bezwaar voor de schatkist, eene vermeerderde 
uitgave, maar ik geloof dat de Staal hier zou kunnen vol-
staan om bij de eerste oprigting eene betrekkelijk geringe bijdrage 
tot aanmoediging te «even. Waar het voornamelijk op aankomt, 
is dat de Regering de aandacht op dit onderwerp vestige der be-
trokkene commissarissen des Konings in de provinciën , ten 
einde deze wederom, op hunne beur t , de plaatselijke besturen 
daartoe opwekken. Op de/.e wijze zal er eene algemeene belang-
stelling voor dergelijke inrigtlngen geboren worden. Onder die 
museum?, welke ik in eerste plaats in de landprovincien wenschte 
daargesteld te zien , zou behooren eene verzameling van land-
bouwkundige werktuigen. Mijne Heeren , met genoegen ontwaart 
men het streven van onzen landbouw naar meerdere weten-
schappelijke kennis. Er bestaat eene algemeen gevoelde behoefte 
in ons land aan een rationelen , dat is op wetenschap gegron-
den landbouw, en ik geloof dat het de taak der Regering is om 
deze heilzame strekking in de hand te werken. 

Door de hervorming van ons staatsregt dient eene nieuwe periode 
van eigenlijke volksbeschaving geopend te worden, en daarom is 
bet noodig, dat ook ten platten lande meer volksboekerijen worden 
opgerigt. De Staat is niet verantwoord , wanneer hij dat alleen aan 
de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen zou willen overlaten. Er 
bestaat inderdaad ten platten lande gebrek aan voedsel voor den 
geest. De werkbazen, de ambachtslieden , de landlieden kunnen 
zich geen lectuur aanschaffen , ja, wij hebben groote bevolkte dor-
pen , waar men van alles te koop kan vinden, waareene menigte 
Komenijswinkels zijn, maar waar de inwoners niet in staat zijn om 
iich boeken aan te schaffen of ze tegen een geringen prijs te huren. 

Naar mate het volk meer aandeel neemt in de behartiging der 
algemeene belangen, in het eigenlijk bestuur, moet ook de kring 
van zijne kennis uitgebreid worden. Zien wij bet ook niet voorbij , 
dat de groote mannen, aan wie wij de beschaving van onzen tijd te 
danken hebben, niet zelden uit den kleinen burgerstand, ja dik-
wijls uit het slijk der maatschappij zich tot zonnen op de baan der 
•wetenschappen hebben verheven? Wat wij voor de beschaving van 
het eigenlijke volk zullen doen, dat zal het volk niet tiendubbele!!, 
met honderdvoudigen woeker aan de maatschappij vergoeden. Wij 
zijn het allen eens, dat de uitspattingen der volkswoede in andere 
landen niet te danken zijn aan overmaat van beschaving, maar aan 
gebrek aan be-chaving. Het is niet f;enoeg dat wij dat inzien ,. maar 
telken jare behoort de staatsbegrooting het bewijs op te leveren, dat 
wij ook werkzaam zijn om die beschaving uit te breiden. Ik ben 
altijd huiverig, Mijne Heeren , jegens de Regering, in den didacti-
schen toon te vallen , waartoe men zoo ligt geraakt. Zij vergunne 
mij echter eene opmerking: dat het voor haar niet genoeg is het 
licht in zich te bezitten, maar dat , als zij met regt aanspraak zal 
mogen maken op den naam van eene verlichte Regering, zij ook 
verlichtend moet zijn , en verlichtend naar buiten werken. Ik ver-
heug mij in het geloof en het vertrouwen dat de Begering op dit 
punt mijne zienswijze volkomen deelt. 

» waar gasthuis en andere geestelijke, alsmede vicarie-goederen 
i) en andere fondsen voorhanden , zouden aanstellen eenen rent-
n meester over die goederen, die rekening zou moeten vorderen 
i> van de oude beheerschers derselve, en hunne inkomen employe-
'i ren , waartoe zij van ouds gedestilleerd zijn, of tot zulke eindens 
i) als van deszelfs aanstellers ten beste nutte zou geoordeeld wor-
i) den , zullende aan derselver aanstellers rekening en verantwoor-
11 ding schuldig zijn." 

Dit reglement heelt het gelukkige gevolg gehad, dat hier en 
daar in de provincie Gelderland werkelijk van die oude beheer' 
schers is gevorderd rekening en verantwoording van het beheer 
dat zij gedurende een aantal jaren over die belangrijke bezittin-
;;en hadden gevoerd. Evenwel is niet geheel en volledig uit-
voering gegeven aan dat reglement. Bij verloop van tijd zijn 
die goederen ook weder gekomen aan de beheerders , aan wie 
ze waren toegekend bij de eerste regeling na de hervorming. 
Wanneer men nu op den oorsprong van die goederen acht slaat, 
dan bestaat er geen twijfel, of er is oudtijds alleen beheer of 
administratie opgedragen en de eigendom is voortdurend verble-
ven aan den Staat, die in deze opgevolgd is aan de Souvereine 
Gewesten. Wanneer ik verder in aanmerking neem, en dit is een 
hekend feit, dat die bezittingen, welke in sommige oorden van 
(ielderland misscbien eene waarde van honderd of twee maal hon-
derd duizend gulden bedragen, voortdurend in handen zijn van 
particulieren, welke moeten erkennen geene eigenaren er van te 
zijn; die aan niemand rekeningen verantwoording doen, en die de 
gelden besteden op zoodanige wijze als hun goeddunkt; —dan komt 
het mij voor, dat het meer dan tijd is , dat de Staat uitoefent de 
regten , welke hem toekomen. Ileeds bij een advies van 's lands 
advocaat van 27 Jan na rij 1849 werd aan de Regering opgemerkt 
;.'at » de Staat is opgetreden en opgevolgd in de plaats en in de 
'i regten van (Jen landdag, die bij reces van 29 Mei i6 t3 de 
» administratie der goederen verleende", en er moeten dan ook 
krachtige maatregelen worden genomen , om die goederen en 
gelden tot hunne eigenlijke bestemming te doen terugkeeren. 
Inüen dit geschiedt dan zullen er ook belangrijke sommen be-
schikbaar worden gesteld voor het openbaar onderwijs, dat daar-
aun zoo groote behoefte heeft. 

De heer VSetmun : Wanneer de Nederlandsche natie het ge-
luk zal hebben de beginselen in de Grondwet van 1848 opgenomen, 
in bet leven geroepen te zien , dan zal ook overal in bet Rijk openbaar 
onderwijs van overheidswege worden gegeven. Of eenmaal die tijd 
zal aanbreken, is ons allen onbekend. Zeker is het , dat aan de 
vervulling van die behoefte , welke onder de duurste pligten van 
de Regering behoort , groote moei|elijkheden zijn verbonden. Zij 
moet nu reeds omzien naar middelen , waardoor eenmaal aan die 
gewigtige bepalingen der Grondwet gevolg zal kunnen worden 
gegeven. Ik geloof dat er onder deze middelen een is van zeer 
eenvoudigen aard. In verschillende streken van ons Vaderland, en 
bepaaldelijk in de provincie Gelderland, bevinden zich aanzienlijke 
bezittingen welke van geestelijken oorsprong zijn , en van voor de 
hervorming dagteekenen. Deze goederen zijn door of ten gevolge 
der reformatie vervallen aan het domein of aan den Staat. Na de 
reformatie werden er bepalingen genomen omtrent het beheer 
of de administratie, en daarbij wordt tevens de bestemming van 
de opbrengst der goederen geregeld. 

Men had daarbij op het oog de voorziening in geestelijke of 
intellectuele behoeften. Er zou door administrateuren moeten 
worden bijgedragen in de tractementen der predikanten; maar ook 
zou een gedeelte der revenuen moeten strekken ter bevordering van 
het onderwijs. Het is bekend op welke wijze in de vorige eeuw 
die administraties werden gevoerd; maar het is tevens bekend, dat 
op het laatst dier eeuw een reglement is vastgesteld tot bestuur 
van den ambte Tielrewaard , waarbij onder anderen werd bepaald 
da t , «vermits in verscheide dorpen veele fondsen of verdonkert 
ii gehouden, of tot andere eindens, als bij derselver oprigting 
» bepaald, gebruikt werden, de inwoonders van die dorpen, al-

De heer K,. Bi. Sloren : Ik heb het woord gevraagd om, ter 
gelegenheid van de discussie over dit artikel, eene enkele vraag te 
rigten tot den Minister van Binnenlandsche Zaken. Ik hen 

I daartoe gebragt door hetgeen ik dezen morgen door eenen der 
sprekers heb hooien zeggen aangaande de gebreken , welke in 
ons academisch onderwi|s zouden bestaan. Men heeft gezegd 
di t het onderwijs aan onze academiën eene eenzijdige rigting 
had aangenomen. Mij dunkt , men moet het volkomen erken-
nen dat die eenzijdige rigting inderdaad bestaat. Nu wilde ik 
aan den Minister vragen, of er als hulpmiddel daartegen geene 
mogelijkheid zou zijn om aan eene onzer academiën een of 
twee leerstoelen op te riglen voor de katholieke theologie. Mij 
dunkt dan zou men die eenzijdige rigting, waarover door den 
redenaar, dien ik op het oog heb , geklaagd wordt, te gemoet 
komen en de scherpheid van die antipathie, waarvan ik voor-
maals wel eens heb hooren gewagen, zou, door meerdere 
wrijving en omgang, slijten en verdwijnen. Ik heb dit alleen 
als eene vraag willen voorstellen aan den Minister. 

De heer Minis ter v a n B inne i i l andsc l i e Zaken. 
[Deze redevoering zal later worden medegedeeld. V.] 

De heer Gi'oen van JRrinsleref: Ik wensch aan ons 
hooggeacht medelid uit Utrecht te doen opmerken , dat de geheele 
strekking van mijne rede is geweest om te verwijlen naar de 
raadgevingen in het rapport der staats-commissie van 1849, 
welke hij zelf met zijne handteekening heeft bekrachtigd. Den 
Minister van Binnenlandsche Zaken moet ik antwoorden dat ik 
zijne verdiensten ten aanzien van onderwijs en wetenschap waar-
deer, en dit , naar ik meen, ook heden aan het slot mijner rede ge-
toond heb. De minister heeft betreurd, dat ik dat gewigtige 
onderwerp op dit ongenblik onder de aandacht van het Gouver-
nement heb gebragt. Maar de Kamer en de Natie en de Minister 
zelf zal erkennen dat het vinden eener geschikte gelegenheid niet 
ligt valt. Immers, het adres van antwoord is een bloot compliment; 
eene interpellatie stremt de veelvuldige werkzaamheden der Kamer; 
de algemeene beschouwing der begrooting moet liefst binnen den 
kring der finantiele quaestien worden beperkt; en zijn wij aan de 
speciale rubriek van het onderwijs gekomen, dan is het oogenblik 
daar , waarop over het onderwijs niet gesproken, maar een diep 
stilzwijgen moet worden bewaard ! 

Ik dank den Minister voor de verzekering dat bijzondere inrigtin-
^en van onderwijs, zoolang hij aan het hoofd van het departement 
staat, volkomen vrijheid zullen genieten. Hetgeen de Minister ge-
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«egd heeft omtrent het vrijwillige der dwang-collegien, is minder 

Iuist. Zij zijn vrijwillig, gelijk bij voorbeeld de vrijwillige leening 
iet was; met een schrikbeeld waartegen de vrije wil der jongelieden 

zelden bestand is. 
De Minister beweert ook dat zij privaat-docenten kunnen hebben. 

Quasi privaat-docenten welligt; want het kenmerk en voorregt 
van een privaat-docent bestaat hierin , dat hij , gelijk in andere lan-
den , in het academisch organisme opgenomen zij. Het verschil is 
juist in het officieel wetenschappelijk karakter. 

De Minister zal zich uit dien tijd , toen wij gezamenlijk te Leyden 
verkeerd hebben, een eclatant voorbeeld herinneren , dat iemand , 
van wien voorwaar krachtige concurrentie kon worden verwacht; 
zich aldaar had nedergezet en dat de concurrentie schier niets be-
teekenend geweest is. De Minister heeft mij in deze zaak ten on-
regte geïsoleerd. Ik sta niet alleen , ik steun op het rapport der 
Staats-commissie van 1849, het is haar systeem dat ik aanprijs en 
waarvan ik de voornaamste trekken aangewezen heb. 

Dus het voorname denkbeeld blijft: de wensch naar spoedige 
voorziening in datgene dat tot rijpheid gebragt is ; waaromtrent 
geen verscheidenheid van inzigten bestaat; en hetgeen, voor onver-
wijlde afdoening vatbaar, door het verwijzen naar eene algemeene 
reorganisatie, verschoven wordt naar een zeer onzeker verschiet. 

Ik eindig met een woord van gewigt, omdat het de Grondwet 
betreft. Volgens mijn wensch, zou juist verkregen worden hetgeen 
de in 1848 gewijzigde Grondwet in deze materie verlangt: eene 
behoorlijke vrijheid. Voorts moge de indiening van de wet op het 
onderwijs door het vorig bewind voorgesteld worden als afdoening 
der schuld van het 5de additionnele artikel. Deze verontschuldiging 
betreft dan het lager onderwijs alleen , zoodat eene verordening 
op het hooger onderwijs behoort onder de wetten welke men, met 
de Grondwet in de hand, zoo spoedig mogelijk te gemoet ziet. 

De heer Cevers van Etttleffeeêt: De Minister heeft ge-
zegd dat de spreker uit Utrecht, de heer van Goltstein, een over-
sprong had gedaan van het onderwerpelijk artikel op artikel 107", 
betrekkelijk de veeartsenij-school. Maar de Minister heeft daarop 
geantwoord en daardoor de zaak meer bepaald op dit oogenblik in 
beraadslaging gebragt. — Daar het antwoord op de bedenkingen 
van dien spreker eenen min gunstigen indruk omtrent die school 
zouden kunnen achterlaten, zij het mij vergund hiertegen eenige 
woorden in het midden te brengen, te meer daar de zaak dan , 
wat mij betreft, reeds nu hiermede zal zijn afgedaan. Want ik 
had mij voorgenomen bij gelegenheid vau*artikel 107,,, waarbij nu, 
ten gevolge eener wijziging, gelden voor de veeartseiiij-school zijn 
uitgetrokken, deswege in vrij uitvoerige beschouwingen te treden ; 
maar nu de zaak hier is ter sprake gekomen , wenschte ik dat 
thans te doen, ook ten einde den indruk, waarvan ik zoo even 
sprak, zoo mogelijk weg te nemen. Ik heb mij het lot der 
veeartsenijkundige school steeds bijzonder aangetrokken , omdat 
ik haar voor den landbouw als eene onmisbare instelling 
beschouw: getuigen mijne redevoeringen in deze Kamer in 1842 
(Staats-couranl 21 Julij van dat jaail , toen ik haar aanprees 
en verdedigde; in 1846 (S taats-courant 10 Ajiril 18-4 6 , in het 
bijvoegsel), toen ik wilde, juist wat nu geschiedt, dat zij 
op de staatsbegrootingzou worden gebragt. Zij is n u , j a , op de 
begrooting, maar zij is er pas suppletoir opgekomen, ten gevolge 
van het verslag der Kamer , en tot eene geringe som , want zij kostte 
vroeger tot f 40,000 of het dubbel van het nu voorgestelde: met 
de subsidien der vee-artsen en den aankleve tot f 70,000 a f80,000, 
zoo ais in mijne aangehaalde redevoeringen is vermeld. En wat 
hebben wij nu zoo even gehoord? Dat de veeartsenij-school in i85o 
slechts 5 leerlingen had, en dat dit getal in de volgende jaren nog 
zou kunnen verminderen, zoodat het welligt de moeite niet waardig 
zou zijn, om zelfs die middelen aan te wenden, welke tot behoud 
der instelling voorgedragen worden, f 20,000. Dit is voorwaar niet 
aanmoedigend om die uitgaaf toe te staan. 

Ik deel in dat gevoelen niet, of liever,ik vraag: waarom is dat 
getal leerlingen zoo gering geworden ? In vroegere jaren was het 
getal der leerlingen steeds tusschen de 3o en 4°) tusschen I 8 3 I 
en 1846 slechts eens 29, somtijds 49! pas in 1846 verminderend, 
toen was het 16, in 1849 to , in i85o slechts 5 ; en waarom is 
dat nu zoozeer afgenomen? De reden van dit verval is eenvoudig 
deze, dat de jongelieden op allerlei wijze ontmoedigd zijn om die 
school te bezoeken. Toen het fonds voor den landbouw te niet 
liep, moesten zij wel begrijpen dat het in het vervolg zeer moei-
jelijk zou zijn de kosten voor de veeartsenijschool te vinden. Het 
vooruitzigt bestond, dat wanneer het fonds uitgeput zou zijn, ook die 
instelling zou ophouden te bestaan. Maar dit is niet alles. In het af-
geloopen jaar, reeds in het begin van 1849, werd de gewone adver-
tentie van de zijde van het bestuur der inngting geplaatst omtrent de 
opneming van jongelieden op de veeartsenijschool, doch van wege 
het Ministerie van Rinnenlandsche Zaken werd spoedig aangekon-
digd , dat die advertentie moest worden beschouwd als niet ge-
daan. De Regering werkte alzoode opneming van nieuwe kweeke-
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lingen openlijk tegen. Wie kon lust hebben om studiën te beginnen 
op eene inrigting, welke dreigde in te storten? Daarenboven, de 
leerlingen hadden vroeger ook het vooruitzigt, van na tot veearts 
gepromoveerd te zijn, eenen tijd lang een rijks-subsidie te erlangen, 
een vooruitzigt, dat gegeven werd, omdat het anders onmogelijk 
was voor de jongelieden , op eens in de maatschappij geworpen , 
aanvankelijk een genoegzaam bestaan te kunnen vinden, waar zij 
te worstelen hadden tegen onbekendheid en tegen de van onds 
bestaande paarden-dokters en koe-dokters, waarmede men zich altijd 
had geholpen, eene soort van empirici, die de practijk, zoo als men 
zegt, inhadden en wier belang het was er de jeugdige, kundige vee-
artsen uit te houden. Ook die subsidien waren met de vermin-
dering van het veefonds ingetrokken; en wat was nu het vooruitzigt 
voor de kweekelingen der school ? 

De vermindering van het getal kweekelingen is dus bij de 
memorie van antwoord zeer verkeerd toegeschreven aan ongenoeg-
zame belangstelling , of aan ongenoegzaam bestaan van het beroep. 
Men had aanvankelijk niet genoeg of liever niets gedaan tot beteu-
geling der empirici; men had laatstelijk alles gedaan tot ontmoedi-
ging; maar geen twijfel, of, bij het wegnemen der hinderpalen 
en bij het vooruitzigt van bestendiging der school, een genoegzaam 
getal leerlingen zal OJJ dezelve spoedig terugkeeren. 

De veeartsen der veeartsenijschool hadden (ik moet er op terug-
komen) te worstelen tegen eene krachtige concurrentie van personen 
van allerlei stempel en soort, die, een patent als veearts voor eenige 
stuivers nemende, zichmetde uitoefening van het beroep van veearts 
ongehinderd be/.ig konden houden, zonder dal zij daartoe vooraf aan 
eenig examen werden onderworpen. Want men had in der tijd 
den grooten misstap gedaan van deze lieden niet aan een gelijk 
examen te onderwerpen, als van hen vereischt werd, die zich 
voor dit vak op de school zelve kwamen oefenen. De empirici 
waren aan geen'examen hoegenaamd onderworpen en zijn het nog 
niet. Krachtig en duidelijk wordt dit betoogd in een onlangs 
uitgekomen boekje van den hoogleeraar Mulder te Utrecht, die 
men altijd met zijne krachtige en bekwame pen ziet optreden , 
waar de wetenschappen voorgestaan of verkeerdheden bestreden 
moeten worden. Het zegt te dezer zake (bl. 17) en het is waar-
heid : . . . ; » men ziet door den Staat uitgesproken : kundig onder-
» leid en volkomen onkundig is even goed; en zoo is het er dan 
» in i85o toegekomen, dat de kundige veeartsenklagten aanheffen, 
» weeklagt en bitterheid doen hooien, dat zij verlaten zijn van 
» den Staat die hen in . . . bescherming had behooren te nemen." 
Dan er is nog meer. De rijks-veeartsen of gewezen kweekelingen 
der school zijn onderworpen aan eene instructie, aan reisgelden, 
aan verplaatsing, als de Regering het goedvindt; de empirici aan 
niets van dat alles. 

De boerenstand hecht intusschen aan die lieden, aan die empirici; 
zij zijn er in dagelijkschen omgang en aanraking mede. Somtijds 
doen zij gelukkige kuren, maar zeer dikwijls, en dit wordt dan 
verzwegen of voorbijgezien , de ongelukkigste experimenten. Wil 
men de moeite nemen, Mijne lleeren, om het Repertorium, een 
bekend tijdschrift voor veeartsenijkunde , na te gaan , dan zal men 
een aantal voorbeelden vinden van allerlei kwakzalverijen en allerlei 
voorbeelden van voorbeeldelooze onkunde dier patent-veeartsen of 
empirici. Maar ik wil dit niet eens aanhalen ; men zou kunnen 
achten dat het zoude wezen eenigzins partijdig, als geschreven veelal 
door veeartsen zei ven; maar op het vijfde Landhuishoudkundige Con-
gtes, dit jaar te Leyden gehouden, is de zaak bepaald ter sprake ge-
komen en daar heeft men ze met oordeel en ernstig met elkander 
besproken en voorbeelden aangehaald die treffend zijn , maar 
welke ik hier kortheidshalve niet zal bijbrengen. Maar nietalleen 
op het congres, ook elders heeft men zich de zaak aangetrokken; 
leest het verslag van Gedeputeerde Staten van Zeeland over 1849: 
i) Rij het gebruik der empirici vinden de veeartsen geen bestaan en 
i ontvalt er een waarlijke veearts, men weet hem niet te vervangen". 
De kundige veearts van Hertum, om zijne geschriften enbemoeijin-
gen met de longziekte in Zeeland zoo gunstig bekend, is in jeugdigen 
leeftijd overleden , en men vindt voor hem geen goeden opvolger in 
Zeeland. Leest de Geneeskundige Courant van 3o December 1849, 
aangaande Eriesland ; men zegt er : >> Immers slechts met een patent 
» vaneenige stuivers gewapend, ziet men dagelijks veel inenschen 
i) rondloopen, die, hunne onkunde onder het schild van schaamte-
i» looze pogcherij verbergende, de veeartsenijkundige practijk waar-
» nemen en tot nadeel der maatschappij werkzaam zijn , alleen 
» omdat men den charlatan, den empirist plaatst op eene lijn 
i> met den wetenschappelijk gevormden veearts." 

Hiermede zij echter geen vonnis over al de empirici uitgespro-
ken; onder hen zijn zeker practikari bekwame, en ter goeder trouw 
handelende lieden. 

Wanneer men nu nagaat het lot dat de jongelieden wacht die 
zich op het vak toeleggen, zonder subsidie of vooruitzigt dat zij 
de voorkeur zullen hebben boven die empirici, dan is hun be-
staan niet aannemelijk. Er zijn op dit oogenblik, indien ik mij 
niet bedrieg, 720 van die zoogenaamde empirici in het Rijk, tegen 

II. 
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aio veeartsen die de Rijks-school heeft opgeleverd. Die verhouding 
toont aan hoe groot de uitgestrektheid is van het kwaad. Die 
rijks-veeartsen hebben zich daaromtrent in den loop van het 
jaar geadresseerd aan den toenmaligen Minister van Binnenlandschc 
Zaken, doch te vergeefs; zij bekwamen den aösten October 18/(9 
ten antwoord dat men aan hun verzoek niet kon voldoen, 0111 
te vtibieden dat die empirici practijk uitoefenen: » Men had 
» de overtuiging verkregen, dat indien, aan hel verzoek om niet 
» wetenschappelijk onderwezene personen van het behandelen van 
11 ziek vee uit te sluiten, of hun die behandeling te bemoeijelijken, 
u wierd voldaan , hierdoor voor alsnog op veel plaatsen een groot 
i) ongerief zou worden veroorzaakt voor de veehouders." Zoo 
draait men in eenen verkeerden cirkel rond; men ontneemt de rijks-
veeaitsen subsidien, men ontmoedigt de jongelingen om op de 
veeartsenij-school te komen, men onderwerpt ze aan verpligtingen, 
aan examens; men vermindert aldus, als ware het opzettelijk, hun 
getal ; en dan zegt men, da t , omdat bun getal te gering i s , de 
a.in niets verbondene empirici noodig zijn ! Dezelfde kwaal heeft 
ook in [ielgie bestaan ; ook daar heeft men eene veeartsenijschool (te 
Cureghem), maar waarop 80 kweekelingen zijn, bij een cursus van 
4 jaren jaarlijks 18 a 20 veeartsen leverende: doch ook daar heeft tot in 
bet afgeloopen jaar dezelfde verkeerdheid der empirici plaats gehad. 
Daar was bet getal van die empirici nog veel grooter ; op 317 rijks-
veeartsen waren daar i4oo empirici, en daar is het kwaad zoo ver 
geloopen, dal eindelijk de Belgische wet van 11 Junij i85oer een einde 
aan heeft gemaakt. Met genoegen heb ik uit het antwoord der Rege-
ring op het verslag gezien, dat de Minister genegen is ook hier derge-
lijke wet voor te dragen. De grondslagen van de Belgische wet zijn bil-
lijk en eenvoudig. Voortaan geen veearts zondereen candidaats- en 
een veearts-examen. Van de examina zijn vrijgesteld de veeartsen 
die een diploma hebben verkregen van de veeartsenijschool te 
Utiecht, of in Frankrijk, of van eenejury in België ingesteld na 1831. 
<'>lle bestaande empirici, mits dit langer zijnde dan 5 jaren, moeten 
binnen twee jaren voor een daartoe te benoemen jury , een examen 
ointient het practicale aflegge, en kunnen dan een graad verkrij-
gen, minder hoog dan die der veeartsen, en zonder toelating tot be-
handeling van besmettelijke ziekten of van groote operatien. 
Binnen kort , binnen 2 jaren na de wet, zal alzoo het empirisme in 
België verdwenen zijn. Het is te hopen dat de Minister tijd zal vin-
den om binnen kort zulk eene wet voor te dragen voor Nederland. 

Ik heb , Mijne Meeren, met al het voorgaande willen trachten de 
rijks-veeartsen en die lust hebben zich op dit nuttige vak toe te 
leggen, te bemoedigen, de empirici te waarschuwen, en weg te 
nemen den nadeeligen indruk, die onderde niet zeer gunstige be-
schouwingen van den Minister welligt kon worden opgewekt om-
trent het toekennen van de voorgestelde f 20,000 gulden voor 'sHijks 
veeartsenijschool ; welke som echter in gemoede zelfs eer te weinig 
dan ie veel kan gerekend worden. 

Niemand meer het woord vragende, wordt de beraadslaging over 
artikel 49 gesloten, en dit artikel zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

De artikelen 5o tot en met 53 worden zonder beraadslaging en 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De beraadslagingen worden geopend over artikel 54. 

De heer 10'fsIerlm/fi Ik vind mij verpligt, Mijne Heeren , 
over dit artikel voor een oogenblik slechts het woord te vra-
gen. In de afdeeling waartoe ik de eer gehad heb te behoo-
ren , toen de begrootirigswetten door ons onderzocht en beoordeeld 
zijn geworden , heb ik hetzelfde reeds gezegu hetwelk ik nu in 
het midden wensch te brengen ; doch , tot mijn leedwezen, heb 
ik in het verslag der Commissie van Bapporteurs er geen enkel 
woord van teruggevonden, en het is daarom en tevens om het 
belang der zaak, dat ik gemeend heb , er nu bij de openbare 
beraadslagingen op terug te moeten komen. Met eenige bevreem-
ding dan hel) ik in den uitgewerkten en toelichtenden staat, bij dit 
hoofdstuk hehoorende, gezien, dat de geneeskundige faculteit der 
Utrechtsche hoogtschool — want van andere faculteiten wil ik 
hier niet spreken — behalve één emeritus hoogleeraar (die, blij-
kens de series lectionum dier academie, in weerwil van de hem 
toegekende rust , zal blijven voortgaan met de studenten in de 
geneeskunde ten dienste te staan) niet minder dan vijf., van rijks-
wege bezoldigd wordende hoogleeraren telt, terwijl ik voor de 
Groninger hoogeschool slechts drie zoodanige uitgetrokken en ver-
meld vind. Dat nu het doorgaand personeel te Leyden grooter is , 
Lan ik, met het oog op het orgai.iek besluit van 1815, waarbij 
het booger onderwijs geregeld en vastgesteld is geworden , begrij-
pen , doch minder gemakkelijk laat het 2ich door mij begrijpen, 
van waar hel komt dat dit verschil, tusschen Groningen en Utrecht, 

als hoogescholen van gelijken rang en bij bovengenoemd besluit 
op gelijke leest geschoeid, zoo groot i s , dat dit nagenoeg 
de helft verschilt. Of is de geneeskundige wetenschap die te 
Utrecht onderwezen wordt eene andere dan die men te Groningen 
onderwijst? Of moet men aannemen dat de Groninger hoogleeraren 
zooveel meer vermogen of zooveel meer kunnen en moeten 
werken dan die van Utrecht? Ik begrijp het niet, Mijne Heeren. 
Een hoog geacht medelid mijner sectie, die zeer goed bekend is 
met het hooger onderwijs en alles wat daarop betrekking heeft, 
antwoordde mij op deze vragen, dat het grooter getal hoogleeraren 
in de bedoelde faculteit te Utrecht alleen het gevolg was van het 
grooter aantal geneeskundige studenten aldaar. Ik voor mij kan 
dit noch gelooven, noch begrijpen, en nam daarom dan ook de 
vrijheid dat geachte lid bij die gelegenheid de opmerking te 
maken , dat ik veeleer geloofde dat de zaak juist omgekeerd 
moest worden en dat het grooter getal studenten in de genees-
kunde te Utrecht het gevolg was van het grooter aantal docen-
ten aldaar, het gevolg dat de geneeskundige wetenschap aldaar 
op uitgebreider schaal, meer uitvoerig en meer overeenkomstig 
de eischen van den tijd onderwezen wordt, en van dat gevoelen 
ben ik nog , en daarin ben ik versterkt geworden nadat ik heb 
ingezien de series lectionum der Utrechtsche hoogeschool en die 
van de Groningsche academie. Hoe verbazend schraal en arm toch 
is de laatste, ten aanzien der verschillende takken van genees-
kunde die er onderwezen worden, in vergelijking van de eerste. 
Het is te Utrecht alles op ruimer schaal, vollediger en meer naar 
de eischen van onzen tijd ingerigt. En dit is bloot het gevolg, 
Mijne Heeren, van het grooter personeel van docenten; want 
van de drie Groninger hoogleeraren zal wel met geene moge-
lijkheid, althans met geene billijkheid geëischt kunnen worden , 
dat zij meer zouden doen dan nu door hen verrigt wordt; dal 
zij hetzelfde doen zouden , wat vijf te Utrecht verrigten! 

Ik weet wel dat vroeger, toen de wetenschap op een veel 
lageren trap van ontwikkeling stond, een kleiner personeel vol-
doende geacht konde worden de geneeskunde te onderwijzen; 
ik weet wel dat zoo vroeger de hoogleeraar CROESER , die in iy53 
overleed, gedurende 3o jaren de eenige hoogleeraar in de 
geneeskunde aan de Groninger hoogeschool was , en dat hij in 
liet jaar 1754 door twee hoogleeraren, door LANSBERGEN , die van 
Franeker en BOEDEHER die van Göttingen overkwam, opgevolgd is 
geworden, en voor die tijden zal dat ongetwijfeld wel voldoende 
zijn geweest; doch ik weet ook wel dat de geneeskundige weten-
schap zich sedert dien tijd verbazend heeft uitgebreid en nog 
dagelijks uitbreidt, en dat voor den tegenwoordigen stand der 
wetenschap, voor de eischen van den tegenwoordigen lijd een 
getal van één, twee of drie hoogleeraren niet voldoende is te ach-
ten ; en het is dan ook alleen oin deze reden en niet om het 
grooter getal studenten, dat het getal hoogleerarcn te Utrecht 
vermeerderd is geworden en grooter is dan in 1815 bij het orga-
niek besluit bepaald werd ; want in de memorie van toelichting , 
betrekkelijk het Vde hoofdstuk der algemeene staatsbegrooting 
voor de jaren 1848 en 1849, lees ik, op bladz. i 3 , vierde afdee-
ling, Onderwijs, onder de rubriek : Hoogeschool te Utrecht, artikel 41 
het volgende : » Foor jaarwedden en verdere belooningen der 
n hoogleeraren van de onderscheidene faculteiten is meer benoo-
n digd eene som van f 1600 , voor de jaarwedde van een bui-
11 tengewoon hoogleeraar in de geneeskundige faculteit. 

» Deze verhooging is NOODZAKELIJK: niettegenstaande de uitbrei-
» ding der wetenschap, zijn aan de faculteit der geneeskunde bij 
» de Utrechtsche hoogeschool nog slechts drie bezoldigde gewone 
n hoogleeraren verbonden, welk getal ook reeds bij het organiek 
11 besluit van i8 i5was toegestaan; bijzondere omstandigheden heb-
» beu het ongenoegzame van dit personeel nog dringender doen ge-
» voelen , zoodat men, om daarin te gemoet te komen , reeds voor 
» eenige jaren een zeer kundig en ijverig leeraar bij gezegde hooge-
» school, eerst als lector , daarna als buitengewoon hoogleeraar 
» heeft aangesteld , builen bezwaar van de schatkist. Na meerdere 
» jaren bewezene gewigtige diensten door dezen geleerde, is het 
» billijk , dat hem althans de gewone jaarwedde van eenen buiten-
n gewonen hoogleeraar uil 'sBijkskas worde toegekend." Sedert 
dien tijd is dit getal nog met een vijfden hoogleeraar vermeerderd 
geworden , terwijl het te Groningen steeds op denzelfden ouden 
voet van het jaar 1815 , en dus op drie blijft. De Begering er-
kende in 1847, blijkens de zoo even aangehaalde woorden , dat 
voor de Utrechtsche hoogeschool de uitbreiding der wetenschap 
het NOODziKiLUK had gemaakt om het bestaand getal hoogleeraren 
in de geneeskundige faculteit met nog één te vermeerderen , doch 
sprak bij die gelegenheid , evenmin als later , van Groningen , 
alwaar men er ook niet meer dan drie telde en welke hoegeschoei 
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gelijken rang met Utrecht heeft, met geen enkel woord. Vreemd 
verschijnsel voorwaar ! Of is die uitbreiding der geneeskundige 
wetenschap op het onderwijs, aan de Groninger hoogeschool ge-
geven wordende, dan niet van toepassing? Moet daar alles maar bij 
het oude , meer beperkte blijven ; is die uitbreiding daar dan 
minder nuttig, en vindt die daar dan minder toepassing? Of 
is het een gevolg misschien daarvan, dat Groningen wat ver-
der af is gelegen en daardoor in dit , gelijk in menig ander 
geval, wel eens vergeten wordt en aan bet wakend oog der 
Regering schijnt te ontsnappen ? Of is het openbaar onderwijs 
te Groningen minder een aanhoudend voorwerp van de zorg 
der Regering, gelijk de Grondwet voorschrijft, dan te Utrecht? 
Wij gelooven en hopen dit niet , ofschoon dan ook erkend moet 
worden, dat , blijkens het medegedeelde, daarvoor alle schijn be-
•taat. En toch , Groningen verdient die achterstelling, die stief-
moederlijke behandeling niet. Groningen , ja , de geheele provincie 
heeft, nog kort geleden ten duidelijkste getoond dat zij hoogen 
prijs op het bezit harer hoogeschool stelt, door , met opoffering 
van groote sommen gelds en in weerwil der aanzienlijke jaarlijk-
•che bijdrage ten dienste van het hooger onderwijs, voor het 
oude geheel vervallen en onbruikbaar geworden academie-gebouw 
een geheel nieuw, doelmatig en fraai gebouw in de plaats te 
stellen , iets hetwelk anders het werk der Regering had be-
hooren te zijn, doch die daarvoor geene fondsen beschik-
baar scheen te hebben, althans niet wilde besteden. Ik heb 
gemeend dit een en ander hier in het midden te moeten 
brengen en daarbij tevens het verzoek aan den heer Minister 
van Binnenlandsche Zaken te moeten rigten, dat toch door zijne 
«org en tusschenkomst het verbroken evenwigt in het docerend 
personeel tusschen de Utrechtsche en Groninger hoogeschool her-
steld moge worden, hetzij dan , — en dit zoude ik het wen-
schelijkst achten — door het getal docenten te Groningen te ver-
meerderen en met dat van Utrecht op gelijken voet te brengen , 
hetzij het getal te Utrecht ook op drie te willen terugbrengen, 
aangezien de tegenwoordige onbillijke orde van zaken niet anders 
dan hoogst nadeelig op den bloei der Groninger hoogeschool en 
tevens op de beoefening der geneeskundige wetenschap aldaar 
moet terugwerken. Beide hoogescholen hebben denzelfden rang, 
beide zijn, althans behooren te zijn, volgens het voorschrift der 
Grondwet, een aanhoudend voorwerp van de zorg der Regering; 
beide moeten ook zonder eenige partijdigheid op denzelfden voet 
behandeld worden. Zijn drie hoogleeraren te Groningen voldoende-
dan zijn ze dit ook te Utrecht, en kunnen er aldaar dus twee worden 
afgeschaft; doch zijn er werkelijk te Utrecht vijf noodig , zoo als 
ik volgaarne geloof, dan is dit ten aanzien van Groningen ook het 
geval. Maar rigt ik dit verzoek tot den heer Minister van Bin-
nenlandsche Zaken , dan voeg ik er tevens het verzoek bi j , deze 
zaak toch niet al te lang in overweging te willen houden, want 
heeft er eerst een aanmerkelijk verloop en verval der Groninger 
hoogeschool plaats, dan zullen er jaren noodig zijn om dat weder 
te herstellen en den bloei tot de vroegere hoogte terug te brengen. 

Het is bekend, Mijne Heeren , dat ik een verklaard voorstan-
der van bezuiniging ben , en ik scharne mij niet daarvoor open-
lijk uit te komen; maar het zoude mij toch leed doen en ik 
zoude het betreuren indien de Regering op wezenlijk nuttige zaken, 
en wel vooral op onderwijs, op kunsten en wetenschappen, ging 
bezuinigen, aangezien de gelden daarvoor uitgegeven wordende — 
en die som is op ons budget inderdaad niet groot — productief 
besteed worden en het onderwijs bij ons bovendien nog wel iets 
te wenschen overlaat. 

De heer Minister v a n B i n n e n l a n d s c h e Zaken . 
[Deze redevoering zal later worden medegedeeld. VI.] 

Artikel 54 wordt alsnu zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 55 tot en met 62 worden zonder beraadslaging en 
ronder hoofdelijke stemmiug aangenomen. 

De heer Luijben heeft als amendement voorgesteld achter ar-
tikel 6a te voegen een nieuw artikel 6 2 a , aldus luidende: 

»Artikel 62 a Subsidie aan het Instituut voor doofstommen te 
» Sint Michiels-gestel f 2,000.00'' 

Vervolgens het totaal-cijfer der afdeeling te brengen op f 5i5,o8o. 

De heerJLttSjben: Hetdoormij voorgesteld amendement strekt, 
om aan de inrigting voor onderwijs »n opvoeding van doofstommen 

te St.-Michiels-gestel, in Noordbrabant, eene ondersteuning uit 
's Rijks kas van f 2000 jaarlijks te verstrekken. Dat Instituut be-
staat alleen door liefde-giften van eenige menschen-vrienden en een 
subsidie van f 1000 uit de provinciale fondsen Er bevinden zich 
daarin 78 kweekelingen , als l\n van het mannelijk en 3i van het 
vrouwelijk geslacht. Deze worden door liefdezusters, gene door 
mannen onderwezen. Eenige weinigen betalen kostgeld, sommigen 
het halve kostgeld, verreweg de meesten zijn geheel onvermogend 
en genieten kosteloos onderwijs , levensonderhoud en kleeding. Door 
zijne ligging is het gesticht zeer geschikt, om kweekelingen uit 
Noordbrabant, uit Limburg, uit een galeelte van Gelderland, en 
van Zuidholland , Zeeland en Utrecht op te nemen. liet is even 
als het gesticht te Groningen, eene openbare instelling en beeft aan-
spraak op de medehulp van de Regering. 

Zoo mijn amendement wordt ondersteund , zal ik het nader ad-
strueren en de bedenkingen, door de Regering in hare memorie van 
antwoord daartegen ingebragt, trachten te wederleggen. 

Dit amendement wordt, als genoegzaam ondersteund , in beraad* 
slaging gebragt. 

De heer K,**ifben erlangt tot toelichting van zijn amendement 
het woord : 

In haar antwoord op de aanmerkingen van de afdeelingen op He 
begrootings-wetten, doet de Regering het voorkomen als of dit 
gesticht geene hulp van rijkswege behoefde, omdat het getal deel-
nemers tot het doen van bijdragen in geld, sedert het jaar 18/{S, 
aanmerkelijk zou zijn vermeerderd. 

Dit vernemende, heb ik mij dadelijk tot de bestuurders van 
het gesticht gewend en van dezen het berigt ontvangen , da t , in 
plaats van toeneming van het f;etal deelnemers aan het onderhoud 
van het gesticht, dat getal sedert 1848 aanmerkelijk is verminderd. 
Die vermindering brengt hetzelve reeds thans in vrij zorgelijke om-
standigheden. De Regering is dus op dit punt kwalijk onderrigt. 
Al ware dit het geval niet dan zou er toch steeds groote behoefte 
zijn , zoolang eigen middelen het bestaan der inrigting niet verze-
keren. De Regeling beroept zich op het batig slot dat uit de rekening 
van hetgestielit over 1849 ' s voortgevloeid, liet batig slot van 1849 
is zeer toevallig, omdat het alleen daaruit ontstaan i s , dat over 
1848 vele deelnemers in de betaling hunner quota waren achterlijk 
gebleven en die gelden door de ijverige po;;ingen des bestuurs in 
1849 zijn binnengekomen. Daarbij komt nog , dat in dat jaar aan 
het gesticht de volgende giften zijn verstrekt ; 

door tusschenkomst van den bisschop van Emaus de 
som van f 5o 

van den president van het Seminarie te Haaren . . . 44° 
van een priester uit het vicariaat van 's Bosch . . . 1000 
van een onbekende uit 's Hage ,. 100 
van een onbekende uit Maastricht i5 
van een priester uit diezelfde stad a5 

te zamen. . . . f 16/10 

Deze opsomming van daadzaken doet zien, dat het bestaan van 
het gesticht zeer precair is. Men kan toch op zulke giften niet 
duurzaam rekenen. Zij zijn zeer zeldzaam. 

Ik wil aan het geslicht te Groningen niets te kort doen. Edoch, 
als men ziet, dat de Regering daaraan f 6000 toele»t, en daarbij 
opmerkt , dat dit gesticht, volgens zijn eigen verslag, alle jaren 
gelden belegt.van zijn overschot, dan zal men toch in billijkheid aan 
dat te St.-Michiels-gestel een derde gedeelte van die geldelijke hulp 
niet mogen weigeren. 

De verre afstand van Groningen, waarin de provinciën Noordhra-
bant , het zuidelijk gedeelte van Gelderland en Zuidholland, Limburg 
en Zeeland zich bevinden , maakt het den minvermogenden in die 
streken onmogelijk , om kweekelingen derwaarts te zenden. Zij 
kunnen, vooreerst, de kosten van de reis niet bestrijden, en het 
zal ten andere ook wel iets wegen, dat de ouders in de onmogeli|k-
beid zijn gesteld , om hunne dierbaarste panden (aan zulke onge-
lukkige kinderen zijn de ouders doorgaans het naauwste gehecht), 
wanneer zij al eens daar waren opgenomen, van tijd tot tijd te 
bezoeken. Uit al die genoemde gewesten bevinden zich k\veekelin-
gen in het Noordbrabantscli instituut, en van deze zouden, zon lei-
overdrijving , twee derde gedeelten alle onderwijs ontberen , indien 
dat gesticht niet bestond. 

De Regering ze(>t dat de gunstige toestand van het gesticht te 
St-Michiels-gestel allen grond wegneemt tot het toestaan van een 
subsidie van Rijkswege. 

Ik heb u getoond, boe precair die toestand is , en kan er bijvoe-
gen , dat , indien er niet eenig geld in kas was geweest, het er ellen-
dig zou hebben uitgezien na de overstroomingen van het verleden 
j a a r , die te weeg hebben gebragt, dat vele contribuabelen hunne 
deelneming hebben moeten opzeggen , eenigen ten gevolge van 



- 454 — 

ZITTING VAN DEN 

eigen verliezen, anderen omdat zij hunne giften aan de door den 
watersnood geleden hebbende landgenooten hebben verstrekt. 

De Regering beweert nog d a t , werd het subsidie verleend, men 
gevaar zou loopen, dat de milddadigheid van bijzondere per-
sonen zou verminderen. Zoo dat waar i s , dan zou men ook geen 
subsidie aan het Instituut te Groningen moeten verstrekken; want 
dit zelfde argument is daar geldig, indien het voor de inrigting 
te St.-Michiels-gestel kan opgaan. 

De Regering zoekt nog een argument van weigering in de 
verpligting, geput uit de billijkheid , dat, zoo later eene dergelijke 
inrigting elders mogt ontstaan , daaraan geen subsidie zou kunnen 
worden geweigerd. Dit is van latere zorg en het heeft bovendien 
ook de toekenning van geldelijke hulp aan Groningen in den 
weg gestaan. Deze is intusschen nooit geweigerd. En is het wel 
waar, dat die billi|kheid zoo dadelijk in het voordeel van iedere 
later in te stellen inrigting zou kunnen worden ingeroepen? Ik 
geloof het niet, Mijne Meeren. Dat zou alleen het geval kunnen 
worden, wanneer zulke inrigting vooreerst zoo nood/.akelijk werd 
bevonden als die van St.-Michiels-gestel, om hare geographiscbe 
ligging is ; voorts, indien die latere inrigting het zooverre had 
gebragt , dat daar ook een degelijk onderwijs werd gegeven ; 
eindelijk, indien die latere inrigting de arme en geheel onver-
mogende doofstommen kosteloos opium en van onderhoud en 
kleeding voorzag. 

Ik vleije mij , hierdoor het amendement genoegzaam te hebben 
toegelicht, en hoop dat het met uwe goedkeurende stem zal 
worden begunstigd. Ik durf zelfs hopen, dat de Regering, bij 
nader inzien, van hare bedenkingen daartegen zal terugkomen , 
en zich tegen de aanneming van het amendement niet zal verzetten. 

De heer M i n i s t e r T a n B i i i n e n l a n < 3 s c h e Z a k e n . 
[Deze redevoering zal later worden medegedeeld. VIL] 

De heer Mtntjben t Het zij mij vergund den Minister kortelijk 
te beantwoorden. In de eerste plaats heeft de Minister getwijfeld , 
of het gesticht van Michiels-Gestel wel is eene openbare instelling ? 
Ik antwoord daarop volmondig ja\ En die instelling is zoo open-
baar , dat men er ontvangt ieder die zich aanmeldt, zonder onder-
scheid van geloofsbelijdenis. Ten bewijze daarvan strekke, dat ik 
in dat gesticht vroeger een lutheraan aan heb aangetroffen 

De Minister heeft mij ook te gemoet gevoerd : het gesticht te 
Groningen heeft lang bestaan ; het daaraan verleende subsidie is 
reeds van oudsher toegekend; dat subsidie is gaandeweg vermin-
derd , toen weder verminderd, later nog eens verminderd en is 
thans eindelijk gebragt op de som van f 6000, oj) de tegenwoir-
dige begrooting uitgetrokken. Maar daarop moet ik antwoorden : 
het gesticht te Groningen is dan toch ook eenmaal nieuw opgerigt, 
dat subsidie is dan toch ook eenmaal voor bet eerst gegeven ; 
en waarom zou nu St. Michiels-gestel niet , even als het gesticht 
te Groningen, aanspraak hebben op een subsidie ? Waarom zou 
St. Michels-Gestel in zijn kleinen kring niet even veel nut kunnen 
stichten als het gesticht te Groningen in zijne uitgebreidheid ? 

De Minister heeft eene andere berekening gemaakt, dan die ik 
bier voor mij heb. Ik heb het verslag over de verrigtingen van 
het geslicht over 1849 voor mij , en daaruit resulteren de sommen , 
welke ik de eer had de Vergadering mede te deelen. Ik vind daar 
dat groote batig slot van twee duizend gulden niet; geen vaste 
inkomsten , maar toevallige inkomsten voortgesproten uit de inning 
van achterstallige bijdragen; terwijl de gunstige finanfrele uitkomst 
verkregen is , over 18/19, f ' o o r "et ontvangen van toevallige giften, 
waaronder zich eene bevindt van f 1000, en ik zal u , Mijne 
Heeren, wel niet behoeven te zeggen, dat zoodenige gift welligt 
om de 10 jaren niet ééns wordt gegeven. Ik moet er bijvoegen , 
dat ik iets vergeten heb in mijn eerst'm termijn , als ik mij zoo 
mag uitdrukken, namelijk: dat het Instituut, uit gebrek aan 
fondsen, meermalen verpligt was, de opneming van arme menschen 
te weigeren. Vioeger gebeurde dat niet , want men kon toen in 
den eersten ijver voor deze heilzame zaak , ook om het minder 
getal kweekelingen , de kosten voor het onderhoud met mindere 
moeite vinden ; maar daar de aanvragen tot opneming al talrijker 
werden, en er eenmaal een einde aan alles is, was men verpligt 
dien toegang te weigeren. En mogt het subsidie worden gewei-
gerd, dan zal nog een dag komen , dat men hen , die thans op-
voeding en onderwijs in dit gesticht genieten, zal moeten weg-
zenden. Daarvan zal het verder noodwendig gevolg wezen , dat 
vele arme doofstommen in de door mij genoemde provinciën , 
van onderwijs en opvoeding zullen verstoken blijven. 

Dit weinige heb ik gemeend te moeten zeggen, om te weder-
leggen hetgeen de Minister tegen de billijkheid van mijn amende-
ment heeft ingebragt, en ik verzoek alzoo nog eens, dat mijn 
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amendement door deze Vergadering in gunstige overweging worda 
genomen. 

De heer Wieher» : Het is gewis geene zeer aangename taak, 
wanneer men de hulp , die bij het Gouvernement vooreene lief* 
dadige instelling wordt ingeroepen , moet tegenspreken. Ik moet 
dit evenwel doen, omdat ik mij niet overtuigd houd van de nood-
zakelijkhcid tot het verleenen van het gevraagde subsidie; omdat 
het Instituut te Groningen is te beschouwen als eene vaderland-
sche instelling, als eene instelling voor katholijken of niet-katho-
lijken, waar Joden of van welke geloofsbelijdenis ook, zonder eenig 
onderscheid, worden opgenomen; zoodat, als ik het wel heb , 
van de I 5 I kweekelingen, die er tegenwoordig zijn, 137 voor 
rekening van het Instituut worden opgevoed. 

Dat Instituut is dus eene algemeene instelling; het is openbaar ; 
telken jare wordt er een verslag van uitgegeven , dat zelfs aart 
de Kamer wordt medegedeeld. Nu heb ik nimmer van zoodanig 
verslag van het gesticht te St. Michiels-gestel gehoord. Uit zoo-
danig verslag kan men toch inderdaad opmaken den toestand, 
den aard , den geest van zoodanige instelling; men zal daaruit 
kunnen weten, of het gesticht eigenlijk meer dient voor da 
katholijken inzonderheid, of dat het is in aard en werkkring als 
dat te Groningen, waar allen zonder onderscheid worden opge-
nomen. 

Het Groninger Instituut kan men met de school te Breda en 
die voor de veeartsenij te Utrecht vergelijken, die ook algemeen 
zijn: het Instituut te Groningen is geene instelling voor deze of 
gene gezindheid, het i s , gelijk ik zeg, eene algemeene instelling. 

Ik zal er nu niet meer van zeggen, maar zal eindigen met to 
verklaren, dat ik stemmen zal tegen bet amendement, omdat dia 
instelling niet is noodzakelijk. 

De beer Ter Brwggewt Hnfj<pnhv1t* 1 In de afdeeling. 
waartoe ik de eer had bij het onderzoek over de begrooting te 
behooren, heb ik mij geheel in den geest van den laatsten spreker 
verklaard. Bij het nazien echter van het uitgegeven verslag 
omtrent het armwezen over 1848, ben ik tot een ander gevoelea 
gekomen, zoodat ik thans voor het amendement zal stemmen. 

De Minister van Bmnenlaudsche Zaken heeft te regt gezegd: 
men moet naar waarheid zoeken: ik heb dit gedaan, en de 
volgende resultaten verkregen. 

Uit de rekening van 1848 — want ik heb de rekening niet 
over 1849 e n daarom zal ik mij slechts tot dat jaar bepalen — 
is mij gebleken , dat destijds de buitengewone bijdragen van het 
gestichtte St. Michiels-gestel bedragen hebben f 6144> hetgeen met 
de som ad f 10,000 over i84y,* welke dat jaar, zoo als de 
voorsteller van het amendement verklaarde, bijzonder hoog was , 
dus een verschil maakt van f 4000. Uit die staten over 184& 
blijkt tevens, dat St. Michiels - gestel telt 72 leerlingen en Gro« 
ningen i44> dat Groningen heeft aan inkomsten, door inschrij-
vingen en buitengewone bijdragen, f 19,000, en St. Michiels-
gestel f 9000, dus de helft. Dit een en ander met elkander 
vergelijkende, en in aanmerking nemende dat beide gestichten van 
liefdadigheid zijn , die hetzelfde bedoelen , is het mij voorgekomen 
dat deze instelling, op dezelfde gronden als Groningen, billijker-
wijze een subsidie behoorde te erlangen. Daarom zal ik dan ook 
voor het amendement stemmen. 

De heer Ei. J*. SSar»*» : Ik was voornemens bet amendement 
van den afgevaardigde uit Noordbrabant (den heer Luijben) te on-
dersteunen en er voor te stemmen ; nu echter gevoel ik mi j , zeer 
mijns ondanks, verpligt, van dit voornemen terug te komen. Ik 
ga u zeggen waarom. Niemand zal twijfelen aan mijne belang-
stelling voor het Instituut voor doofstommen te St. Michiels-gestel. 
Verleden jaar heb ik, ter gelegenheid van een request, door het 
Instituut ingezonden , ten einde te erlangen dat er eene som op 
het budget wierd uitgetrokken, de belangen van dat Instituut in 
bescherming genomen, en heb bij die gelegenheid aan de Ver-
gadering voorgesteld eene conclusie ten voordeele van dat verzoek 
te nemen. 

Ik heb toen te kennen gegeven hoedanig ik dat Instituut be-
schouwde, namelijk als een hulp-instituut, als eene soort van 
succursaal van het Groninger Instituut ; ik geloof, dat ik die uit-
drukking destijds gebruikt h eb ; als eene inrigting om den last 
van dat Instituut te vniligten , die ondragelijk zoude worden , 
wanneer zij nog 70 a 80 kweekelingen moest opnemen , die schier 
allen arme katholieken zijn ; en ik voeg er thans b i j , dat het 
Groninger Instituut niet alleen zoude belast worden met de stof-
felijke belangen dier personen , maar ook met de geestelijke zorg 
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van die kweekelingen, die allen zijn roomsch-katholiek. Ik 
haal dit alleen aan, Mijne Heeren, om u te herinneren dat 
ik toen belangstelling hetoonde, en thans nog hartelijke be-
langstelling in dat Instituut stel; maar wanneer ik daarentegen 
in aanmerking neem dat het Instituut van St. Micliiels-gestel, 
die bijdrage van het Rijk, volgens de opgave door den Minister 
van Binnenlandsche Zaken gedaan, niet behoeft, en integendeel 
zie, dat de geldelijke toestand van het Instituut, zoo al niet 
bloeijend , dan ten minste, sedert de laatste opgaven, vooruit-
gaande is ; dat het Instituut een niet onaanzienlijk batig slot heeft 
op zijne laatste rekening; — dan moet ik het strijdig achten met 
de verpligting, die ik hier als volksvertegenwoordiger te vervullen 
h e b , een subsidie uit 's Lands kas aan het Instituut toe te staan , 
wanneer ik van de noodzakelijkheid daartoe niet overtuigd ben, 
wanneer ik , in den toestand waarin het Instituut verkeert, zelfs 
onbekend ben met de bestemming aan de toelage te geven. 

Ik herhaal het, die goedstemming zoude tegen mijn pïigt zijn. 
Ik heb nog te versch in mijn geheugen de gulden spreuk, door 
den Minister van Binnenlandsche Zaken uitgesproken, bij gele-
genheid van de eerste rede, bij den aanvang van deze discussie 
gehouden, dat elke gulden, aan ' s Lands kas toebehoorende , twee 
malen behoort te worden omgekeerd, voor dat men hem los late, 
en ik huldig te zeer die woorden, welke ik zal blijven beamen, 
zoolang ik de eer zal hebben lid van deze Kamer te zijn, om 
die nu reeds uit het oog te verliezen en over het hoofd te zien. 
Mijne Heeren, ik moet om deze redenen , inet leedwezen , ver-
klaren, dat ik tegen het amendement stemmen zal 

De heer v a n Wisnen r a i l S e v e n a e r . | Deze redevoering zal 
nader worden medegedeeld. UI.] 

De heer •>«»• XtMIjlen van Bfyevett: Ik moet in denkwij/.e 
verschillen met den geachien spreker uit de hoofdstad en ben zeer 
genegen aan het amendement mijne stem te geven ; vooreerst op 
de gronden reeds door den voorsteller aangevoerd, dat de geldelijke 
toestand van het Instituut te St. Michiels-gestel niet zoo gunstig 
is als men die heeft afgeschilderd, dat de bronnen van inkom-
sten voor het grootste gedeelte onzeker zijn , en dat , wanneer 
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die bronnen nog verminderen, dat instituut dan , in plaats van 
met etn batig , zijne rekening met een nadeelig saldo zal sluiten. 
In de tweede plaats, pleit mijns inziens voor bet amendement juist 
die grond, die door den spreker uit Amsterdam daartegen is 
aangevoerd. 

Ik moet toch vragen: wat zal er geschieden indien het denk-
beeld van dien spreker werd verwezenlijkt ? Dat de kweeke» 
lingen , die thans te St. Michiels-gestel geplaatst zijn , genoodzaakt 
zouden worden zich naar Groningen te begeven. Nu geloof ik 
dat , wanneer Groningen een toevoer van 70 of 80 meest behoef-
tige kweekelingen verkreeg, dit eene aanmerkelijke verhooging 
van de uitgaven van dit Instituut zou ten gevolge hebben , 
waarin van staatswege zou moeten worden voorzien. En die ver-
hooging, Mijne Heeren, zou waarschijnlijk meer bedragen dan 
de geringe som welke thans ten behoeve van het Noordbrabant-
sche Instituut wordt gevraagd. 

Met het oog dus op het belang van de schatkist, geloof ik dat 
het zaak is dit Instituut te ondersteunen en daaraan die geringe 
tegemoetkoming te verleenen. 

De heer Ue Poorter: Ik wil aan het nut van het Instituut 
te Groningen niets te kort doen, maar dat van St. Michiels-gestel 
is mij van nabij bekend en sticht zeer veel nu t ; het is ook aan 
het uiterste van het Rijk gelegen , en in billijkheid en regtvaar-
digheid vind ik voor mij alle reden van aanbeveling en zal voor 
bet amendement van mijn geacht medelid, den heer Luijben, 
«temmen. 

De Voorzitter: Naar aanleiding van het zoo even door de 
Kamer genomen besluit, meen ik thans bij de leden te mogen 
aandringen om al hetgeen zij in het midden te brengen hebben, 
ten opzigte van elke afdeeling in haar geheel, niet te opperen bij 
de artikelen die later aan de orde zullen worden gesteld. 

Ik vestig hier de aandacht op art. 07 van het Reglement van 
Orde, luidende: »Indien een spreker van het onderwerp in beraad-
slaging gebragt, geheel afwijkt, wordt hem dit door den Voorzitter 
ouder het oog gebragt en bij tot de behandeling van het onder-
werp teruggeroepen." Het Reglement zegt niet enkel afwijkt, maar 
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De heer Gotlefroi : Ook mij valt het hard mijne stem te 
moeten weigeren aan een voorstel, strekkende tot het verleenen 
van ondersteuning aan een liefdadige instelling. Het komt mij 
voor , da t , bij het beoordeelen van eene dergelijke aanvrage om 
ondersteuning van eene bijzondere instelling, een beginsel op den 
voorgrond moet staan, dat naar mijn inzien alles beheerscht ; 
namelijk het beginsel, dat wanneer de Regering geroepen wordt 
om aan instellingen van dien aard geldelijke ondersleuning te 
verleenen , zij de krachten , die zij beschikbaar heeft, niet moet 
verspillen , maar ze in tegendeel zooveel mogelijk moet concen-
treren. En wanneer nu in dit Koningrijk bestaat eene instelling 
voor doofstommen , als die te Groningen , eene iustelliug, waarin 
opgenomen worden allen, die zich aanmelden , waarin opgevoed 
worden allen , van welke geloofsbelijdenis ook ; — dan geloof ik 
Mijne Heeren, dat, met bet oog op het beginsel, zoo even 
door mij aangeduid, de ondersteuning, die van de Regering voor 
de opvoeding van doofstommen vereischt wordt , in zoodanige 
instelling moet geconcentreerd, en niet over meerdere instellingen 
van dien aard verspild worden. Ik moet hierbij nog doen op-
merken, dat men de geldelijke toestand van het Instituut voor 
doofstommen te Groningen wat al te gunstig heeft voorgesteld, 
want nog onlangs is in het verslag van Gedeputeerde Staten der 
provincie Groningen te kennen gegeven , dat door vermindering 
van het getal contribuerende leden , en door andere omstandig-
heden , de geldelijke middelen van het Instituut afnemen. En in-
derdaad, wanneer men de verslagen, die door het bestuur van 
het doofstommen-instituut van Groningen jaarlijks worden uit-
gebragt, over de zeven laatste jaren nagaat, dan bevindt men 
dat er sedert i843 eene vermindering heeft plaats gehad van 
1127 contribuerende leden, zoodat ik nu niet verder behoef te 
betoogen, dat het met den geldelijken toestand van dat Institnut 
niet zoo gunstig gesteld is , als door vorige sprekers is beweerd , 
en dat een zoo groot verlies van contribuerende leden buiten 
twijfel eenen zeer nadeeligen invloed moeten uitoefenen op de 
geldmiddelen der instelling. Die instelling blijft dus in allen opzigte 
de ondersteuning der Regering ruimschoots behoeven, en wanneer 
nu de Regering hare krachten tot instandhouding van dergelijke 
instellingen niet moet verspillen , dan zie ik mij tot mijn leed-
wezen verpligt, mijne stem aan het voorgestelde amendement 
te weigeren. 

De heer Minis ter v a n Binnenlandge l te Z a k e n . 
[Deze redevoering zal later worden medegedeeld. VIII.] 

Daar niemand meer het woord verlangt , worden de beraad-
slagingen gesloten. 

Het amendement van den heer Luijben wordt alsnu in stemming 
gebragt en daarbij met 4 ' tegen 20 stemmen aangenomen. 

Voor hebben gestemd de heeren : Jespers , Baud , Bachiene , 
van Hasselt, Schooneveld , Groen van Prinsterer, Boreel van 
Hogelanden , van Hal l , Dirks , van der Heijde, Heemskerk, 
Hengst, de Limpens, van Wylick , Reinders, van der Veen, 
Slorm van 's Gravesande , Zylker, van Lynden , van Nispen van 
Sevenaer, Dommer van Poldersveldt, Luijben , van Goltstein , 
Poortman, van Akerlaken, Slicher van Domburg, Provó Klu i t , 
Ter Bruggen Hugenholtz, Bots, Mackay, Hnguenin, Gevers van 
Ende^eest, de Lom de Berg, van Voorst, Borret , Engelen , 
van Walchren, Hoffman, Metman en van Zuijlen van Nyevelt. 

Bij deze stemming warende heeren Jongstra, Sloet tot Oldhuis 
en Schiffer niet tegenwoordig. 

De Voorzitter berigt, dat ten gevolge van de aanneming van 
dit amendement het totaal van de V'lllsie afdeeling van dit hoofJ-
sluk wordt f 515,o8i , eu het totaal van het gansche hoofdstuk 
f 4,804,978.96. 

Hierna zegt de Voorzitter: Reeds meer dan eens hebben spre-
kers het woord gevoerd over het geheel eener afdeeling, wanneer 
een artikel dier afdeeling aan de orde was. Het komt mij daarom 
regelmatig voor, om, voor en aleer tot de behandeling der arti-
kelen over te gaan , eene afzonderlijke beraadslaging over de 
afdeeling te openen, liet Reglement van Orde geeft daartoe ge-

| reeds aanleiding, daar het bepaalt in artikel 2 9 : » De Kamer 
! kan mede tot eene afzonderlijke beraadslaging over elke der hoofd-

afdeelingen van een voorstel besluiten." Ik stel dus aan de Kamer 
voor om voortaan over elke afdeeling eene afzonderlijke beraad-
slaging te openen. 

Dienovereenkomstig wordt door de Vergadering besloten. 
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geheel afwijkt. De bevoegdheid , of liever de verpligting van den 
Voorzitter is derhalve hier zeer beperkt , en ik moet het in de 
meeste gevallen aan de leden zelven overlaten om art. 37 behoorlijk 
na te leven, daar toch niets gemakkelijker is dan om in bijna 
alle gevallen een zeker verband tusschen twee zaken te vinden, 
•wanneer men dit zoeken wil , en zoo doende te beweren, dat men 
niet geheel van het onderwerp is afgeweken. 

De beraadslagingen worden alzoo geopend over de Xllde afdeeling 
in haar geheel. 

Niemand verlangt daarover het woord. 

De artikelen 63 en 64 worden achtervolgens zonder beraadslaging 
en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De beraadslagingen worden geopend over artikel 65. 

De heer van AHertahen : Wanneer er ooit in eenige zaak 
overeenstemming bestaat tusschen de Regering en de Vertegen 
woordiging, dan is het voorzeker in deze zaak. Beider wenschen 
komen daarin overeen, dat tot bewaking van 's Rijks archiven 
mag worden opgerigt een gebouw, zoo mogelijk brandvrij. Die 
wensch, Mijne Heeren, is in het allerminst niet bevreemdend. Hij 
wordt in de eerste plaats geboden door het groot belang der zaak , 
en in de tweede plaats door den toestand van het gebouw in hetwelk 
het archief zich thans bevindt. 

In het belang van de zaak, zeide ik. Het is toch algemeen be-
kend, dat ons Rijks-archief een grooten rijkdom in zich bevat; dat 
eene menigte historische stukken van de meeste waarde zich daarin 
bevinden, die inderdaad voor de geschiedenis van de grootste 
waarde, van het meeste nut zijn. Mogt dit bij sommige leden van 
deze Vergadering minder bekend zijn, dan durf ik hun den raad 
geven om die instelling meteen bezoek te vereeren, of anders inzage 
te nemen van een brief, dezer dagen in het openbaar uitgegeven 
door dr. Schotel aan professor de Wall , waarin een kort résumé 
wordt gegeven van al de rijkdommen die dat archief in zich bevat. 
Het is mogelijk, Mijne Heeren, dat het te moeijelijk en te kostbaar 
is om dadelijk te voorzien in de daarstelling van een brandvrij ge-
bouw, maar ik wensch daarom bij deze gelegenheid aan den Mi« 
nister van Binnenlandsche Zaken in overweging te geven, of er dan 
toch niet een ander gebouw zou kunnen worden ingerigt tot be-
waarplaats der archiven, bij voorbeeld het voormalige paleis op 
het plein, of het Mauritshuis. Te meer zou ik dit wenschen, 
omdat niet alleen dan zouden kunnen worden bewaard de oude ar-
chiven, die zich tegenwoordig in 's Rijks archief bevinden , maar 
ook alle latere stukken, die tot de archiven van het Rijk behoo-
ren , zoodat deze verzameling behoorlijk werd gecompleteerd. 

Tevens wil ik bij deze gelegenheid tot den Minister de vraag 
rigten of het niet mogelijk zou zijn dat de catalogus van de 
stukken, die zich daar bevinden, wierd gedrukt en algemeen 
verspreid. In België, zoo ik wel geïnformeerd ben , is men 
daarmede bezig en ook in Nederland zou het eene zaak zijn voor 
de geschiedenis des lands van het hoogste belang, en voor beoefe-
naars der historie van het hoogste gewigt. Het is een feit, dat van 
's Rijks archiven op dit oogenblik meer gebruik gemaakt is door 
vreemden, dan door Nederlanders zelven. De aanleiding daarvoor is 
eenig en alleen deze , dat vreemden, hier komende, door de ver-
schillende ambassaden gelegenheid vinden om toegang tot 's Rijks 
archiven te erlangen ; dat zij daar door 's Rijks archivarius en 
door den commies-chartermeester met hunne gewone heuschheid 
en welwillendheid worden ontvangen, en voor hen dus de gelegen-
beid wordt opengesteld om al de stukken behoorlijk te kunnen 
onderzoeken; maar da t , hij gebrek aan een behoorlijken catalogus, 
het hier te lande nog niet van voldoende openbare bekendheid is, 
dat er in die archiven zoodanigen schat berust. Bijaldien een der-
gelijke catalogus werd gedrukt, dan zou de bekendheid met dat 
archief zich meer en meer in den lande verspreiden, en daardoor 
zou de lust bij velen worden opgewekt om dat archief te bezoeken 
en hunne kennis aldaar te vermeerderen. 

De kosten en de moeite aan de uitgave van zulk een catalogus 
verbonden, kunnen niet zeer groot zijn; het is toch te veronder-
stellen, dat er aan 's Rijks archief een behoorlijke catalogus zal 
aanwezig zijn, en dat men dus maar alleen de moeite zal behoeven 
te nemen om die te doen drukken en in den handel te brengen. 
De kosten kunnen almede niet groot wezen, want ik geloof, — 
overtuigd als ik mij houde dat de vele geleerden in ons Vaderland, 
de vele onderzoekers van historie en oudheidkunde, zich zullen 
beijveren om zich dien catalogus aan te schaffen, — dat die kosten 
spoedig zullen gedekt zijn. 

Ik meen dus dit onderwerp dringend te mojeo aanbevelen aan 

den Minister van Binnenlandsche Zaken , aan den uitstekenden 
geleerde, die zelf zooveel voor onze historie heeft gedaan. 

De heer Minister v a n B i n n e n l a n d s c h e Znken . 
[Deze redevoering zal tater worden medegedeeld. IX.] 

De heer r a a JtkevïaHen: Ik wenschte mij even te verkla-
r e n , ten einde geene verkeerde uitlegging aan mijne woorden 
worde gegeven. Want het is volstrekt mijne bedoeling niet geweest 
om de ambtenaren, bij het Rijks-archief aanwezig, eenigzins te 
inculperen. Integendeel, bij dergelijke gelegenheden verdienen die 
ambtenaren allen lof, alle hulde wegens de heuschheid , waarmede 
de naar inlichting vragende wordt behandeld. Maar mijn wensch 
was deze: dat door de verspreiding van den gedrukten catalogus 
meer de inhoud van hetgeen zich in het Rijks-archief bevindt, aan 
de ingezetenen des Lands bekend wierd gemaakt ; omdat bet nuttig: 
is, indien men , door het geheele Land, kon beoordeelen , wat ach 
eigenlijk in het archief bevindt, ten einde daarvan meer partij te 
kunnen trekken. 

Daar niemand meer het woord verlangt worden de beraadslagingen 
gesloten, en artikel 65 zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

De artikelen 66 en 67 worden achtervolgens zonder beraadslaging 
en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

De beraadslagingen worden geopend over artikel 68. 

De heer Groen van Prinaleveri Dit artikel brengt ons 
op het terrein van onvervulde beloften. Verleden jaar heb ik twee 
zaken aan het Ministerie gevraagd: de vernietiging van de Gevan-
genpoort te 's Hage, en het onderhoud van het Prinsenhof te Delft. 
Dit werd belooft ; m a a r . . . . de vernietiging van de Gevangenpoort 
schijnt niet op handen , want het glansje verw , dat ernog onlangs 
op gelegd is, zal wel niet het begin zijn der afbraak. Doch zoo vele 
achtenswaardige landfjenooten hebben zich voor de Gevangenpoort 
geïnteresseerd, dat ik mij daaromtrent voortaan onpartijdig betoon, 
bij mijn wensch omtrent het Prinsenhof te Delft persisteer ik. Het 
komt, naar het oordeel van zeer velen, met de eer der Natie niet 
overeen, dat zij uit dat gebouw financieel profijt trekt. 

Daar niemand meer het woord verlangt worden de beraadslagingen 
gesloten en artikel 68 zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Artikel 69 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming goedgekeurd. 

De beraadslagingen worden geopend over artikel 70. 

De heer van Eek: Het is met het oog op het belang hetwelk 
de wetenschap heeft bij eene goede inrij;ting van instellingen, zoo 
als openbare bibliotheken, dat ik voor weinige oogenblikken 
slechts het woord vraag met betrekking tot de Koninklijke biblio-
theek te 's Graven hage. In de eerste plaats betuig ik mijnen dank 
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken voor de belofte, dat in 
het vervolg eene regelmatige toezending aan de bibliotheek zal 
plaats hebben van de voor die inrigting bestemde tijdschriften. Die 
tijdschriften, die onmiddellijk ter inzage op de bibliotheek behoor-
den te worden nedergelegd , blijven thans, drie, vier, ja tot zes 
maanden op de ministeriele bureaux circuleren, voor dat zij op de 
bibliotheek worden nedergelegd. Het is in allen opzigte wensche-
lijk dat deze verkeerdheid een einde neme. 

Ik kom vervolgens op de volledigheid van de bibliotheek, en dan 
moet ik vooraf aanmerken, dat zij is daargesteld met tweederlei 
doel. Vooreerst met een algemeen doel , en in dat op^igt moet zij 
eene zooveel mogelijk volledige verzameling bevatten van de werken 
van alle vakken, en vervolgens met een bijzonder doel, met het oog 
op de leden der wetgevende magt, die hier in den Haag te zamen 
komende, hunne boekerijen achter moeten la ten, en dan hunne 
toevlugt tot eene openbare inrigting moeten kunnen nemen. Het 
zijn alzoo de werken, waaraan de leden der wetgevende magt bij-
zondere behoefte hebben , die daar vooral moesten worden aange» 
troffen. Ik zal uwe aandacht slechts op een paar punten vestigen, 
om u te doen zien hoeveel er in dat opzigt aldaar ontbreekt. Dat 
de aanwezigheid van werken van regtsgeleerden aard een vereischte 
is voor de leden der wetgevende magt, zal wel worden erkend ; maar 
dan zal ik u , om de verregaande onvolledigheid aan te toonen, al-
leen verwijzen naar de arretisten , die ons met de uitlegging der 
wetten en beschouwingen, omtrent de wettigheid van besluiten moe-
ten bekend maken. Van dit geheele onderdeel van het juridische 
vak, tref ik op de bibliotheek noch het bekende werk van vanden 
Honert over de arresten van den lloogen Raad , noch eenig ander 
aan. Alleen ligt er het Weekblad van het Regt, en dat is nog eerst in 
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den loop van dit jaar aangekocht. Van de tijdschriften vindt men 
alleen de Themis, en die wordt nog ten geschenke aan de bibliotheek 
gegeven. 

Wat de politische werken betreft, ten dien aanzien zal ik u 
slechts één voorbeeld opnoemen , maar dat nog al van gewigt is. 
Wij vinden in de bibliotheek onder anderen niet de provinciale 
bladen, en wanneer men dan in aanmerking neemt , dat het pro-
vinciaal blad is het blad van de provinciale wetgeving, waarin men 
alle besluiten vindt, die voor de provinciën van eenig belang zijn, 
dan geloof ik, dat zulk een werk daarin de eerste plaats moest worden 
gevonden. Er is niemand onzer, die van tijd tot tijd geene behoefte 
aan dat werk zal hebben. Ik heb u deze weinige voorbeelden slechts 
willen aantoonen , om u eenigzins te doen oordeelen over de groote 
onvolledigheid der verzameling van werken met betrekking lot die 
vakken , waaraan de leden der wetgevende magt de meeste behoefte 
hebben. 

Ik wensch nog eene opmerking te maken over dit onderwerp; zij 
betreft den catalogus. De Regering zegt, dat men er zich voortdu-
rend mede bezig houdt; men heeft er zich echter nu reeds geJuren-
de vier jaren mede bezig gehouden. Ik wenschte dat dat werk zijn 
beslag kreeg. De aanwezigheid van eenen goed ingerigten catalogus 
is van het grootste belang ; want het zal wel overbodig zijn om aan 
te merken , dat eene goede bibliotheek niet de helft van het nut, 
dat zij kan aanbrengen, zal verschaffen, wanneer zij geenen vol-
ledigen catalogus bezit. De oorzaak dat die catalogus niet afge-
werkt wordt , meen ik te moeten zoeken in het geringe trac-
tement aan den geleerde toegelegd, die zich daarmede bezig 
houdt , zoodat hij al zijnen tijd niet kan wijden aan dien arbeid, 
waaraan zoo groote behoefte is. Wanneer ik van eenen catalogus 
spreek, dan versta ik daar niet onder eene alphabetische boeken-
lijst , maar eenen beredeneerden catalogus , waarin de vakken 
van elkander zijn gescheiden en de onderdeelen behoorlijk gesplitst. 
Ik heb gemeend dit te meer te moeten aanmerken, omdat, indien 
door onze academiën insgelijks catalogi zijn uitgegeven van de 
daaraan verbondene, zoo uitgebreide bibliotheken, deze niets meer 
zijn dan zulke alphabetische boekenlijsten, waarin al de vakken 
dooreen zijn gemengd. Dat aan zoodanige boekenlijsten weinig nut 
is verbonden, met betrekking tot zulke groote verzamelingen, 
zal wel in het oog springen. Het is op deze punten dat ik de 
aandacht des Ministers heb willen vestigen, opdat daarin eene 
gewenschte verbetering zou worden aangebragt. 

De heer t;m* Mïïtutl: Het onderwerp door den vorigen spreker 
aangevoerd, wordt door mij op hoogen prijs gesteld, en het zou 
mij hoogst aangenaam zijn, zoo de heer Minister zich daaromtrent 
wilde verklaren. Maar ik zoude vreezen onbescheiden te zijn, bij 
het vergevorderde uur en bij het vergevorderde jaargetijde, daarover 
verder uit te weiden, na hetgeen de vorige spreker in het midden 
bragt. Het komt mij voor, ik herhaal het, een onderwerp te zijn 
van zeer veel belang, maar acht toch, dat op dit oogenblik nog 
belangri|ker quaestien de aandacht des Ministers vorderen, en meen 
daarom in bedenking te mogen geven dit punt verder te laten rusten. 

Daar niemand meer het woord verlangt worden de beraadslagin-
gen gesloten. 

Artikel 70 wordt daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 71 tot en met 82 worden daarop achtervolgens zon-
der beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De beraadslaging worden geopend over artikel 83. 

De heer WesterMutff: Nopens het artikel 's Rijks Herba-
rium Ie Lejden heeft de Commissie van Rapporteurs, in § i^4 
van haar verslag, dit weinige opgenomen : « Naar het gevoelen 
» van verscheidene leden, zou 's Rijks herbarium te Leyden groo-
i) ter nut voor de wetenschap aanbrengen, indien het voor de 
» geleerden meer toegankelijk en bruikbaar ware." In de afdee-
l ing, Mijne Heeron , waartoe ik de eer gehad heb te behooren, 
zijn ook door mij bezwaren tegen het beheer van 's Rijks her-
barium, dat den Lande reeds schatten gekost heeft, en riog 
jaarlijks bij de f 5ooo (in 1848 en 1849 beliep dit f 5ooo 'sjaars) 
van het budget wegneemt , in het midden gebragt, en heb ook 
ik op eene verandering en verbetering in het beheer , op het 
meer toegankelijk maken dier kostbare planten-verzameling, met 
nadruk aangedrongen. Ik rekende mij daartoe verpligt, omdat 
ik wist dat schier alle onze botanici zich reeds sedert lanf over 
het beheer van dat herbarium, dat toch als een eigendom van 
den Staat, en als uitsluitend ten dienste der wetenschap en ten 
gebruike voor de geleerden daargesteld, te beschouwen i s , be-

klaagden, en die regtmatige en allezins gegronde klagten ook tot 
het kabinet van den Minister, onder wiens oppertoezigt dit her-
barium gesteld is , waren doorgedrongen , en der Regering alzoo 
niet onbekend waren; omdat ik in vele bijzonderheden wist, dat 
de toegang t o t , en het gebruik maken van hetzelve, den beoefe-
naren der wetenschap op allerhande en soms laakbare wijze, 
zoodanig bemoeijelijkt werd , dat alle studie der Indische Flora 
voor Nederlandsche botanici onmogelijk gemaakt was , dat het 
gezegd kon worden geheel doelloos en onbruikbaar voor de we-
tenschap te zijn , ten dienste waarvan het eenig en alleen is 
daargesteld , en het daardoor, als 't ware, tot een graf kuil was 
geworden voor de talrijke en gewis belangrijke ontdekkingen 
van al die natuuronderzoekers, die in onze ovorzeesche bezit-
tingen, bij het nasporen der natuur, hun leven lieten en aan 
de wetenschap ten offer hebhen gebragt; omdat ik wist dat 
geheel het botanische buitenland het anathema over het beheer 
van dit herbarium heeft uitgesproken en zijne verwondering te 
kennen heeft gegeven , dat Nederlandsche ministers zoodanig be-
heer kunnen dulden en laten voortduren; en eindelijk, omdat 
ik geloof, ja overtuigd ben , dat eene verzameling van planten 
als de onderhavige, die door Lands gelden, en dus door het geld 
van alle ingezetenen, ten dienste van het algemeen en tot uitbrei-
ding van de wetenschap bijeengebragt is en onderhouden wordt , 
niet mag strekken enkel en alleen ten gebruike van een enke[ 
individu, niet mag dienen ten speelbal van een enkel persoon, ten 
einde zijne private ambitie te bevredigen , of wel bloot tot het 
uitgeven van eenige prachtwerken die de wetenschap niet zoo 
bijzonder veel vooruithelpen, maar voor elk en een ieder, hij 
zij dan Nederlander of vreemdeling, die belang stelt in de weten-
schap en zijn weetlust wenscht te bevredigen , toegankelijk moet 
zijn en ten gebruike open moet staan, en wel zöö dat het gebruik 
maken er van zoo vrij en onbeperkt mogolijk zij en met het meeste 
gemak kunne plaats vinden. Zoo er toch eenig geval denkbaar is 
waarin het monopolie verdedigbaar i s , dan toch is het dit zeker 
wel niet op het gebied der wetenschappen; dan toch zeker wel 
niet bij eene wetenschappelijke inrigting die het eigendom is van 
allen , die gezegd moet worden het eigendom van geheel het Va-
derland te zijn. 

Ik had daarom dan ook het voornemen opgevat, Mijne Heeren, 
om hij de openbare beraadslagingen over het budget, het verkeerde 
in het beheer van 's Rijks herbarium in het breede aan te toonen 
en aan het Gouvernement het verzoek te rigten om daarin toch, 
in het belang der wetenschap , verandering te willen brengen of 
wel dezen bezvvaarpost van het budget geheel weg te laten en het 
Rijks-herbarium op te heffen of wel openbaar te doen verkoopen , 
aangezien ik zwarigheid vond om, onder de gegeven omstandig-
heden, eenen post als deze goed te keuren. Ik ben echter van 
dit voornemen teruggekomen, aangezien ik , nadat de overwe-
gingen omtrent de begrootings-wetten in de afdeelingen reeds 
hadden plaats gevonden , onderrigt werd en door de memorie van 
beantwoording overtuigd ben geworden , dat de grieven , die er 
tegen het beheer van 's Rijks herbarium, sinds jaar en dag , be-
stonden, door het Gouvernement eindelijk uit den weg zijn ge-
ruimd en het gebruik van hetzelve thans geregeld is geworden 
op eene wijze die der Regering en bij name den heer Minister van 
Rinnenlandsche Zaken eer aandoet, niets te wensclien overlaat 
en aller billijke verlangens bevredigt. Ik verheug mij over die 
eindelijke regeling, ik houd mij verzekerd, dat indien aan deze 
nieuwe regeling behoorlijk de hand wordt gehouden, het Rijks-
herbarium voortaan vruchten voor de wetenschap zal afwerpen , 
en heb hij de behandeling van dit 83ste artikel van het Vdc 
hoofdstuk der staatsbegrooting, dan ook alleen het woord ge-
vraagd , om mijne tevredenheid daarover te betuigen en der Re-
gering hier openlijk mijnen dank voor die schikking toe te 
brengen; eenen dank , waarmede gewis alle voorstanders en be-
oefenaars der kruidkundige wetenschap zullen instemmen ! 

De heer Taela van Atmerongen t Ik ben van een ge-
heel tegenovergesteld gevoelen dan de vorige spreker, achter mij 
gezeten, de heer Westerhoff. Het Rijks-herbarium aan de academie 
te Leyden is in zoo verwikkelden toestand, en er hebben zoo-
veel onaangenaamheden over dat herbarium plaats gehad, dat ik 
zou voorstellen aan de Vergadering later eene enquête daarover in 
te stellen. De geachte spreker roemt zeer hetgeen de Minister van 
Binnenlandsche Zaken onlangs heeft te kennen gegeven aan den, 
directeur van het Rijks-herbarium. Ik geloof dat die geachte spreker 
beter met de zaak bekend is dan ik ; maar na hetgeen ik heb 
vernomen van en geltzen heb in die instructie , kan ik er mij 
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zoo dadelijk niet mede vereenigen, en bijzonderen lof toezwaaijen 
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Daar niemand meer het woord verlangt worden de beraadslagin-
gen gesloten, en artikel 83 zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

De artikelen 84 tot en met 86 worden achtervolgens zonder beraad-
slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De beraadslagingen worden geopend over artikel 87. 

Op dit artikel heeft de heer Groen van Prinsterereen amendement 
voorgesteld dat gedrukt aan de leden is medegedeeld en strekt om 
het artikel te lezen als volgt : 

» Subsidie aan het Koninklijk Nederlandsch Instituut van weten-
schappen , letterkunde en schoone kunsten , alsmede onderhoud 
van het locaal f i2,5oo." 

De heer van Voorst: Wij zijn genaderd tot een artikel, 
waarop een amendement, door ons geacht medelid, den heer 
Groen van Prinsterer is voorgesteld , hetwelk zeker eenige beraad-
slaging , waarvan het einde niet is te^voorzien, zal uitlokken. Voorts 
is ook op het artikel, betreffende premien te verleenen aan de 
visscherij, een amendement voorgesteld, waarover ik mij voorstel 
dat de beraadslagingen eenigen tijd zullen duren, zoodat het mij 
toeschijnt dat, wil men niet diep in den nacht deze discussien 
vervolgen, en het hoofdstuk geheel, afhandelen , het nu een 
geschikt oogenblik zal zijn, de vergadering te sluiten. Ik heb 
dus de eer voor te stellen de discussien over de Vlllste afdeeling 
van dit hoofdstuk voort te zetten, op aanstaanden Maandag des 
morgens ten 10 ure. 

Die motie van orde wordt door onderscheidene leden ondersteund, 
zoodat zij een onderwerp van beraadslaging zal uitmaken. 

De heer Poortman: Met het oog op hetgeen ons nog te 
doen staat en vooral met liet oog op de omstandigheid, dat ook 
de Eerste Kamer dezer begrooting moet behandelen, geloof ik , in 
strijd met hetgeen door den geachten spreker is voorgesteld, dat 
het beter is dit hoofdstuk nog heden avond ten einde te bren-
gen. De Eerste Kamer zal anders geene gelegenheid hebben de 
begrooting zelfs vlugtig te behandelen. Ik meen dus dat, zoo wij 
geen verdere inbreuk willen maken op de regten der Eerste 
Kamer, waartoe ons reeds de omstandigheden gedwongen hebben, 
wij thans alle krachten moeten inspannen, om haar nog zooveel 
mogelijk tijdruimte tot onderzoek en behandeling dezer begrooting 
te schenken. 

De heer Groen vat» Prinsterer: De toestand is moeijelijk; 
ik erken wat wij aan de Eerste Kamer zijn verschuldigd, maar 
allereerst wordt door de natie eene behoorlijk behandeling van 
zaken verlangd. Met zoodanige overhaasting acht ik dat zij on-
mogelijk wordt. Tegen zoodanige behandeling van gewigtige 
onderwerpen protesteer ik. 

De heer E>otsu : Ik wensch alleen te zeggen , dat de reden 
door den geachten spreker uit Schiedam gegeven, alle andere 
redeneringen, die ik in andere gevallen gaarne zou toelaten, ter 
zijde stelt. Ik wensch daarom, wat mij betreft, ten sterkste te 
ondersteunen het voorstel van den heer Poortman. 

De heer Gevers van HnUegeest vraagt het woord. 

De heer van tier IJnden vraagt van zijne zijde het woord 
tot het doen van eene motie van orde. Daartoe het woord beko-
men hebbende , doet hij het voorstel om de beraadslagingen over 
de motie van orde van den heer van Voorst te sluiten. 

Ook deze motie van orde wordt door onderscheidene leden onder-
steund , terwijl anderen zich daartegen verklaren. 

Daar er alzoo verschil van gevoelen bestaat , wordt zij in stem-
ming gebragt en daarbij met 5o tegen \L\ stemmen aangenomen. 

Tegen hebben gestemd de heeren : Gevers van Endegeest, van 
Voorst, Engelen , Taets van Amerongen, Schooneveld , van Doorn , 
Groen van Prinsterer , Westerhoff , Wintgens , van Akerlaken en 
Schiffer. 

Ten gevolge van deze stemming zijn de beraadslagingen over de 
motie van orde van den heer van Voorst gesloten verklaard. 

In hoofdelijke omvraag gebragt wordt zij met 5i tegen i3 stern-
men verworpen. 

Vóór hebben gestemd de heeren : van Doorn , Groen van Prin--
sterer , Westerhoff, van Hall , VVintgens, Stolte, van Akerlaken , 
Schiffer, Mackay, Gevers van Endegeest, van Voorst, Engelenen 
Taets van Amerongen. 

Dien ten gevolge worden de beraadslagingen voortgezet. 

Het amendement van den heer Groen van Prinsterer wordt , als 
genoegzaam ondersteund , in beraadslaging gebragt. 

De lieer Groen van Prinsterer erlangt tot adstructie 
van zijn amendement het woord en zegt: Ik zal althans , bij 
mijne eerste adstructie, kort zijn. Het Instituut heeft vroeger ge-
had eene jnarlijksche toelage van f 15,900. Deze toelage is later 
in gemeen overleg gebragt op f 11.000; in het vorige jaar 
plotseling op f 6000, ter voegzame levensverlenging door het 
Instituut te gering , door den Minister genoegzaam geacht, lleeds 
toen zou het Instituut zich hebben ontbonden ; maar Zijne Maje-
steit de Koning heeft door eene buitengewone bijdrage uit eigen 
fondsen gelegenheid gegeven tot rijp overleg ; zoodanig rijp overleg 
heeft geen plaats gehad, geheel buiten schuld van het Instituut. 
Eerst weinige weken geleden is, ten gevolge van eene aanschrijving 
van den Minister van Binnenlandsche Zaken , cilo cito over een 
tweeledig voorstel beraadslaagd. Het Instituut heeft gemeend dit 
niet te kunnen aannemen. Nu is het , weder buiten eigene 
schuld , in den toestand van het vorige jaar , op het punt om 
tot ontbinding over te gaan. 

De strekking van mijn amendement i s , om voor dit jaar de 
gewone som van f 11,000 ter beschikking van het Instituut , als 
maximum , te verleenen, opdat er gelegenheid zij om over eene 
vereenvoudigde inrigting in zoodanig behoorlijk overleg met den 
Minister te treden als tot dusver, buiten schuld van het Instituut, 
geen plaats gehad heeft. Ziedaar voor het oogenblik genceg. ik 
beschouw de stukken aan de Kamer medegedeeld, als de adstructie 
van mijn amendement. Aandrang uit het oogpunt van hetgeen 
wij aan kunsten en wetenschappen verpligt zijn, ontleen ik uit 
hetgeen dezen morgen ons geacht medelid uit Leyden daaromtrent 
gezegd heeft. Ik zal afwachten hetgeen door den Minister zal 
gezegd worden. Ik geef de hoop niet op dat het amendement van 
regeringswege zal worden ondersteund. 

De heer üngeien : Het was aanvankelijk mijn voornemen, 
Mijne Heeren, om het door den heer Groen voorgestelde amen-
dement meteenige uitvoerigheid te ondersteunen. Gij zult het mij 
echter dankvveten, geloof ik , dat i k , wegens het zoo ver gevor-
derde uu r , dat voornemen thans laat varen. Ik zal volgaarne aan 
den voorsteller van het amendement zelf het overlaten , om dat te 
adstrueren en om , op de hem eigenaardige wijze, eene weten-
sehappelijke instelling, die op dit oogenblik met den ondergang 
bedreigd wordt , aan deze Vergadering in het regte licht voor te 
stellen. Ik zeg : die op dit oogenblik met den ondergang bedreigd 
wordt; en dit alleen zal, zonder dat ik nu verder in de ver-
diensten van het Instituut trede , zoo ik vertrouw , genoeg zijn , 
om het amendement te doen aannemen. Dat ik , dus sprekende, 
niet te veel zeg, wil ik met een enkel woord aantoonen. Ik 
wil aantoonen , dat het Instituut behoefte , dringende behoefte heeft 
aan de tot dusverre genotene toelage uit 's Kijks kas. Door eene 
welwillende hand ben ik in staat gesteld om het budget van 
het Instituut , gelijk het , na de laatste , door de Koninklijke 
gift verhoogde toelage, ingerigt was , in te zien. Ik zal u hier, 
Mijne Heeren , mei geene cijfers vejmoeijen ofschoon ik de stukken 
voor mij heb , maar ik zal alleen aanmerken , dat alle posten op 
dat budget uitgetrokken zijn met de meest minutieuse spaarzaamheid ; 
dat dit vooral het geval is met. die kleine posten voor licht, 
brandstof, schrijfbehoeften enz. , met die belangrijke kleinigheden, 
die wij jaarlijks op de begrooting van zoo nabij leeren kennen. 
Ik durf zelfs verzekeren , dat het geheele stuk, vooral in dit op-
zigt, wel als een voorbeeld ter navolging mag worden aanbevolen 
aan al onze departementen van algemeen bestuur , dat van Bin- . 
nenlandsche Zaken zelfs niet uitgezonderd. Het zij mij vergund, 
met betrekking tot dit budget nog een paar aanmerkingen in 
het midden te brengen. 

De sommen, welke voor drukloonen en proefnemingen, voor 
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de eerste klasse, dat is de klasse der wetenschappen, worden 
uitgetrokken, zijn daartoe nimmer voldoende geweest. Die klasse 
moet uit den aard der zaak de meeste werken laten drukken en 
die werken zijn , door de bijvoeging der platen , in den regel zeer 
kostbaar, en vinden toch de minste lezers of althans koopers. 
Wat dus de algemeene kas, door het vervallen van sommige 
uitgaven kan uitsparen , wordt door de eerste klasse genoten en 
in het, loopende jaar hebben zelfs de overige klassen afstand ge-
daan van hunne presenlie-gelden, om het tekort van de eerste 
klasse te kunnen dekken. 

De defroyementen aan de secretarissen der vier klassen toege-
kend , zijn uiterst beperkt, vooral in verhouding van hunne werk-
zaamheden , waartoe inzonderheid behoort het aanhouden der 
briefwisseling met het buitenland. Het eenige waarop welligt 
iemand aanmerkingen zou willen maken , waarop ik althans aan-
merkingen heb hooren maken , bdreft de presentie-gelden der 
leden. Ik moet hierbij echter in de eerste plaats doen opmer-
ken , dat het gezamenlijke bedrag van die presentie-gelden nog 
niet volkomen de helft uitmaakt van de som , weikernen thans aan 
dat Instituut wil onttrekken. Voor de leden , binnen Amsterdam 
woonachtig, zijn die presentie-gelden , die toch ook ter naauwernood 
noemenswaardig zijn, welligt overbodig te achten , maar die 
leden, die buiten de hoofdstad wonen en zich naar Amsterdam moe-
ten begeven, vinden daarin slechts eene gedeeltelijke tegemoetko-
ming in hunne reiskosten, en zouden zich aan commissien en lastge-
vingen moeten onttrekken, wanneer zij, behalve hunnen tijd en 
arbeid, ook nog telkens reiskosten daarbij moesten inschieten. 
Of levert ons Vaderland welligt dat verblijdend, dat zoo geheel 
buitengewoon verschijnsel o p , dat juist daar geleerden en kunste-
naars in den regel ia onbekroinpene of bemiddelde omstandig-
heden verkeeren? Ik geloof dit geenszins. Bij mij staat alzoo 
de overtuiging vast, dat het Instituut de toelage, welke het tot 
dusver genoten heeft, niet kan missen, dat het zonder die toe-
lage niet bestaan kan. Het Instituut toch bezit geene eigendom-
nien ; het heeft niets dan eene bibliotheek, een penningkabinet, 
eenige grove meubels, waarbij dan komt het vrije gebruik van 
het zoogenaamde Trippenhuis. Ik bezweer dus de Regering , die 
toelage niet te weigeren aan eene instelling , die — dit moet niet 
uitliet oog verloren worden — geen particuliere, maar eene staats-
instelling i s , eene instelling, die nut gesticht heeft en die oneindig 
meer nut stichten kan ; eene instelling die ook buiten'slands op 
hoogen prijs geschat wordt. Ik zou de Regering met nadruk, maar 
ook met vertrouwen , willen toeroepen : besnoei die instelling niet, 
maar breid haar uit , niet door hoogere bijdrage dan de tegen-
woordige inrigting van het Instituut dringend vordert, maar door 
baar te raadplegen, te werk te stellen, te gebruiken. 

Te gebruiken, niet gelijk tot dusver plaats heeft, alleen met 
betrekking tot de eerste klasse, maar in al hare afdeelingen, dan 
kunt gij in dat geleerd ligchaam een wetenschappelijken Raad van 
State bezitten, waaraan gij jaarlijks niet meer dan f i i ,ooo te 
koste legt, en die welligt evenveel nut, ofschoon dan van ver-
schillenden aard , kan opleveren als die andere Raad van State, waar-
aan gij jaarlijks f 8 >,ooo of f 90,000 besteedt. 

Ik durf die Regering met nadruk, maar ook met vertrouwen toe-
roepen : maak u door de opheffing van het Instituut niet schuldig 
aan eene daad , die eene kleur van vandalisme op op ons Vader-
land werpen zou; maar vooral, laad niet op u de verdenking — 
want ook verdenkingen moet gij vermijden — als of het uw voor-
nemen ware , o m , door telkens die bijdragen in te krimpen, 
bet Instituut geheel te laten uitteren , ten einde alzoo naderhand 
de opheffing des te gemakkelijker te maken. 

Ik zal stemmen voor het amendement van den heer Groen van 
Prinsterer. 

De heer Minister Tan Binnei i la i idsche Zaken. 
[Deze redevoering zal later worden medegedeeld. X.] 

De heer Groei» N M JRrinsterer : Ik stel op den voor-
grond dat het instituut is eene n)'A*-instelling, met eene jaarlijk-
sche som van f 11,000, vrij karig bedeeld ; bereid evenwel ook 
nog , om met den Minister over de meestinogelijke bezuiniging 
in overleg te treden. De Minister heeft gesproken van de gevoelig-
heid bij dat ligchaam opgewekt. Hij heeft mij genoodzaakt te ver-
klaren dat , naar veler inzien , deze rijks-instelling door den Minister 
niet is behandeld zoo als inogt worden verwacht. 

Menigeen herinnert zich nog de eenigzins ironische zinsnede 
in.de nota van het Ministerie van den Hjden November 1849 : " Zoo 
de bewering van het Instituut juist i s , dat f6000 een ontoereikend 

levensonderhoud zijn, ware de voorgedragen uitgave, daar z 
toch het doel niet zou treffen, inderdaad verkwisting." 

Zoo heeft de Minister ook nu , in zijne missive van 3 Novem-
ber j l . , aan het Instituut geschreven over het beklag; dat men 
niets van hem gehoord had: » Ik mogt wachten dat de zaak van 
wege het Instituut bij mij in herinnering zou worden gebragt. 
In mijne betrekking moet men inderdaad wenschen , dat h i j , die 
verlangt te worden gehoord, niet aanstonds over eenig uitstel ge-
raakt zij , maar de moeite neme andermaal aan te kloppen". 
Dit antwoord door den Minister, buiten zijne betrekking, aan 
een particulier , zou ik vriendelijk en heusch achten, maar wan-
neer het geldt eene rijks-instelling , door den Koning met f 5ooo 
begiftigd, opdat de aldus verkregen termijn voor nader en rijp 
overleg niet ongebruikt verloren zou gaan, dan meen ik dat het 
Instituut zich te rget ook daarover beklaagt. 

De Minister heeft eerst op den 8sten November aan het Insti-
tuut twee voorstellen gedaan. Eene algemeene vergadering is den 
gden December gehouden, waarin eenparig het tweeledig voor-
stel , om of de presentie-gelden en de schadeloosstelling van de 
secretarissen te doen ophouden, of alle klassen als ware het in 
de eerste klasse te doen versmelten , afgewezen werd. En nn 
heeft het Instituut gemeend verder te moeten afwachten, wat 
van wege de Kamer en het Gouvernement ten behoeve der rijks-
instelling zou worden gedaan. Dit is de positie. De niogeiijk-
heid eener voegzame instandhouding met f 6000 wordt ten stel-
ligste door den Minister beweerd, door het Instituut ontkend. 
Hetgeen wij nu gehoord hebben van dien Minister is eene adstructie 
tegenover de Kamer, maar die adstructie wordt billijkerwijze ver-
langd tegenover het Instituut. 

Ik kan niet komen in alle bijzonderheden van het budget des 
Instituuts ; ik ben niet ten volle daarmede bekend; ik kan d u s , 
in deze Kamer niet ter toetse brengen , al wat door den Minister 
aangevoerd is . ' Bij zoo groot verschil van inzigt zou bijkans eene 
soort van enquête worden vereischt. De zaak is , om door een 
votum der Kamer, waarbij men aan den Minister volkomen gelijk 
geve , te worden beslist, nog niet in staat van wijzen gebragt. 

Ik durf, ik mag de Kamer niet te lang bezig houden ; ik neem, 
onder verwijzing naar hetgeen hel geacht lid uit Amersfoort gezegd 
heeft , een enkel punt op , bijv. de billijkheid , dat de secretaris-
sen eene redelijke schadeloosstelling erlangen ; dat aan de leden , 
vooral buiten Amsterdam , door presentie-gelden eenige tegemoet", 
koming worde verleend ; waarvan ieder hd of secretaris indivi-
dueel kan afzien , maar die op de gewone uitgaven moeten wor-
den gebragt. Voorts geeft het Instituut werken van wetenschappelijk 
belang , waarvan de uitgaaf door den gewonen boekhandel niet kan 
worden bekostigd , in het licht. De Minister , zoo ik hem wel be-
grepen heb , gaf te kennen dat de gelden vooral door leden van 
het Instituut, aan eigen geschriften met kostbare platen dienstbaar 
werden gemaakt. Misschien te regt , en in elk geval zal, op 
grond van dit beweren, hei nut der toelage, in 't algemeen, niet 
worden ontkend. Het Instituut btsteedtnog op eene audere wijze 
zijne gelden , ter ondersteuning van buitenlandsche reizen en 
andere ondernemingen ten behoeve van de wetenschap. Het is 
hier eene zaak van billijkheid en voegziamheid. Wanneer men 
daarover spreekt — en wie beter dan de Minister van Bmnen-
landsche Zaken kan het doen? —behoort men zich op welen-
scltappelijk terrein te stellen. Indien iemand alleen als financier 
mij wil tegenspreken, dan kan ik zeer ligt tot zwijgen worden 
gebragt. Als ik aan de Kamer zeg : het Instituut heeft eene 
bijdrage gegeven, ten einde COBET naar Italië te doen reizen, dan 
antwoordt de financier: maar wat deed die Cobet daar; en 
heeft het vaderland bij die oude paperassen welke gij Codices 
noemt, eenig wezenlijk belang? En als ik repliceer, die Cobet is een 
uitstekend geleerde, die ons aan de dagen van Wyttenbach 
herinnert, en als ik er bijvoeg dat de reis met eene uitgave door 
het Instituut van Simplicius in verband staat, dan zal het zijn : 
ik ken Simplicius evenmin als Cobet ; en het gesprek eindigt wei-
ligt met een : » Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ?" 
De herinnering ook aan het antwoord der Fransche revolutie 
zal niet ongepast zijn , toen Lavoisier van een wetenschappelijk 
belang sprak: » La république ria pas besoin de clümistes." 

De Minister wil niets behouden dat naar weelde gelijkt. Doch 
bij de vraag, wat in deze categorie valt, komt zelfs eenigermate 
dat soort van uiterlijk prachtige , hetwelk, welbegrepen, zijne waarde 
en nuttigheid heeft, en althans eenige voegzaamheid en onbe-
krompenheid te pas. Met zekeren ophef heelt de Minister gespro-
ken van een jaarlijksch diner; moest het een pique-nique zijn ? 
Zoo ook de locahteit; waartoe het Trippenhuis? kunnen die heeren 
ook niet even goed in eene gewone kamer vergadering houden ? 

BIJBLAD VAN UE KEDERLAKDSCHE STA ATS-COURANT . i85o I 8 5 I . H. 
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En de menbelen ; kan het Instituut niet op eene houten bank zitten? 
En het licht; misschien gebruikt het Instituut wel gaz, of waskaar-
j en ; heeft het aan eene keukeniamp, wanneer die helder brandt, 
niet genoeg? Mijne Heeren-, indien wij de uitgaven van bet 
eerste wetenschappelijke ligchaam in het land op die wijze moeten 
analyseren en anatomiseren, ten einde in die enorme som van 
f11 ,000 bezuiniging te brengen, zal de vernietiging van het 
Instituut verkieslijk zijn. Ik kom hier niet om te loven en te 
bieden en , als ware het, een aalmoes af te persen aan de Kamer; 
maa r , om in naam der wetenschap, te vragen wat aan de Natie 
te dien opzigte betaamt. Het buitenland zal de opheffing met 
verbazing vernemen: België vooral, dat aan zijn Instituutfr. 3o,ooo 
verleent ; dat fr. 2,700,000 wijdt aan wetenschap, kunsten en 
onderwijs, terwijl Nederland daaraan slechts f 616,000 besteedt. 

De beer m i n i s t e r T a n B i n n e n l a n d s e l i e Z a k e n . 
[Deze redevoering zal tater worden medegedeeld. XL] 

De heer van Walt: Ik ben het volkomen eens met den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, dat het op dit oogenblik volstrekt on-
verschiilig is, wat er tusschen hem en het Instituut is voorgevallen. 
Daarover hebben wij geen regt hier te oordeelen, dat moet buiten 
alle beschouwing blijven bij het vaststellen der som als subsidie 
voor die instelling op de begrooting te brengen; maar over de 
hoegrootheid dier som neem ik de vrijheid van den Minisier van 
denkbeeld te verschillen. Indien ik mij de zaak wel herrinner, 
dan is het Instituut eene instelling van wege het hoofd van den 
Staat , door het publiek gezag ingesteld, waaraan dus, eigenlijk, 
geen subsidie wordt gegeven , daar het eene instelling van den Staat 
zei ven i s , daargesteld bij een Koninklijk besluit, zoo ik meen, 
in deo jare I 8 J 6 ; daarbij zijn bepaald de verdeeling der onder-
scheidene klassen, de benoeming van presidentenen secretarissen, 
en zoo ik mij niet vergis ook de inkomsten der laatsten , alsmede 
de presentie-gelden die aan deleden worden toegekend. De secre-
tarissen worden, op voordragt van het Instituut, door den Koning 
benoemd. Nu geloof ik dat , zoolang het Instituut niet is gereor-
ganiseerd , wij op de begrooting dezelfde som dienen te vinden 
die, volgens de bestaande organisatie, was toegestaan, en dat 
zoolang, tot dat de Begering eene andere organisatie zal hebben 
voorgedragen. 

Maar die secretarissen genieteu salaris. Die salarissen moeten op 
dien voet, waarop de belrekking aangenomen was, berekend blij-
ven worden, zoolang het besluit niet veranderd is. Of ifu die se-
cretarissen billijkerwijze eene belooning moeten hebben, dat is voor 
het oogenblik de vraag niet , ofschoon de belooning mij voorkomt 
allezins billijk te zijn, vooralbijden omvang der werkzaamheden, 
die op de secretarissen der verschillende klassen rusten. 

Ik beken, dat de belooning niet te hoog is. Zij i s , volgens de 
rekening, die de heer Minister mij heeft laten zien, f600 voor den 
secretaris der eerste klasse, f5oo voor dien der tweede en derde en 
f i5o voor dien der vierde klasse. Ik geloof waarlijk, da td i tbe -
looningen zijn voor secretarissen , waarop niets moet worden be-
spaard. Ik stern toe, dat het de vraag kan zijn of de presentie-
gelden al dan niet behooren verleend te worden; maar zij zijn 
toegekend , enzijn toegekend geworden, bij Koninklijk besluit, ik 
voor mij vind het ook niet onnatuurlijk, dat vooral de buitenleden, 
die naar Amsterdam moeten reizen 0111 de vergaderingen bij te wo-
n e n , zoodanig presentie-geld genieten; en ik geloof dus niet, dat 
iemand zich immer over bet aannemen daarvan bezwaard heeft 
gevoeld of behoefde te gevoelen. Voor het Belgische Instituut is op 
de begrooting eene som van fr. 3o,ooo uitgetrokken. De Minister 
antwoordt daarop, j a , maar zie , wat het Belgische Instituut doet. 
Ik doe zulks met hem en zie dat uit die som de secretaris-tractemen-
ten worden betaald, evenzeer als de presentie-gelden. Dit althans 
is zeker, dat de secretarissen van het Belgische Instituut evenzeer 
als die van het onze, tractement genieten. Ik geloof dus, dat, 
wanneer men de argumentatie van den Minister volgt, en met 
hem nagaat, wat bij bet Belgische Instituut geschiedt, wij dan 
ook hier, sauf nadere organisatie, de l.eeren secretarissen gel-
delijk moeten beloonen. Ik geloof, dat men dit moet doen, 
zoo men niet wil besluiten het Instituut op te heffen. Ieder kan 
tot die opheffing medewerken voor zoover zijnen werkkring 
betreft. Het staat ieder lid van het Instituut vrij te zeggen: n Ik wil 
niet behooren tot die instelling," en wanneer mannen, uitblinkende 
in geleerdheid en kennis, en alyemeen bij de natie geacht, zulks 
zeggen, zal dit zeker zwaar wegen; maar ik geloof niet dat het Insli-
tuut , als Koninklijk Nederlandsen Instituut, zich zelf kaiionibin-
den of 'kan ophouden te bestaan, zonderde toestemming van het 
Hoofd van den Staat. Ik geloof dat zij , die begrijpen dat het lnsti-
tuut niet noodigis , omdat het niet goed gewerkt zou hebben, de 
ontbinding van het ligchaam moeten voordragen, en niet op de 
wijze als thans geschiedt, dat doel moeten trachten te bereiken. Het 
zou mij daarom bijzonder aangenaam zijn, indien dit amendeme»t 

aangenomen, en de zaak gedurende een jaar aangehouden werd. 
De Minister zou toch gedurende dat jaar tijd hebben de zaak, die 
het hier geldt, nader te overwegen , zonder dat zijne menigvuldige, 
en voor het oogenblik dringende bezigheden daardoor leden. Het 
komt mij voor, dat het wenschelijk ware de zaak van het Instituut 
zóó te regelen, dat ieder geleerde, ieder uitstekend man het zich tot 
een genoegen kon rekenen daarvan lid te blijven. Door mijn 
votum wensch ik derhalve niet eene blaam te werpen op of eene 
veroordeel ing uit te spreken over hetgeen de Minister gedaan heeft 
met betrekking tot het Instituut; maar ik wensch daardoor niet 
mede te werken tot de vernietiging van eene instelling, die ik 
welligt niet zou gewenscht hebben dat opgerigt ware, maar die, 
nu ze bestaat, niet zonder onze eer ook buiten 's lands te benadeelen , 
kan worden opgeheven. Verschoont mi j , Mijne Heeren , dat ikon-
voorbereid over deze zaak heb gesprokenen uwe aandacht misschien 
wat lang heb bezig gehouden, maar ik meende verpligt te zijn dit 
een en ander in het midden te brengen. 

De heer m i n i s t e r v a n B i n n e n l a n d s e l i e Z a k e n . 
[Deze redevoering zal later worden medegedeeld. XII.] 

De heer van Hall vraagt het woord. 

De heer van JEcfc vraagt het woord tot het doen van eene 
motie van orde, en stelt, nadat hem dit is toegestaan, voor om 
de discussien over dit onderwerp te sluiten. 

Deze motie van orde wordt, als genoegzaam ondersteund, in be-
raadslaging gebragt. 

De heer van Hall vraagt het woord over deze motie van 
orde, en zegt: Ik juich de poging van den geachten voorsteb 
ler, om de beraadslagingen te bekorten, allezins toe, en nu ik toch 
aan het woord ben , wensch ik den Minister van Binnenlandsche 
Zaken te antwoorden , dat de vaststelling 

De Voorzitter verzoekt den spreker zich tot de motie van 
orde te bepalen; waarop 

de heer van IKall verklaart zich allezins te kunnen ver-
eenigen met het denkbeeld om de beraadslagingen over dit onder-
werp als gesloten te beschouwen. 

Niemand verlangt meer het woord. De motie van orde van 
den heer van Eek wordt, daar niemand zich daartegen verklaart, 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Alvorens de beraadslagingen te sluiten, vraagt de Voorzitter 
of de heer Minister van Binnenlandsche Zaken nog het woord 
veilangt te voeren. 

De heer Minister van BinnenlanHsehe Zaken 
verklaart niets meer bij het door hem gesprokene te voegen 
te hebben. 

De beraadslagingen over het amendement van den heer Groen 
van Prinsterer worden alsnu gesloten verklaard en gaat de Ver-
gadering daaromtrent over tot eene hoofdelijke stemming , waarbij 
het met 37 tegen a5 stemmen wordt afgestemd. 

Voor hebben gestemd de heeren: Slolte, Godefroi, Sloet tot 
Oldhuis, van der Veen , van Lynden, van Nispen van Sevenaer, 
Dommer van Poldersveldt, Luijben, van Gollstein, Provó Kluit, 
Schiffer, Mackay, Huguenin , Gevers van Endegeest, Boreel 
van Hogelandcn , Engelen , Hoffman , Taets van Amerongen , 
Baud, van Heiden Reinestein, Schooneveld , van Doorn, Groen 
van Prinsterer, Borret en van Hall. 

Afwezend waren bij deze stemming de heeren: van Voorst en 
van Hasselt. 

Artikel 87 wordt alsnu zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 

De artikelen 88 tot en met g4 worden zonder ber.iaddaging en 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De beraadslagingen worden geopend over artikel go. 

De lieer Miutul f Ik had mij voor jesteld bij de beraadslaging 
over dit artikel eenige woorden te zeggen , maar daar het uur reeds 
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zoo ver gevorderd is , en ik mijne beschouwingen even goed bij de 
behandeling van het Xlde hoofdstuk kan in het midden brengen, 
zie ik thans van het woord af. 

De heer van Hult: Met het oog op dezelfde omstandigheden, 
waarop de heer Baud gewezen beeft, zal ik ook slechts zeer kort 
zijn. Ik wil hier omtrent dezen post alleen doen opmerken, dat er 
geene uitgaven uit 's lands kas kunnen geschieden, dan wanneer zij 
door de wetgevende magt zijn toegestaan. Ik /.al mij echter tegen 
dit artikel niet opponeren, daar ik meen bespeurd te hebben, dat 
de Regering weldra eene begrootings-wet voor die instelling zal 
aanbieden. 

De heer minister van Binnenlant lgche Zaken. 
[Deze redevoering zal later worden medegedeeld. XIII.] 

Nadat de beraadslaging over de Xllde afdeeling geopend is , 
vraagt de heer vmt tiatt het woord voor eene motie van orde. 

De heer wan MBatt : Het is nu genoegzaam één uur na midder-
nacht. Wij weten dat op deze afdeeling nog een niet onbelangrijk 
amendement is te wachten, waaruit gewigtige discussien kunnen 
voortvloeijen. Ik geloof dus wel te doen voor te stellen onze beraad-
slagingen uit te stellen tot Maandag morgen ten 10 ure. 

De heer Scfiiffër : Ik moet ten sterkste hét voorstel van den 
heer van Hall ondersteunen. Er is een tijd tot arbeiden , er is ook 
een tijd tot rusten. De Zondag is reeds aangebroken , en ik zie niet 
in wanneer deze beraadslagingen tot een einde zullen komen. Ik 
ondersteun dus de motie van orde en zal daarvoor stemmen. 

De heer van Bek : Mijne Meeren , reeds meer dan eens is 
ons aangetoond , dat indien de voortzetting dezer discussien niet met 
de meeste volharding van onze zijde plaats heeft, de wetgevende 
magt hare beraadslagingen over de begrooting niet vöör het einde 
van dit jaar zal ten einde kunnen brengen en de begrootings-wet-
ten derhalve niet met primo Januarij aanstaande in werking zullen 
kunnen worden gebragt. Het algemeen belang vordert dus dat wij 
de beraadslagingen niet schorsen , maar die blijven vervolgen , al 
moeten wij ons dan ook eene kleine opoffering getroosten. Ik zal 
daarom tegen bet gedaane voorstel stemmen. 

De heer rat* MMoëvett: Ten einde mijne stem te regelen, 
zou ik vooraf willen vernemen het oordeel van den Minister van 
Binnenlandsclie Zaken ten opzigte van het al of niei voortzetten 
.dezer beraadslagingen. De Minister heeft zeker de meeste vermoeije-
nis gehad en op zijne krachten zal het 't meeste aankomen. 

De heer Minister v a n Bi i inenlandsc l ic X a k c n . 
[Deze redevoering zal tater worden medegedeeld. XIV.] 

Niemand meer hel woord vragende, wordt de motie van orde 
van den heer van Hall in hoofdelijke omvrage gebragt en met 48 
tegen l3 stemmen afgestemd. 

Vóór hebben gestemd de heeren : Winlgens , Stol te, van Lynden, 
Schiffer, Mackay, Iluguenin , Gevers van Endegeest, Engelen, 
Taets van Amerongen , Schooneveld , van Doorn , VVesterhoff en 
van Hall. 

Afwezend waren bij deze stemming de heeren: van Voorst, 
Hoffma-n en Groen van Biinsterer. 

De beraadslaging over de Xllde afdeeling wordt gesloten , daar 
niemand het woord verlangt. 

De beraadslaging wordt geopend over artikel 106 op welk artikel 
de heer Wintgens een amendement heeft voorgedragen, strekkende 
om voor dit artikel hel cijfer van f 1-2,000 uit te trekken. 

Dit amendement wordt door het vereischte getal leden onder-
steund, en zal alzoo een onderwerp van beraadslaging uitmaken. 

De heer Wintgens : Het is bijna een uur na midder-
nachi, en bet is meer dan tijd dat onze werkzaamheden ten 
einde spoeden; maar indien er teedere belangen op het spel 
staan, is bet pligt niet te zwijgen. Dit is het geval hij het on-
derwerp thans in behandeling, en speciaal bij den post, thans 
aan uwe beraadslagingen onderworpen. Het is daarom, dat ik 

mij verpligt reken omtrent dit artikel datgene te zeggen, wat 
het gewigt van de zaak vordert. 

Ik begin met u te doen opmerken dat op de begrootingen 
voor de jaren 1848 en 18/J9 voor dezen post stond uitgetrokken 
eene som van f 180,000, en dat daarvoor op de begrooting van 
i85o een bedrag was gebragt van f 172,000. 

Bij bet verslag over die begrooting van i85o werd, als het 
gevoelen van een zeker aantal leden dezer Kamer , te kennen 
gegeven, dat men zich met het beginsel van bescherming, het-
welk aan die posten der begrooting ten grondslag ligt, niet 
konde vereenigen. Verscheiden leden echter gaven volgens dat 
verslag tevens te kennen, dat er onderscheid moest worden ge-
maakt tusseben van oudsher bestaan hebbende, echt nationale tak-
ken van nijverheid en geheel nieuwe, die men door kunstmiddelen 
in het leven mogt willen roepen. 

De Begering verklaarde bij haar antwoord, dat zij geen voor-
stander was van regtstreeksche bescherming der nijverheid, en 
dat zij de bestaande bepalingen omtrent de premien aan een 
nader onderzoek zoude onderwerpen. 

In de openbare beraadslaging werd dit punt door ons geacht 
medelid voor Appingadam (den heer Westerhoff) ter sprake gebragt, 
en hij vond een bestrijder in den Minister van Finantien, die 
ter verdediging van den begrootingspost optrad. 

Bij de tegenwoordige begrooting heeft de Begering eene traps-
gewijze vermindering der premien aangekondigd , en de Commissie 
van Rapporteurs heeft bij het verslag op dat denkbeeld aangedron-
gen, j a , zelfs den wensch te kennen gegeven, dat een tijdstip 
mogt worden bepaald waarop de premien geheel zouden ophouden, 
en dat , zoo als het rapport zich uitdrukt, in het belang der 
reederijen ! 

De meening van andersdenkende leden, die in mijne sectie 
althans nog al nadrukkelijk is ontwikkeld , is in dit verslag niet 
opgeteekend. 

In § 160 van de memorie van beantwoording vind ik wat de 
Begering daarop gezegd heeft en lees daar : » De zaak der pre-
» mien vordert een onpartijdig, zaakkundig en volledig onderzoek, 
» waarin de Begering gedurende het laatste jaar nog niet naar 
» wensch is geslaagd." 

De strekking van mijn amendement nu is deze: wan-
neer het onderzoek van de Begering nog niet is afgeloopen, 
wanneer men nog niet geslaagd is om het ten einde te bren-
gen , laat dan de zaak zoo als zij i s , laat dan ook het beginsel 
onaangeroerd. Dit is rationeel. Men moet , wanneer men 
zelve zegt, dat bet onderzoek nog niet is voleindigd, ook geene 
uitvoering geven aan een besluit, hetwelk dat onderzoek , wan-
neer het zal zijn ten einde gebragt, eerst moet aangeven. " : 

Toen dat antwoord der Begering is bekend geworden, Mijne 
Heeren, is er een panische schrik ontstaan in al de visscher«-
plaatsen; getuigen daarvan de talrijke petitien, getuigen de u 
medegedeelde brochures, getuige hetgeen mij is ter oore gekomen, 
dat in eene stad, waar tot heden niets van dien aard bestaan 
had en waar men voornemens was eene reederij met vier sche-
pen te vestigen , aan die onderneming, ten gevolge van dat ant-
woord, geen gevolg is gegeven. 

Ik ben zoozeer als iemand doordrongen van de waarheid, dat 
stelselmatige bescherming der nijverheid in het algemeen strijdig 
is met de beginselen eener wijze staathuishoudkunde; ik huldig 
ten volle te dien aanzien de leer der economisten, en ik waardeer 
hoog de wetenschap die deze stelling tot een harer grondregelen 
heeft gemaakt; maar ik voeg er bij (en ook dit leert de wetenschap 
der staathuishoudkunde) hoe goed een beginsel ook moge zijn op 
zich zelf, weest voorzigtig in de toepassing, waar het geldt teedere 
belangen , waar het geldt gevestigde middelen van bestaan. Grijpt 
er niet i n , alsof men, naar een goed beginsel te werk gaande, 
geen kwaad zou kunnen stichten ; en neemt u in acht, niet blin-
delingl alle voorkomende gevallen naar dat algemeene beginsel 
te beoordeelen. ♦ 

Kemper, de groote Kemper, Mijne Heeren, heeft eenmaal 
in deze vergaderzaal , toen ook daar het punt van de haringvis-
scherij werd ter sprake gebragt, maar in een ander opzigt, de 
volgende woorden gesproken , die thans ook ter harte behooren 
te worden genomen. Hij verklaarde «da t hij het als den dood-
steek van dezen handelstak zoude beschouwen, indien men immer 
ten dezen aanzien af wilde gaan van het spoor onzer groote 
vaderen, welker practische beginselen, door de ondervinding 
bevestigd, zeker niet verdienen aan algemeene redeneringen opge-
ofFerd te worden , waarvan de uitkomsten in allen gevalle nog 
twijfelachtig en onzeker zijn." (Redevoeringen en Staatkundige 
schriften, III, .285.) 



- 46a -

ZITTING VAN DEN SISTEN DECEMBER. 

Ik geloof dat dit hier geldt in volle mate. Zoozeer als iemand 
huldig ik de wetenschap der politische economie ; maar ik ben 
evenzeer beducht voor eene onvoorwaardeljke toepassing van die 
leer, zonder den staat van zaken in aanmerking te nemen, waarin 
men door welligt eenmaal van de goede beginselen te zijn 
afgeweken , door den drang der omstandigheden is gebragt. Ue 
economisten die dat verlangen, acht ik even gevaarlijk, Mijne 
Heeren, als al die andere leeraars van sociale utopièn, die het 
geneesmiddel eener kranke maatschappij meenen gevonden te heb-
ben. Dat willen ook niet de grooie mannen in bet vak. 
Maccullocb zegt juist dat het is eene algemeene dwaling van hen 
die in de studie dier wetenschap het niet ver hebben gebragt ; Rossi 
en Say onderscheiden wel degelijk de kunst van goed te regeren van 
de speculative wetenschap der staathuishoudkunde. Theorie en 
practijk zijn derhalve in geenen deele hetzelfde. 

Vergeeft mij deze uitweiding, Mijne Heeren. Ik stel niet tot 
regel dat er geene absolute principes zijn; maar ik beweer, dat 
wanneer men eenmaal in een vicieusen toestand is gebragt, men 
eerst de hinderpalen moet trachten weg te nemen, alvorens men 
op het onderwerp, dat in dien toestand verkeert, radicale genees-
middelen toepast. Dit nu geldt in het bij/onder met betrekking 
tot de visscherij hier te lande. Haar bestaan , hare vrije ontwik-
keling is gedrukt en belemmerd ; zij heeft hier met zoovele onna-
tuurhjke hinderpalen te kampen , dat ik gerust meen te mogen 
zeggen dat, met opheffing der premie, met vermindering daarvan, 
ja , zelfs met het bloot vooruitzigt op de vermindering der premien 
alleen, het met de visscherij is gedaan en alles te gronde gaat! 

En hierbij voegt zich nu nog de onzekerheid, waardoor telken 
jare die middelen van bestaan van zoo velen van een votum dezer 
Kamer afhankelijk zijn ! 

Voor dat ik nu overga, Mijne Heeren , tot de uiteenzetting der 
gronden die voor mijn amendement pleiten , moet ik hier aan-
geven uit welk oogpunt de premie in Frankrijk wordt beschouwd , 
een oogpunt dat tot hiertoe in de quaestie nog niet is ter sprake 
gebragt. 

De visscherij, Mijne Heeren, is de kweekschool van den zeeman. 
Zij vormt kloeke matrozen om op 's Lands vloot en ter koop-
vaardij te dienen. Dat leerde reeds Luzac (in zijn bekend werk 
Hollands Rijkdom, I , bl. 234) zeggende: dat de matrozen, welke 
tot de visscherij en Noordschen handel gebruikt worden, de ge-
zondste, de steikste, en 't best in den scheepsdienst ervaren 
zijn. En dan vraag ik: is het ongerijmd dat het Rijk, hetwelk 
zoo groot belang heeft bij geschikte zeelieden, iet» bijdrage tot 
hunne vorming , wanneer men nagaat, dat er voor de vorming 
van militaire officieren zoo ontzagchelijk veel uit 's Rijks schatkist 
wordt betaald? 

Uit dat gezigtspunt verleent Frankrijk de premie. Immers ik 
lees in een verslag van de Kamer der Gedeputeerden over eene 
wijziging in het tarief van douanes , uitgehragt den 15den 
Julij 18/[o : 

» Les pêches maritimes ont toujours occupé une place impor-
» tante dans notre législation : non seulement elles viennent secon-
n der efficacement les efforts faits par Ie gouvernement pour 
» assurer les moyens d'exislence des classes laborieuses, mais encore 
n elles forment des marins qui viennent enrichir 1'inscription mariti-
D me; il y a la donc un intérêt dindépendance et de force natio-
B nales; aussi PEIISONNE ne s'est jamais étonné et ne s'est jamais 
» plaint des sacrifices qu'a divers litres Ie Trésor faisait pour les 
» encouragements et Ie développement de nos pêches maritimes." 

Ik zou u hier nog, indien de tijd het toeliet, als eene historische 
herinnering, eene merkwaardige bijdrage, uit de Rijks-archieven 
kunnen mededeelen , hoe de Staten van Holland en de Raadpen-
sionnaris de Witt met de reeders der Groenland-vaarders of wal-
vischvangers overeenkomsten troffen en f 5oo 'sjaars voor ieder 
dezer schepen wilden opofferen, alleen op hoop, dat de zeelieden 
dier schepen gedurende den tweeden Engclschen oorlog dienst 
zouden nemen op 's lands vloot. 

En leest, nu , Mijne Heeren, de memorie van antwoord betrek-
keiijk het hoofdstuk van Marine. Daar wordt de volgende vraag 
in het verslag der Kamer gedaan, eene vraag, die, ik schroom 
niet zulks te zeggen , mij alleen behaagt, om het antwoord het-
welk zij heeft uitgelokt. Zij was deze: in hoeveel tijd het tegen-
woordig hoofd van het departement van Marine zich bij magte 
zou rekenen een eskader van 10 a 12 schepen in zee te bren-
gen? De Minister van Marine antwoordt eenvoudig, dat hij ver-
trouwt, dat ook n u , bij beschikbaarheid van gelden volk, bin-
nen een kort tijdsverloop zeer wel een zoodanig eskader zoude 
kunnen worden uitgerust. Bij beschikbaarheid van geld en VOI.R. ; 
ik vraag het u , Mijne Heeren, wanneer die visschers-vloot daar 

niet meer wezen zal, waar zal dan onze marine het beschikbare 
volk vinden tot bemanning van de schepen van den Staat ? 

Vraagt het dan ook , Mijne Heeren, aan de officieren der 
marine, wat de beste matrozen zijn ; vraagt het aan de reeders 
van koopvaardijschepen, wie hunne geschiktste kapiteinen en stuur-
lieden zijn ; vraagt he t , wie de kloekste loodsen zijn, die hier de 
schepen binnenbrengen , en gij zult ten antwoord ontvangen : 
velen hunner zijn visschers geweest , als visschers zijn zij begon-
nen , en de premien tot aanmoediging der visscherij , Mijne 
Heeren, treffen dus in dat opzigt beter doel dan het onderhoud 
in vredestijd van eene groote zeemagt. Het is , zoo als de 
Franschen het noemen , eene nationale kracht, une force nationale , 
waarop Nederland zich verheffen mag. Weest daar niet karig 
op , zoo gij het nut beseft van een talrijken en geoefenden zee-
mansstand. 

Ik kom nu tot den staat onzer visscherijen , voorheen en thans. 
Voorheen ! Ik behoef het u niet te zeggen , onze magt en groot-
heid van vorige dagen vond veelal in de visscherij haren oorsprong, 
en zoo de Nederlander het vergeten mogt , de vreemdeling zou 
het hem herinneren. 

In de Revue des Deux Mondes las ik nog onlangs een artikel, 
dat het volgende inhield om aan te toonen , wat de exploitatie 
der zee aan Nederland heeft opgebragt: 

» Au hareng, et au hareng seul est du Ie róle si considérable 
•) joué par la Hollande dans Ie 16e siècle; c'est au hareng et 
» au hareng seul peut-étre , qu'elle doit les colonies d'oulre-mer 
» qui font encore aujourd'hui sarichesse; Ie comté de Hollande, 
n pas plus que les Provinces Unies, n'eussent pu sans doute sub-
'i veniraux premiers frais d'établissement, au Cap ou dans la ï e r r e 
» des Épices, si leurs pécheries nationales n'avaient pas fourni les 
!> avances nécessaires pour fonder, pour protéger, pour développer 
11 les comptoirs naissants." (DE QUATHEFAGES , Revue des deux 
» Mondes, 1849, I. 4 ' - ) 

Met regt schreef daarom oudtijds Meynert Semeyns: 11 dat 
11 God door den Harincfc ende de toerustingen van dien, Hol-
» land voor alle werelt tot een exemplaar van alle Zijne zege-
» ningen heeft gestelt; — en gemaekt tot een beurse, stapel 
11 ende markt van gantsch Europa, alwaar alle eere, schatten 
il ende rijkdommen van de werelt berustende, door den voort-
» gank van de eenige Haringvisscherij vermeerdert zoude worden." 

Weest ook om die reden niet karig, Mijne Heeren, want bij 
die nationale kracht voegen zich dus de herinneringen aan den 
nationalen roem. 

Ons geacht medelid voor Appingadam, de heer Westerhoff, 
heeft, bij gelegenheid van de beraadslagingen over het vorig budget, 
beweerd, dat er een tijd was geweest, waarin de bloei onzer 
visscherijen zoo hoog was geklommen , dat er jaren waren, waarin 
3ooo haringbuizen uit onze havens zeilden, en dat er voor der-
tig millioenen naar het buitenland werd uitgevoerd. Deze over-
drevene berigten hebben dien redenaar tot een valschen basis 
gestrekt, om daarop zijne redenering te vestigen, dat als men de 
visscherij van vroeger met de tegenwoordige vergelijkt, zoude blij-
ken dat zij is afgeleefd, dat zij heeft uitgediend, en dat zij daarom 
niet langer behoort te worden ondersteund. Wanneer hij geliefde in te 
zien de brochure, uitgegeven door den heer Hogendijk, hij zou ont-
waren, dat het eene historische waarheid i s , dat in den tijd van den 
hoogsten bloei, het getal onzer haringbuizen nimmer grooter is ge-
weest dan 700, en dat dit bedrijf niet dertig millioenen, maar 
slechts 3 millioen hoogstens heeft opgeleverd. Dat vindt men , 
op onomstootelijke gronden bewezen uit het zeldzame werkje van 
mr. Meynert Semeyns : » Een corte beschryvinge over de haaring-
visserij in Holland" waarvan de derde druk in i63g te Enkhui-
zen verscheen en hetwelk ik daareven reeds heb aangehaald. 
Maar, gelijk ik zeide, de redenaar uit Appingadam heeft zich ge-
baseerd op de overdreven berigten , waarvan ik gewaagde, be-
rigten medegedeeld door Engelsche schrijvers, als Walter Raleigh 
en anderen, die, naijverig op onzen handel, door dat overdrijven 
hunne landgenooten welligt wilden aansporen , tot het volgen van 
ons voorbeeld, berigten d ie , overgenoaien door Pieter de la Court 
in de Gronden en Maximen, sedert zonder behoorlijk onderzoek 
door de vaderlandsche schrijvers zijn nageschreven. Men vindt in het 
aangehaalde werkje van Semeyns opgegeven , dat de handel 's jaars 
alleen van den haring , naar het getuigenis der oude historiën, heeft 
genoten meer dan dertig tonnen gouds. En mij dunkt, dat is al 
wel genoeg. Ik zal overigens, wegens het late uur , bij dit punt 
niet langer blijven stilslaan, maar hen die er belang in stellen, 
en vooral den spreker uit Appingadam , verwijzen tot hetgeen in 
dat boekje daaromtrent is gestaafd en er alleen dit bijvoegen, 
dat de jaarlijksche uitvoer niet, zoo als ons geacht medelid be-
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weerde, op twee en een halve ton is teruggebragt; maar dat 
de onjuistheid ook van die opgave blijkt u i t .de statistiek van 
den handel, door het Ministerie van Einantien uitgegeven , vol-
gens welke in 18/19 n o C v o o r e e n e waarde van f 436,978 aan 
haring is uitgevoerd. 

Wat de vroegere walvisch- en robhen-vangst betreft, Mijne 
Heeren, zij het mij vergund u kortelijk door een voorbeeld aan te 
iconen, wat premien vermogen, welk eene geweldige kracht in die 
premien is gelegen, welk een geducht wapen zij opleveren. Er was 
een tijd, wanneer in ons land 221 schepen, ja in 1744 n o g 
187 schepen, voor die vangst werden uitgerust, ingeland, naijverig 
op Nederland , loofde in 1749 groote premien uit ; in dit jaar wer-
den twee schepen uitgerust, in het volgende jaar twintig. In 
1771 rustten de Engelschen bereids 109 schepen uit , aan welke 
toen ongeveer f 700,000 aan premien werd betaald. Daarvan 
wa§ het gevolg, dat wij in 1775 slechts 15.9, in 1778 slechts 
111 schepen uitzonden , en sedert is het al minder en minder ge-
worden en in dit j.iar zijn slechts twee schepen uit Friesland ter 
walvUchvangst uitgegaan. 

Men zegge niet, dat wat tot instandhouding van dien tak 
van nijverheid wordt gegeven , strekt om eene te niet geloopen 
zaak nog in het leven te rekken. Verlangt men te weten, welk 
een belangrijk deel van het nationaal vermogen in de vissclierij 
i* geplaatst, welk kapitaal, eenmaal daarin geplaatst, op geene andere 
wijze kan worden aangewend, en welken invloed de vissclierij 
uitoefent op der ingezetenen welvaart en middelen van bestaan, 
dan kan ik ter lezing aanbevelen een in 18^2 te liotterdain versclie-
nen werkje : n De Hotlandsclie zeevisscherij, in haren omvang en 
» belangrijkheid geschetst". Ik zal er alleen dit uit mededeelen, 
dat Holland en Zeeland dat bedrijf toen uitoefenden met i6o3 
schepen, geschat ter waarde van f 4 ^ 5 3 , 0 0 0 ; bemand met 
8280 zeelieden en jaarlijks aan uitrusting kostende eene som 
van tusschen de 3 a 4 millioenen (f3,773,000), zonder de 
waarde der visscherij-gereedschappen , pakhuizen enz. ie rekenen. 

Maar nu zegt men welligt: als de vissclierij zoo productief is 
en zooveel voordeel aanbrengt, dan kan de premie om die reden 
worden gemist. Zij zal de kracht vinden om zich zelve te voeden. 
Ik zoude dat geheel toegeven, ware het , dat onze haring en" 
andere zeevisch bij onze naburen een vrij en onbelemmerd de-
bouché vond . In een normalen toestand kon men de vissclierij 
aan haar zelve overlaten. Maar dat is het geval niet. Overal vindt 
zij hooge regten op den invoer en premien voor de inlandsclie 
vischvangst. 

Volgens het tractaat met België op den 29sten Julij 1846 ge-
sloten , is daar nog een aanzienlijk, hoezeer verminderd invoer-
regt op onzen visch ; voor dat die belasting in België werd 
geheven, had België in het geheel 3o a 35 visscherssloepen en 
nu heeft men er te Ostende alleen 110 ;i 120. België geeft ook 
premien , als: ruim i5oo francs voor elk vaartuig, dat ter haring-
visscherij uitgaat; voor elk vaartuig, dat ter wintervisscherij naar 
Doggersbank uitgaat, ruim 1100 francs; voor de kaheljaauwvangst 
44o francs ; voor de kustvisscherij , in den zomer , 80 francs 
ruim. Op het budget van het Ministerie van litiitei.landsche Zaken 
in België voor i85i vindt men uitgetrokken in de artt. 3a en 3 3 , 
pêche marilime; personnct "]"]5o francs; frais divers 92,200 francs j 
en premien voor den aanbouw van schepen 20,000 francs. 

Frankrijk heft een invoerregt van 4° franken de 100 kilo's 
op den haring aangevoerd met Fransche schepen , en van 44 
franken met vreemde vaartuigen. Frankrijk bovendien geeft hooge 
premien aan zijne visscherijen, volgens de wet van 23 Junij i 8 4 i , 
zoo per hoofd der manschap als voor den invoer. Ik zou daar-
omtrent uitgebreide opgaven kunnen doen, maar liet ware te lang 
voor dit betoog. 

Noord-Amerika heft 20 per cent van de waarde. 
Rusland, volgens het Russische tarief, voorkomende in Mac 

Gregor's Commercial tariffs and rcgulations, heft van den haring 
der Noorweegsche vissclierij, per ton van 9 puds, 70 ets. ; van 
andere, behalve van de Engelsche, Schoische en Hollandsche 
visscherijen f 1.80; van de Engelsche en Schotsche f 2 .60, maar 
van de Hollandsche vissclierij f 7 . 2 0 ! Men kan daaruit zien in 
hoe ongunstige verhouding de Hollandsche vissclierij is geplaatst. 
Bij het Russische tarief van 1851 , in de Staals-courant van 
19 December laatstleden medegedeeld, is die ongunstige verhou-
ding eenigzins gewijzigd ; de Noorweegsche haring betaalt volgens 
hetzelve 90 kopeken, de Schotsche en Engelsche 1 roebel 3o 
kopeken, en de Hollandsche , 2 roebels 85 kopeken per ton 
van 9 puds. Eindelijk, het tolverbond, Mijne Heeren, heft 
een thaler per ton , en wat sterk is , in onze eigene koloniën 
wordt van den Hollandschen haring onder Hollandsche vlag aan-
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gevoerd, een zwaar inkomend regt van 1 2 percen t , of, zoo ik meen 
te weten , van ongeveer f 8 per ton gevorderd. 

En nu zeg ik, de premien zijn een tcgenwigt tegen die hooge 
regten en beschermende bepalingen. Hef eerst die bepalingen op 
en dan de premien, maar niet omgekeerd. Zoo niet, dan zult gij 
op roekelooze wijze een kostbaren lak van industrie in gevaar 
brengen, verdrijven, vernietigen. Herinnert u wat daaromtrent 
ten vorigen jare door den Minister van Finantien gezegd is , een 
man , die voorzeker vrije beginselen in dit opzigt is toegedaan. 
Hij sprak aldus : » de premien zijn een tegenwigt tegen de verbods-
wetten van andere landen, waardoor de visscherijen thans zoo 
zeer getroffen worden , en hebben vooral ten doel om , in afwach-
ting dat in die verbodswetten verandering komt, onze vissclierij 
staande te houden " Herinnert u wat een ander groot voorstan-
der van vrijgevige beginselen in handel en nijverheid hier eenmaal 
van de premien heeft gezegd : ik bedoel het advies van van Hogen-
dorp over de premien der IJslandsehe vissclierij , bij gelegenheid 
dat die premien in deze vergadering wierden ter sprake gebragt (Bij' 
dragen I I , pag. 247) en welke hij noemde een maatregel zoo nut-
tig en zoo staatkundig , als hij er eenen kende. 

Een andere bedenking tegen kunstmatige aanmoediging in het 
algemeen i s , dat zij de nijverheid voert op een terrein, minder 
voordeelig dan dat waarop zij zonder kunstmiddelen zou zijn ge-
komen. Maar die bedenking geldt niet voor de vissclierij, want 
deze staat geheel op zicli zelve en niemand in den weg. 

Als onze kustbewoners niet meer visj-chsn kunnen, kunnen zij 
geen andere bedrijven aanvatten ; zij worden arm. De premie 
detourneert dus de nijverheid niet van haar natuurlijken loop en 
men noemt haar oneigenaardig tot aanmoediging der vissclierij, 
waar alleen van instandhouding de rede is. De vissclierij, Mijne 
Heeren , is nooit een bedrijf geweest dat groote winsten gaf. Met 
de premie gaf zij nog een zeer matig voordeel. Zonder de premie 
zou de reeder meerendeels verliezen en daarom de reederij staken. 
Dit was reeds voorlang zoo. Gij kunt het bevestigd vinden 
bij LüUC, Hollands Rijkdom, IV, bladz. 38. En is de visscherij 
eenmaal te niet en het materieel verdwenen , geen premien hoe 
hoog, zouden haar weder in het leven roepen. 

Wat zal dus het gevolg wezen van deze bezuiniging? Dat op onze 
kusten de visscbersplaaisen zullen verarmen, en dat een voor de 
gemeenten ondragelijke armenlast wel eens meer aan den lande 
zou kunnen kosten dan de premien ; dat in de belastingen op 
patent, consumtie en vele andere punten oin verschillende redenen 
veel minder zal worden opgebragt, een bedrag dat ook ruim zal op-
wegen tegen dat van de premie. Daarvoor zullen de Vertegenwoor-
diging en het Ministerie ons behoeden. In de bangste tijden 
zijn er subsidien aan de vissclierij verstrekt. In i58>. vind men 
in de Rrsolutien van Holland daarvan reeds gewag gemaakt; in 
1711 hebben onze voorvaderen een dubbel subsi !ie verleend; 
in 1795 gaf men in Holland alléén f 73,200 tol subsidij aan 
de groote vissclierij. Men vindt dat in ons eerste budget in het 
werk van Rogge over de Omwenteling. 

Ten slotte moet ik nog eene opmerking maken. Toen de wet 
van i3 Augustus 18/19 °P c ' e beraDg van het vuur-, ton- en ba-
kengeld bij deze Kamer in behandeling was, werd in het verslag aan-
gedrongen op de geheele vrijstelling daarvan voor de haiing- en visch-
schepen ; er werd gezegd : » te meer nog, daar zoowel haring- als an-
dere vissclierij door premien zooveel mogelijk wordt aangemoedigd." 
Toen sprak de Kamer zöö; zij wilde nog meer voordeel schenken , 
maar de Regering had daartegen bezwaar , omdat onder anderen 
bij de premien de bestaande lasten in aanmerking waren geno-
men. De voordragt is dus onveranderd gebleven; maar hoe brengt 
men dit overeen met de tegenwoordig gevoerde stellingen ? 

Zietdaar, Mijne Heeren, wat ik ter verdediging van mijn 
amendement in de gegeven omstandigheden te zeggen heb. Ik 
stel het meeste vertrouwen in het onderzoek dat de Regering instelt. 
Maar ik wensch dat dat onderzoek volledig en ten einde gebragt 
zij , alvorens er iets geschiede, wat naar eene beslissing gelijkt. 
Ik heb vertrouwen op dat onderzoek , anders ware het welligt 
niet onraad/aam om van wege de Kamer eene enquête op de 
vissclierij in te stellen, zoo als op dit oogenhlik in Frankrijk plaats 
vindt, waar eene commissie uit de assemblee nationale geduren-
de dezen zomer Engeland en Schotland heeft bereisd en thans alle 
zeehavens in het noorden van Frankrijk, van Duinkerken af tot 
Granville, bezoekt. 

Dit is de strekking van mijn amendement. Ik wil geen begin-
scl beslist hebben. Ik wil de zaak laten zoo als zij i s , tot het 
onderzoek door de Regering ingesteld zal zijn afgeloopen. 

De heer Stnil: Ik ondersteun het door den vorigen spreker 
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voorgestelde amendement, daar ik van oordeel ben dat de onder-
scheidene takken van visscherij dringende behoefte hebben aan de 
Jiun tot aanmoediging sedert lange toegekende premien , waarin 
vermindering te brengen nu het voornemen der Regering is. 

Het geldt hier toch niet het door kunstmiddelen in het leven roe-
pen van een nieuwen tak van industrie, het geldt hier het zijn of 
niet zijn van eenen van oudsher bestaan hebbende tak vannijver-
heid, waaraan sedert eeuwen bescherming is verleend, en die 
zonder deze niet kan bestaan. 

Door alle rijden heen toch werden de visscherijen beschonwd in 
het naauwste verband te staan tot de welvaart van ons land en als 
een zoodanigen tak van nijverheid , die aanspraak niet alleen had 
op bescherming, maar welke te begunstigen voordeel was voor 
den lande. 

Van zoodanige bescherming toch bestaan reeds voorbeelden in de 
i6de eeuw. 

In de 17de en 18de eeuw treft men bij verschillende resolutien 
belangrijke voorbeelden aan van subsidien, toegekende regten en 
premien aan de visscherij verleend; en het mag opmerking ver-
dienen dat nog in 1773, toen de visscherij reeds zeer in bloei afnam» 
zij toch nog volgens de woorden der resolutie zelve, geacht weid 
eene ware bron en de voornaamste zuil van alle commercie van dit 
land te zijn. 

Het is waar, na dien tijd en niettegenstaande die bescherming is 
onze visscherij nog zeer achteruitgegaan. Ik voor mij schrijf dat 
in geenen deele toe aan die bescherming, zoo als wel eens wordt 
beweerd. Neen, Mijne Heeren, de oorlogen na 1775; het verbod van 
invoer van de voortbrengselen onzer visscherijen in verschillende 
landen, de toenemende bloei der visscherijen buiten 's lands 
zullen de ware oorzaken dier achteruitgang mogen worden geacht; 
misschien ook eenigermate de vroegere buitensporige ophef onzer 
voordeelen aan dien tak verbonden en het gehandhaafde monopolie 
der haringvangst, waardoor andere natiën op ons voorbeeld mono-
polien hebben vastgesteld. 

Hoe dit zij , dat bescherming en premien in tegendeel geen 
noodelooze, verkwistende uitgaven zijn (ten minste in deze zaak) 
bewijst ons de geschiedenis der Schotsche haringvisscherij. Toen 
deze toch in de 16de en 17de eeuw geheel in handen der 
Nederlanders en die der Spanjaarden was, en de Engelsche regering 
door veelsoortige middelen tot in het midden der 18de eeuw 
te vergeefs beproefd had den Nederlanders dien winstgevenden tak 
van nijverheid en handel te ontwringen , is men aldaar in het 
begin dezer etuw begonnen premien uit te loven, met dat gunstig 
pevolg dat sedert 1809 die visscherij aldaar steeds is toegenomen , en 
in 1826 io363 vaartuigen telde, terwijl de Schotsche visscherij 
in 1835 402,000 tonnen haring voor den uitvoer heeft opgeleverd. 

Welligt zal men mi j , niettegenstaande dit gunstig gevolg van 
premien elders, tegenwerpen , iets dat in andere gevallen soms met 
het volste regt woidt beweerd, dat als dan hier te lande zoodanigen 
tak van nijverheid niet zonder bescherming of premien kan bestaan , 
het beter zijn zou dat zulk een bedrijf werd achterwege gelaten , en 
door een ander vervangen en de kapitalen, daarin gezet , in winst-
gevender takken van nijverheid of handel moesten worden geplaatst. 

Maar, Mijne Heeren, is zoodanig een beweren, hoe gegrond soms 
in andere opzigten , toepasselijk op de meeste van onze visschers-
pl latsen ? 

Kan de bevolking van de meeste onzer visschersdorpen om-
zien naar andere middelen van bestaan? Kan de landbouw, 
fabriekmatige handel de visscherij vervangen ? Neen, MijneHeeren, 
gaat de visscherij te niet , verarming en armoede zal het lot dier 
bevolking zijn. 

Doch er is meer wat pleit om de onderscheiden takken van 
visscherij door premien in stand te houden. Zij toch staan in 
het naauwste verband met onzen handel en onze fabriekmatige 
nijverheid. 

Met onzen handel; immers 2/3 gedeelte nagenoeg van de voort-
brengselen onzer visscherij wordt door den handel naar builen 
's lands, vooral Duilschland en België, gevoerd. Ook met onze 
fabriekmatige nijverheid is het bestaan en de bloei onzer vissche-
rijen naauw verbonden. Om u sleciits één voorbeeld bij te 
brengen, Mi|ne Heeren, zal ik u de zeildoekfabrieken noemen; 
op dit oogenblik een tak van nijverheid, die niet ongelukkig werkt. 
Zoo onze visscherijen achteruit of te niet gaan, waartoe gemis der 
premien zeker aanleiding geven zal, zal ook aan dien nationalen 
tak van nijverheid een hoogst nadeeligen schok worden toege 
bragt , en de verarming der visschers zal ten gevolge hebben dat 

.een aantal wevers en spinners geheel ons Vaderland door, zonder 
werk en brood geraken. Ik zeg, Mijne Heeren, geheel ons 
Vaderland door, en inderdaad met den meesten grond, want zoover 
ik die zeildoekfabrieken ken en den werkkring en belangrijken 
omvang daarvan beoordeelen kanen mag, kan ik het u verzekeren 
dat de zeildoekfabrieken in Noordholland duizende guldens 's jaars 
doen verdienen door spinners niet alleen in dat gewest, maar I 
vooral ook in de provinciën Friesland, Drenthe en Gelderland , | 
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en dat in eenige steden en gemeentpn aldaar door dat verstrekte 
werk , de bedelarij eenigermate geweerd , armen gevoed en dediaco* 
nie- en armenkassen gedeeltelijk in stand worden gehouden. 

Ik lever u door dit voorbeeld het bewijs, Mijne Heeren , dat de 
eene tak van nijverheid naauw aan den anderen is verbonden , en 
dat vernietigen van den eenen , achteruitgang en verval van den 
anderen na zich sleept, en algeheele verarming van velen het einde 
kan zijn van soms al te streng vast houden aan theorien, die, hoe 
schoon en waar in het afgetrokken, wel eens in het practische leven 
falen. 

En Mijne Heeren , raag ik u nog iets doen opmerken. Zou het 
juist, zou het billijk , zou het staatkundig zijn , bij het verminde-
ren of ontnemen van die bescherming, welke in ons Vaderland 
onderscheidene takken der visscherij , de fabriekmatige nijverheid 
en de landbouw nog genieten , dan nog een begin van verminde-
ring te maken juist met datgene wat naar mijn inzien , niet het 
minst, misschien het meest daarop aanspraken heeft? Zal men 
ook hier, zoo als het wel eens met het stelsel van bezuiniging en 
vereenvoudiging gaat, beginnen van onder af aan in plaats van 
boven van af ? 

Ik voor mij zou dit afkeuren en zal dus uit innige overtuiging 
voor dit amendement stemmen. 

De heer Gevers van Entiegeegt: Ik ondersteun het amen-
dement door den heer Wintgens voorgedragen. Bij hetgeen de vo-
rige sprekers hebben gezegd heb ik weinig meer te voegen, want 
hetgeen ik omtrent die onderwerpen had aangeteekend is reeds door 
die beide sprekers in het midden gebragt. Ik zal mij dus merkelijk 
bekorten , vooral ook daar het nu wel het minst geschikte oogen-
blik is om in herhaling te vallen. 

Ik ben het volkomen met den eersten spreker eens, dat er in de 
staathuishoudkunde geen regel is zonder uitzondering. De regel is : 
niet te beschermen, maar termentot uitzondering zijn er wanneer: 
i ° . een tak van nijverheid, van ouds bestaande, en groot in om-
vang, moet mededingen in landen , alwaar diezelfde tak krachtig 
wordt ondersteund ; 2 0 . het te niet gaan dier nijverheid te nadeelige 
gevolgen doet vooruitzien. 

De visscherij valt in die termen, en te minder behoort er aan den 
tegenwoordigen stand van zaken eene verandering te worden ge-
maakt, omdat, zoo als reeds duidelijk is uiteengezet, het onderzoek 
of en in hoeverre er verminderd kan worden, geenszins afgeloopen 
is. Geen vermindering dus, alvorens men zeker wete dat die goed, 
dat die mogelijk zij. 

i0. Door de beide voorgaande sprekers is reeds aangetoond , hoe 
de visscherijen in Engeland, Frankrijk, België en elders krach-
tig door premien van verschillenden aard, of andere voorregten 
worden ondersteund. Het is in de bijzonderheden aangeduid, 
met cijfers uiteengezet; en wat ik er van heb gehoord komt ge-
heel met mijne aanteekeningen overeen, doch welke ik nu niet 
verder hier zal vermelden. Omtrent België is er echter nog een punt 
van bescherming, dat , zoo ik wel heb gehoord, door die twee 
sprekers niet is vermeld', daar wordt, behalve de opgegeven premien, 
de zoutevisch , die voor minder dan 35 francs de ton verkochtzou 
worden, door het Gouvernement voor die som overgenomen, om, 
na gedroogd te zijn, weder te worden ingescheept en verzonden 
naar Spanje. De Belgische visscher heeft dus nooit te vreezen min-
der dan 35 francs voor zijn ton visch te maken, terwijl de HoI-
landsche dikwijls slechts f 8 of f g er voor krijgt en in den 
afgeloopen zomer, toen de prijs niet laag was, echter niet meer 
dan f i3 a f \l\. Men lette nog op eene omstandigheid : lJ$ van 
onzediepwatersche bokking en zj^ van onzen droogen visch (schol en 
scharren) moeten in België hun afzet vinden , maar zij ondergaan 
daar, behalve de zwarigheid der kosten van transport, nog die 
van de hooge Belgische inkomende regten. Die beide omstandig-
heden leveren dus voor onze visscherij moeijelijkheden op, voor de 
Belgische visschers niet aanwezig. 

Het is waar , dat men bij tractaat is overeengekomen dat Belgi-
sche visschers dezelfde lasten bij den invoer hier te lande moeten 
betalen ; maar het groote onderscheid ligt hierin , dat wij wel naar 
België , maar België niet naar ons behoeft uit te voeren , en dat zij 
alzoo van zelf zijn bevrijd van wat ons dubbel d ruk t : èn hooge 
regten èn kosten van transport. 

Dan er zijn meer redenen waarom, bij de begunstiging der Belgi-
sche visscherij in België, de onze, welke daar , ik herhaal het, voor-
namen afzet moet vinden, steeds achter moet staan: 

a. De Belgische schepen hebben bijna gelijke premien als de 
onze , premien zoo als gij gehoord hebt gegeven per schip , maar 
hunne schepen zijn kleiner en minder bemand, dus veel minder 
kostbaar dan de onze, en zij voeren veel minder netten. De Belgische 
sloepen zijn van 25 ton , voeren 8 manen 4° netten van 25o bij 3oo 
mazen ; onze hoekers zijn van 100 ton en meer en voeren i5 m a n , 
met 46 netten van 750 bij 2 | mazen , dat is: eens zoo groot. 

6. De Belgische schepen kosten f 6000 a f 8000 , de onze f 16,000 
a f 17,000, en varende op een veel zachter strand dan de Hollandsche 
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schepen, stooten zij minder en hebben zij daardoor veel minder 
slijt.igie. 

c. De Belgische visschers schijnen niel zoo zeer als de onze verre 
af en dagelijks te visschen; men beweert dat zij wel haring koopen 
in zee van de Engelsche en Schotsche visschers , zoo alseenige jaren 
geleden de Fransche van ons den toen zoo menigvuldigen panharing-
kochten. 

d. Zij visschen eindelijk onbelemmerd het geheele jaar door op de 
kusten en op de Doggersbank; zoo als zij willen, en vernielen 
daardoor veel visch, doordien te vangen in den zoogenaamden rijtijd 
(waarvan bepaaldelijk een der ingediende adressen gewaagt), ter-
wijl onze lieden, daardoor minder visch vindende, gebonden zijn 
aan zekeren tijd en aan zekere maat van netten. 

Deze omstandigheden, voor ons zoo ongunstig, versterken nog, 
zoo het versteiking noodig had, hetgeen door den vorigen spreker is 
gezegd omtrent de moeite welke wij hebben om reeds nu met onze 
premien tegen de zoo beschermde vreemde visscherijen te dingen. 

2°. Ik zeide straks dat eene tweede reden om bescherming te 
blijven geven is, wanneer bette niet gaan van den beschermden tak te 
veel nadeelige gevolgen zou hebben voor het algemeen welzijn. Ook 
hieromtrent is bijna geiegd wat ik had aangeteekend. Oe laatste 
spreker heeft vooral op die nadeelige gevolgen gewezen ; tot nader 
betoog zijn er echter nog een paar punten te vermelden, welke door 
hem onaangeroerd zijn gebleven. 

Maar eerst wijs ik u nogmaals op den omvang onzer visscherij. 
De eerste spreker heeft dien omvang in zijn geheel, den omvang 
onzer geheele visscherij opgegeven , en nu kan men zeggen , dat niet 
alle onze visschers-schepen premien genieten , dus dat de opheffing 
der premien niet dien geheelen omvang zou treffen. — Die schepen 
alleen genieten premie, welke naar zekere voorwaarden vangrootte 
als anderzins gebouwd , ook naar zekere voorwaarden visschen 
en hun bedrijf verre af in zee uitoefenen. De premien worden 
alzoo , en dit zij in het voorbijgaan gezegd, gegeven niet willekeurig 
aan den een en aan den anderen niet, maar aan hen die be-
zwarende voorwaarden en verpligtingen , in het welzijn der vis-
scherij, vervullen. De ligtere en binnen-scheepjes genieten die dus 
niet , en ofschoon hun aantal het grootste is, halen zij echter 
in waarde, omvang en vertier lang niet bij de premie-genietende 
vaartuigen voor de visscherij; deze, de premie-genietende, zijn 
ongeveer 35o in getal, hebbende eene waarde gerekend op de 
helft van wat zij nieuw gekost hebben van f 2,4oo,ooo; eene door-
gaande bemanning van 4ooo matrozen of visschers ; en zij vorderen 
eene jaarlijksche uitgaaf van f 2,400,000, zoo veel als hunne waarde. 
Van die f 2,400,000 genieten de 4ooo visscherslieden alleen, a f 25o 
'sjaars ieder , 1 millioen jaarlijks : een millioen arbeidsloon aan 
varensgezellen ! Hoeveel geld wordt er dus reeds in omloop gebragt 
alleen aan den handenarbeid om deze premie-visscherij aan den 
gang te houden. Het vangen van hel zoogenaamdepnkkenaas alleen, 
eene soort van vischjes, om te eten ongeschikt, maar tot aas voor 
de grootere visschen dienende, geeft eene jaarlijksche verdienste 
van f 5o,ooo vangloon , aan lieden , op onze rivieren des zomers 
aan aannemers - werken gebezigd, wien dit bedrijf 's winters een 
onmisbaar bestaanmiddel oplevert. 

De tweede spreker heeft u breeder de nadeelige gevolgen aan-
gewezen aan het verachteren dier visscherij verbonden; laat ik 
nu nog de punten aanwijzen, waarvan h i j , zoo ik wel hoorde, 
niet sprak; al dat vertier waarvan hij gewaagde gaat de aan-
komst van den gevangen visch aan den wal vooraf, maar is die 
aangekomen , dan begint wederom een nieuw vertier, dat van hel 
vervoer: dit is niet gering. In het vervoer van den visch door het geheele 
land, in den handel van visch dooropkoopers en verkoopers vinden 
velen een bestaan , getuige, om een voorbeeld te noemen, het adres 
van Katwijksche voerlieden, 28 in getal, die allen hun bestaan 
uit dal vervoer van visch putten. Geheel waar is het gezegde, dat 
de zeedorpen , waar de vischvangst het voornaamste middel van 
bestaan is, doorliet wegkwijnen djarvanoneindig veel zullen lijden. 
Die dorpen moeten natuurlijk lot armoede vervallen, zoo er geene 
mogelijkheid meer bestaat, in de vischvangst, heteenige en toch een 
reeds naauwelijks voldoend middel , een bestaan te vinden. En hoe 
erg dit geval kan zijn , bewijzen Wijk aan Zee en Ter Heijde , die zoo 
diep vervallen zijn, dat men in laatstgemeld dorp voor de betrekking 
van diaken der kerk geen ander dan een bedeelde heeft kunnen 
vinden. Maar aan dat verval van de visscherij zou ook een verval 
van den landbouw verbonden zijn, want men vergete niet dat de 
afval van den visch een zeer goed en aanzienlijk middel van be-
mesting is voor de landerijen, dat door geen ander zou zijn te ver-
vangen. 

Dit gemis aan bemesting is misschien eene bijkomende omstan-
digheid , ofschoon in de omstreken van Rhijnsburg en Valkenburg, 
om de nabijheid van Katwijk , van veel meer gewigt dan men zou 
tienken , maar het is u reeds aangetoond , voor de bewoners der 
zeedorpen aan het strand en in de duinen valt er schier aan geen 
ander middel van bestaan , dan aan dat der visscherij te denken. 

Men zegge niet : is het wel zoo uitgemaakt, dat zonder premien 
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hier te land de visscherijen zullen vervallen .' Geeft het antwoord 
niel te ligtvaardig ontkennend ; let op hetgeen de twee voorgaande 
sprekers reeds zeiden , let op de adressen aan deze Kamer van 
Schaddée, van Doorn en i3 vischhandelaars te Katwijk, van Meer-
burg en zooveel andere reeders aldaar, van K. Schuurman en veel 
andere belanghebbenden (dit laatste nog pas onlangs ingekomen). 
Dan genoeg van die droevige vooruitzigten. 

Men zegge nu niel dat het onbillijk zoude zijn om den eenen tak 
van nijverheid boven den anderen te beschermen. Er zijn straks 
schrijvers aangehaald , het zij mij vergund u nog eene aanhaling te 
doen uit van Hogendorp , den man van juiste, zoo dikwijls bewaar-
heide inzigten , die , bij gelegenheid dat er ook quaestie was van het 
al of niet verleenen van die premien, zeide :» Het voorgedragen mid-
» del om dezen tak op te beuren is eene premie, welk middel UE.Mog. 
» reeds goedgekeurd hebben voor den haring en walvisch. Onze 
» voorouders, bij het verleenen van premien, maakten de volgende 
» berekening : het bouwen, het uitrusten van het schip, het ma-
» ken van netten, van vaten en verder gereedschap, heeft eeninko-
w men aan 's lands kas bezorgd , door middel van de inkomende 
» regten en consumtive belastingen. Zooveel als dit bedragen 
» heeft, kunnen wij gerust teruggeven, onder den naam van pre-
» mie. Het kapitaal door de reeders in deze onderneming gesto-
» ken , zal ruim wederkomen in den gevangen en toebereiden visch, 
» en aan den handel , zoo binnen als buiten 's lands, worden afge-
» leverd. Evenzoo zullen de inkomsten uit de regten en belastin-
i) gen voor's lands kas door dezen handel toenemen en waarschijnlijk 
» zal het land er evenveel bij winnen als de reeders. Het voordeel 
» uit deze opbeuring te wachten, is derh.ilve genoegzaam zeker, 
11 èn voor de algemeene welvaart, èn voor den Staat." 

Op eene andere plaats heeft hij nog gezegd: » Geen onregt, zoo-
» lang andere bedrijven, als inzonderheid de koopvaardij, eene 
11 krachtige bescherming geniet." 

Ik zal eindigen met twee voorbeelden, om aan te toonen dat het 
verleenen van hulp of subsidie, op den duur of tijdelijk, noodzake-
lijk kan wezen; hoe die hu lp , goed aangewend, de beste vruchten 
kan dragen. 

Jaarlijks worden subsidien verleend aan de zoogenaamde calami-
teuse polders in Zeeland. Men kan zeggen, zoo de eigenaars on-
magtig zijn zelven hun grond te bewaren tegen de zee, dan is die 
grond onnut, dan werpt hij geene voordeeien op , dan moet hij 
maar verlaten worden. Maar neen ; het Rijk geeft jaarlijks 
subsidien; jaarlijks worden zij op de begrooting toegestaan; jaar-
lijks betalen hier al de belastingschuldigen aan hetgeen slechts 
voor weinigen dient. Waartoe anders wordt dit gedaan dan om die 
polders te behouden in het algemeen beldng; w.mt aan het vergaan 
van dien grond is ook het vergaan van meerderen achtergrond ver-
bonden, en van het verlies der nijverheid aan alle die gronden ver-
knocht. Het is om die reden dat hier de Staat hen ondersteunt, die 
zich zelven niet kunnen ondersteunen. 

Een tweede voorbeeld! Toen in vroegere jaren, tijdens de 
vereeniging met België nog bestond, onze Oost-Indische bezittingen 
in achterlijken toestand waren , hebben zij millioenen schats ge-
kost , jaarlijks alleraanzienlijkste sommen , en er is een oogenblik 
geweest waarop wij in twijfel gestaan hebben of wij ze nog wel 
zouden subsidieren, of het algemeen belang medebragt ze met 
geldelijke opofferingen te behouden. Had men toen die koloniën 
laten varen, had men toen niet getracht ze met die opofferingen 
te behouden, ik vraag het u , Mijne Heeren, welke zou thans 
onze geldelijke toestand geweest zijn? 

En eindelijk, om hiermede te besluiten, ik herinner mij de 
wijze waarop verleden jaar door de Regering zelve omtrent die 
premien gesproken is. De Minister van Finantien voerde het 
woord voor den Minister van Binnenlandsche Zaken, die onge-
sttld was , en heeft zich op de volgende wijze omtrent die premien 
uitgelaten; na betoogd te hebben dat het niet gold premien voor 
aanmoediging van eene nieuwe zaak , maar premien die slechts 
sirtkken om een aiouden tak van nijverheid niet geheel te laten 
vervallen, vervolgt de Minister : « die premien zijn een tegenwigt 
11 tegen de verbodswetten in andere landen, waardoor de vissche-
» rijen thans zoo zeer getroifen worden, en hebben vooral ten 
11 doel , om, in afwachting dat in die verbodswetten verandering 
» komt, onze visscherijen staande te houden" (men leze het 
Bijblad bl. 258 , zitting 1849-5o). Dit is, Mijne Heeren, de 
verdediging van het Gouvernement geweest , van hetzelfde Gou-
vernement als tegenwoordig, en nu zegt het dat men onder-
zoekt en overweegt of trapswijze vermindering mogelijk is , en 
men vermindert alvorens dat onderzoek is afgeloopen! Hoe zon-
derling, hoe tegenstrijdig ; niets billijker en natuurlijker dus dan 
da t , zoo als de geëerde eerste spreker tejregt heeft gezegd, de 
premien niet moeten woideu gewijzigd, voor dat het onderzoek 
zal zijn afgeloopen ; anders te handelen ware onvoorzigtig , 
onberaden , eene daad der Regering in strijd met zich zelve. 

De heer JLolvij : De geachte «ooriteller van dit amendement 
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heeft eene aanmerking gemaakt op liet versla;; door de Commissie 
van Kapporteurs uitgebragt. Hij heeft zich beklaagd dat in dat ver-
slag niet is opgenomen de vermelding dat in de sectie, waarvan ik de 
eer had rapporteur te zijn, door enkele leden is betwist of bestreden 
het voornemen van den Minister om de prernien op de visscherij 
langzamerhand te verminderen. Ik heb geene gelegenheid gehad , 
Mijne Heeren , op dit vergevorderde uur met mijne mede-rapporteurs 
over die aanmerking te spreken, en toch durf ik iels op mij nemen 
Ik durf den geaehten spreker uit aller naam voor die aanmerking 
dank zegp,en. Nadat er beraa slaagd is in dag* en avondzittingen 
gedurende veertien dagen; nadat er, gedurende bijna honderd uren 
over personenenzaken rnetdat rapportin verband staande, overzaken 
in dat verslag behandeld , is gesproken , is dit de eerste aanmerking 

op dat verslag, en ik geloof dat ik dien geaehten spreker dank mag 
zeggen voor de aanmerking die hij gemaakt heeft, als die den 
regel dat het rapport juist en naauwkeurig is , wel zal bevestigen. 
Er was toch vele en gewigtiger aanleiding geweest dan deze, indien 
dat rapport eenige gegronde reden tot aanmerking had opgeleverd. 
En dewijl ik nu toch aan het woord ben, wil ik er dit bijvoegen 
omtrent de zaak in behandeling. De rede van den geaehten eersten 
spreker heeft op mij, bij het vergevorderde uur (2 uur na midder-
nacht) , den indruk gemaakt, dal ik mij afvroeg of ik wel regt 
wakker meer was? Ik heb mij gevraagd of de Minister dan de afschar'-
fing der prernien op de visscherij had voorgesteld? Indiende Minister 
de afschaffing van de prernien voor het vervolg, 211 eens, dadelijk 
had voorgesteld, Mijne Heeren , ik zou mijne stem tegen dat 
voorstel zoo sterk mogelijk hebben uitgebragt. Maar wat wil de 
Minister? De minister stelt voor eene geringe vermindering, van 
een elfde of een tiende van het geheel bedrag. Welnu, Mijne 
Hteren , op dergelijke wijze eene proef te nemen of een allerbe-
langrijkste tak van onze nijverheid, dien ik zoo hoog waardeer, 
eenige vermindering van bescherming kan verdragen, ofdiealler-
belangri|kste tak door die zachte , doordien geringe vermindering 
niet welligt eene heilzame aansporing kan ontvangen, om daardoor 
langzamerhand meer alleen op eigen krachten te steunen, om daar-
duor ook bi| dien tak van nijverheid euergie, meerdere geestkracht te 
ontwikkelen, die proef, die poging, Mijne Heeren, op die zachte 
wijze genomen, keur ik goed; maar wanneer, zoo als de indruk 
was, die bij mij dieeerste rede te weeg bragt, de Minister daaromtrent, 
(naar mijn oordeel) te ver ware gegaan, dan zou ik zijn voorstel 
zeker hebben af jekeurd , zoo als ik daaraan thans mijne volkomeue 
goedkeuring hecht. 

De 'lieer Anetnitel t Toen verleden jaar een strijd werd ge-
voerd tegen het verkenen van prernien tot aanmoediging van de 
visscherijen en een geacht medelid dezer Vergadering oj>zettelijk 
daartegen te velde t rok, en dit jaar bij de algetneene hcschou-
wingeu daaroj) even krachtdadig is teruggekomen, nam ik mij 
voor om mij de noodige inlichtingen te verschaffen ten einde die 
argumenten te bestrijden , omdat ik ten innigste van de doelmatig-
heid van het verleenen van die prernien overtuigd was. 

Aan dat voornemen gaf ik dadelijk gevolg en ik had dan 
nu ook alle die données reeds zoo bijeenverzameld en geordend , 
dat ik mij in staat zag gesteld u die heden mede te deelen. Sedert, 
en nog dezer riagen , zijn vele van die données gedrukt en aan 
de leden dezer Kamer gerigt geworden, waarom ik geineend heb 
de mijne te kunnen terughouden , om niet in herhalingen te verval-
len en uwen kostbaren tijd te rooven met het aanhooren nog 
eens van hetgeen in de hoofdzaak gedrukt te lezen staat. 

Ik kan nu zeer kort en beknopt zijn en volstaan met te ver-
klaren dat het amendement van den heer Wintgens, door mij 
ondersteund en zijne beschouwingen door mij gedeeld worden ; 
zooveel toch blijkt, naar mijn oordeel; volledig uit de gedrukte 
bescheiden , dat wij de zaak der pramen met vonrzigtigheid moeten 
behandelen en met omzigtigheid moeten beoordeelen , omdat het 
niet toekennen van die preniien diep ingrijpt in eenen tak van 
nationale nijverheid, bij welken meer dan 5o duizend menschen 
zijn betrokken , die direct of indirect er belang bij hebben , en 
van welke velen tot armoede zouden gedoemd worden , indien 
men den verleenden onderstand weigerde. 

In eene streek des lands wonende, waar ik met de belangen 
der visscherij en met den toestand der visschers van nabij ben 
bekend geworden , ondersteun ik die belangen met te meer vrij-
moedigheid , en ik ben te meer ten gunste van het verleenen der 
prernien geneigd , omdat, zonder die toe te kennen , de reederijen 
zullen moeten ophouden niet varen en zulks om al die gewigtige 
redenen, die in de adressen aan deze Kamer in het breede en 
naar waarheid zijn uiteengezet geworden. 

De prernien aan dezen tak van nijverheid verleend zijn reeds van 
oud regt en schaden niet aan eenen enkelen anderen tak van nijver-

heid. Zij strekken om een kapitaal te ontwoekeren aan de zee , 
dat anders geheel improductief zou worden gelaten en zijn van 
dringende noodzakelijkheid omdat duizenden van visschers moeten 
worden aan den kost gehouden , die anders tot volslagen armoede 
met hunne gezinnen komen; want de visscher Mijne Heeren, 
is ten eenen male onbekwaam om op eene andere wijze zijn be-
staan te vinden , waarvan gij u zoudt kunnen overtuigen als een 
hunner zich bij toeval op den akker bevindt en mede handen aan 
het werk wil slaan, als wanneer de man met de wijde broek 
en de ronde boistrok door de overige arbeiders met den glimlach 
des medelijdens als onbekwaam en ongeschikt voor dien arbeid 
wordt aangezien. Hij gevoelt zich op den akker niet te huis , 
hij gevoelt zich meer geschikt voor de hantering der handspaak 
op zijn vischhoeker dan van den schrepel in het veld. 

Hoezeer het reglement van orde dezer Kamer nog niet met 
de wet regelende het regt vau enquête in verband is gebragt, 
waartoe echter naar mijn oordeel noodzakelijkheid bestaat , zoo 
moet ik evenwel te kennen geven dat het door mij , even als door 
den voorsteller van het amendement is gezegd eene behoefte wordt 
geacht, dat alvorens tot het afschaffen der prernien enz. te be-
sluiten , men eene enquête insttlle ; en door dat middel aan te 
wenden alzoo worde voorgekomen dat uit overdreven bezuini* 
gings- of afschaffingszucht een maatregel ondoordacht en te dol-
driftig worde doorgedreven , die later diep berouwen zou , 
dan , als herstel hoogst moeijelijk zou zijn , en armoede was ver-
meerderd geworden. Ik dring ernstig op eene enquête in deze zaak 
aan en wijs u op de middelen die wij moeten aanwenden om 
eene bevolking uit de koloniën van weldadigheid te houden , dia 
anders onze maatschappij zou ontrusten; en in een land waar zulks 
middelen noodig zijn, zon men daar gevaar willen loopen om 
het aantal bedelenden nog aanzienlijk te vergrooten ? 

Ik dring er te ernstiger op aan, omdat de Regering in hare 
beantwoordding op het verslag $ 160 zelve zegt: n De zaak der 
prernien vordert een onpartijdig , zaakkundig, volledig onderzoek" 

Ik vraag Mijne Heeren , welk nut zal uwe wet van 5 Augustus 
i85o [Staatsblad n°. 45 ) , °P welker tot- stand-brenging zoozeer is 
aangedrongen , u aanbrengen , zoo dezelve niet bij dergelijke 
leveuquaestien in practijk wordt gebragt. Ik Vraag u , is de Re-
gering bij magte een onpartijdig , zaakkundig en volledig onderzoek 
in te stellen, zonder de werking dier wet ? Ik vraag vooral of 
na bet antwoord van den heerMinister van Binnenlandsche Zaken 
aan sommige spiekers dezen avond gegeven, welke aangedron-
gen hadden op het verleenen van meerdere ondersteuning aan 
kunsten en wetenschappen,— ik vraag , wanneer de Minister op 
zijne eigenaardige wijze krachtig heeft doen uitkomen, dat evenmin 
daar als bij sommige lakken van niet- nijverheid subsidien zullen 
worden verleend, wanneer eigen krachten van individuen of vereeni-
gingen niet blijkbaar te kort schieten , of dan in de onderwerpelijke 
zaak zulk niet des te noodzakelijker zal worden in verband met 
hetgeen door de Regering in § 160 is aangevoerd. 

Ik zal hier nu niets meer aan toevoegen , maar herinneren, dat 
op den a4sten Eebruarij 1818 (Bijdragen tot de huishouding van 
•Staat II bladz. 247) Oijsbert Karel van Hoogendorp in eene 
zitting van de Staten-Generaal, op een tijdstip dat het met 
de IJslandsclie visscherij niet voordeelig stond, een advies be-
trekkelljk het toekennen van prernien voor dien tak van nijver-
beid heeft uitgebragt, waarbij die staatsman de navolgende merk-
waardige woorden deed hooren : 

» Deze kostelijke tak van nationale nijverheid is op het punt 
n van te niet te loopen. In het midden der voorgaande eeuw 
» zeilden e r , uit de havens der noordelijke gewesten, nog hon-
» derd en vijftig vaartuigen op deze visscherij, in het begin 
» dezer eeuw een twintigtal, en heden vijf of zes. 

» liet voorgedragen middel, om dezen tak op te beuren, is 
i) eene premie, welk middel UEdel Mogenden reeds goedgekeurd 
» hebben voor den haring en walvisch. Onze voorouders, hij 
» het verleenen van prernien , maakten de volgende rekening : het 
n bouwen, het uitrusten van het schip, het maken van netten, 
» van vaten, en verder gereedschap, heeft een inkomen aan 
» 'slands kas bezorgd, door middel van de inkomende regten 
» en consumtive belastingen. Zooveel als dit bedragen heeft, 
» kunnen wij gerust terug geven onder den naam van premie. Het 
» kapitaal, door de reeders in deze onderneming gestoken , zal 
n ruim wederkomen in den gevangen en toebereiden visch, en 
1) aan den handel , zoo binnen als buiten 'slands worden afge-
» leverd. Evenzoo zullen de inkomsten uit de regten en be* 
» lastingen voor 's lands kas door dezen handel toenemen, en 
n waarschijnlijk zal het land er evenveel hij winnen als de ree* 
» ders. Het voordeel uit deze opbeuring te wachten is derhalve 
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i) genoegzaam zeker, en voor de algemeene welvaart en voor 
» den Staat. 

» Mij dunkt, dat deze rekening juist is, dat wij niets van het 
>, onze geven , en ik zal met genoegen voor een' maatregel stein-
n nien, die in mijne oogen zoo nuttig en zoo staatkundig is als 
B ik er eenen ken." 

Men zal opmerken dat van Hogendorp in bovengenoemd advies 
uitgaat van het denkbeeld, dat, wel verre dat er uit het toeken* 
nen van premiei) door de regering aan eenige visscherij nadee-
len voor 's bands kas zoude ontstaan , integendeel deze premien 
slechts als een uitgezet kapitaal zijn aan te merken, dat later 
weder hoogst waarschijnlijk met woeker, hoewel ongemerkt, terug-
vloeit. 

De heer tle M*norlert Dat de visscherijen vroeger zoo bloeijend 
zijn geweest en nu in het verval, dat bewijst, dat die zaak niet goed 
meer is , en volgens de redeneringen van ons geacht medelid , 
den heer VVintgens, voortgaande, om ou Ivaderlijke instellin-
gen en induslrien te ondersteunen, met opoffering van tonnen 
gouds , dan moeten wij ook de Goudasche pijpen fabrieken, de 
laken-fabrieken van Leyden, de velours fabrieken van Utrecht , en 
veel meer andere industrien die in het verval zijn , ondersteunen 
en dat zoude eene dwaze handelwijs zijn. Men geeft wel onder-
steuning aan industrien die in opkomst zijn , maar otn aan oude 
vervallene, tonnen scliats te blijven geven, dat verbiedt bet gezond 
verstand, dat verhiedt ware staathuishoudkunde. 

Als de visschers geen bestaan meer vinden, wel , dat zij dan 
op de koopvaardijvloot gaan, daar tegenwoordig nu zooveel 
behoefte aan zal komen ; en als er te veel inkomende regten 
in andere landen worden gevorderd , dat is de zaak van onze 
diplomatie om die op te heffen. Om die reden zal ik stemmen 
tegen het amendement. 

De heer van Büitauelt: Ik was voornemens om eenigzins 
breeder , dan dit mijne gewoonte i s , het amendement van den 
heer Wintgens te ondersteunen ; maar het is nu reeds meer dan 
2 ure in den nacht: de Vergadering is vermoeid , ik zelf ben ver-
moeid; ik mag van uw geduld niet meer vergen. Ik zal mij dus 
ten deze gedragen aan hetgeen door den voorsteller, en door 
de beeren Gevers en Smit is gezegd. Ik moet alleen , in ant-
woord op hetgeen de vorige spreker (de heer de Poorter) ge-
zegd heeft, in het midden brengen , dat de visscherijen niet gelijk-
staan met andere takken van industrie , met fabrieken van nijver-
beid. Wanneer die fabrieken op eenige plaats eenmaal verloopen 
zijn , kan men ze met eenige inspanning weder herstellen, wan-
neer de behoefte daartoe beslaat. Maar dit is niet zoo met de 
visscherijen ; wanneer die eenmaal op eene plaats te niet zijn ge-
gaan , is het herstel onmogelijk. Het beroep van visscher 
is zwaar, moeijelijk, gevaarvol. De visscher moet van der jeugd 
af aan gewend worden aan dit moeijelijk, dit gevaarvol hedrijf; 
de knaap moet reeds van zijne jeugd af aan , hij moet met zijn 
vader de gevaren der zee hebbeo doorgestaan, stormen en oni-
beringen hebben leeren verduren, wil hij een geschikt visscher 
worden. Hij hem moet het zwerven op zee eene tweede natuur 
zijn geworden , wil hij in staat zijn het beroep van visscher uit te 
oefenen. Wanneer gij derhalve de visscherijen in ons land zult 
hebben vernietigd, dan zal de vader zich aan de armen-kassen 
overgeven, de knaap een ander bedrijf zoeken, maar in latere 
jaren , zult gij , wanneer gij zult inzien , dat de vernietiging van 
dien belangrijken tak onzer nijverheid, eene ramp voor bet Vader-
land i s , geen geslacht meer vinden geschikt om dien uit te ocfe-
nen. De Hegering zie dus toe, wat zij verrigte. Een terugtred 
op haar pad ware anders later onmogelijk. 

Hiermede zal ik eindigen ; ik heb dit weinige willen zeggen 
om niet alleen door een bloot vöör, mij voor het amendement 
te verklaren. 

De heer Itrimtcrs : Ik heb geen plan om het amendement 
thans in beraadslaging, regtstreeks te bestrijden; maar ik wil de 
aandacht vestigen op de gevolgen van het vcrleenen van premien 
in het algemeen. 

Het geachte lid uit Zierikzee heeft voor eenige dagen uwe aandacht 
gevestigd op de premien voor het dooden van zeehonden , en 
heeft bij die gelegenheid in rond Zeeuwsch beleden , dat men in 
zijne streken de waarde van den zeehond niet kent , maar na de-
zelve gedood te hebben , op het strand laat liggen, en ver-
rotten , zonder benuttiging ; dat men zelfs niet als planlenvoedsel 
daanan gebruik weet te maken. 

In mijn gewest berekenen de honden- of robbenvangers de 
waarde van een zeehond , aan traan en aan het vel , ten minste 
op f 5 per stuk, en deze opbrengst , Mijne Heeren, is meer dan 
voldoende, om den zeehond bijkans uit te rorijen , zoodat 
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men maar zelden de seboone beweging van dat dier in onze 
zeegaten meer te zien krijgt. 

Ik heb tot dusver een goeden dunk van de Zeeuwen gehad, 
en ik wil die vooringenomenheid behouden', maar als zij daarop 
eenigen prijs te stellen, dan moet ik het geachte lid van Zierikzee 
waarschuwen , daarvoor', dat men bedacht zij dat de premie-woede 
door zijn gewest genoten, niet tot eene piemie-koorts oversla. Ik 
moet daarvoor vooral waarschuwen , omdat premien de schatkist 
berooven van wal andere ingezetenen daarin door besparing op den 
arbeid gegeven hebben, zoodat ik eene bezuinigingswoede, waar-
over dat lid sprak en waarvoor bij waarschuwde , minder nadeelig 
voor de schatkist houd, dan eene premie-woede. 

Geheel anders werkt de premie welke thans ter sprake is ; deze 
maakt den prijs van den visch in Zuid- en Noordbolland meer dan 
drie maal duurder dan in mijn gewest, alwaar geen premie voor 
de visclivangst genoten wordt. Dit verschijnsel, hoe uitecnloopend 
ook met die voor de zeehonden en de lagere vischprijzen in 
mijn gewest, heeft echter gelijke oorzaak, namelijk hetverleenen van 
premien, die , gelijk tl. staatbuisln udkundigen van meening zijn, 
geen andere gevolgen kunnen hebbenen steeds leiden , namelijk 
óf tot geen arbeid (geen onderzoek of de zeehonden waarde 
bezitten) óf tot geene inspanning om iets min kostbaar (goedkoo* 
per visch) voort te brengen. 

De heer Wt 'Htetr ï ioIf . [Deze redevoering zal nader worden 
medegedeeld.] 

De heer IVinigen»: Ik wensch in zeer korte woorden 
Iwee antwoorden te geven, liet eerste aan den spreker uit 
Dordrecht (den heer Lotsy), die het heeft voorgesteld als of bet 
beginsel der premien hier niet in quaestie was, en mijn amen-
dement dus als eenigzins voorbarig moest worden aangemerkt. 
Wanneer ik in de memorie van beantwoording lees: dat bet 
Gouvernement verlangt die premien te verminderen, en eindelijk 
af te schaffen , en wanneer ik dan zie, dat hier de eerste stap 
tot die afschaffing wordt gedaan , dan vraag ik met de moeste 
gerustheid : geldt het hier bet beginsel al of niet, en is bet amcnde-
ment , door mij voorgesteld , voorbarig , ja dan neen ? 

Mijn tweede antwoord rigt ik tot den spreker uit Appinga-
dam , den heer Wcsterboff, die beweerd heeft dat die premien 
slechts door eenige weinige reeders werden genoten. 

Vooreerst moet men niet denken , dat die reeders ter visscherij 
belmoren tot den grooten handelsstaud ; zij belmoren tot den nij-
veren middenstand ; rnaar wilt ge weten, wie eigenlijk de voor-
deelen trekken van die premien ? Dan wijs ik u op ruim 8000 
zeelieden, die den kost voor zich en hunne huisgezinnen op de 
visscherijvloot verdienen; die 8000 zeelieden winnen jaarlijks 
door elkander f 200 a f 25o. 

Voor de haringvisseberij alleen worden minstens 100,000 stuks 
vaatwerk gemaakt en ieder jaar worden ruim f i5,ooo met het 
knoopen van netten verdiend door behoeftige vrouwen en 
grijsaards. 

En nu wil ik vragen met het oog op die opgaven, of het 
waar is wat die spreker zeide, dat de geringere standen geen 
het minste belang bij de visscherij hebben ? 

Derelfde afgevaardigde zeide: welnu , men late die armen de 
heidevelden bebouwen ! J a , als dat systenra , door u omtrent 
de visscherijen voorgestaan , veld wint, dan zullen zij de heide-
velden bebouwen : — maar bet zullen zijn de heiden van de kolo-
nien van weldadigheid , en het zal geschieden ten koste van de 
schatkist. 

De heer van Eek • Ik heb het woord niet gevraagd om de 
quaestie omtrent het verleenen van premien aan de vischerijen 
van mijne zijde te behandelen ; integendeel, geloof ik dat die 
zaak ter onzer inlichting genoeg pro en contra is bepleit. Maar 
ik heb een woord booten uiten dat ik niet met stilzwijgen maf 
laten voorbijgaan. Een der sprekers heeft melding gemaakt van 
de premie-woede van de Zeeuwen. Nu meen ik , Mijne Heeren , 
dat die beschuldiging is onverdiend, en het beste antwoord , dat 
ik daarop kan geven, zal zijn mijne item over bet amendement, 
die ik daartegen zal uitbrengen. 

De heer Minister v a n Bimien lnndsc l i e Zaken. 
[Deze redevoering zal tater worden medegedeeld. XV.] 

Niemand meer het woord vragende, wordt het amendement 
van den heer JVinlgens in hoofdelijke stemming gebragt en met 
45 tegen 16" stemmen verworpen. 

Vóór hebben gestemd de heeren: Wintgens, Stolte, Smit, 
van Lynden , van Akerlaken , Anemaet , Slicber van Domburg, 
Mackay, Gevers v.m Endegeest, Boreel »an Hogelanden, T.iets 
van Amerougcn, Baud, van Hasselt, Schooneveid, van Doornen 
van Hall. 

II. 
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Afwezig waren de heeren: van Voorst, Iloffman en Groen van 
Prinsterer. 

Ariikel 106 wordt alsnu zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

De beraadslaging wordt geopend over artikel 107. 
De heer van Jtaasett; Ik zal noch tegen, noch voor dit 

artikel spreken. Ook nu zal ik deze discussien niet verlengen. 
Maar een enkel woord wilde ik spreken over het subsidie, dat 
volgens den uitgewerkten en toelichtenden staat (n°. 22 der stukken) 
uit de bij dit artikel aangewezene som aan du Nedcrlandsche 
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, te Haarlem, over 
het jaar 185r zal worden uitgereikt. Vroeger, en wel van 18->.8 
af, genoot die maatschappij uit 's Rijks schatkist een jaarlijksr.li  
subsidie van f 3ooo: met i85o is dat verminderd op f i 5 o o , 
en nu weder voor gelijke som voor I 8 5 I op voormelden staat 
uitgetrokken. Ik zou mij hierover niet beklagen. Maar in de 
koiom van toelichtingen bij dien staat gevoegd, wordt gezegd: 
» dat het schijnt dat dit subsidie voor intrekking vatbaar is 
» en dat het der Regering voorkomt dat voor de toekenning van 
n hetzelve geene noodzakelijkheid bestaat." 

Bij de memorie van beantwoording is de Regering bij $ 1G2 
hierop nader teruggekomen. Ik zou in staat zijn, om aan te 
toonen dat de gronden waarop het gevoelen van de Regering, 
dat dit subsidie zou behooren te worden ingetrokken, rust, onjuist 
zijn , en dat , wat door haar omtrent het gratis uitgeven van wer-
ken door de maatschappij wordt gezegd , op eene min juiste in-
lichting steunt. Maar, zoo als ik zeide , ik zal mij om het ver-
gevorderd uur bekorten. Daar toch het subsidie van f i5oo 
voor het volgende jaar zal worden verleend, zou mijn betoog van 
geene dadelijke toepassing op de onderwcrpelijke begrooting zijn. 
Maar ik verzoek den Minister van Dinnenlandsche Zaken met 
nadruk, om deze zaak nog eens in nadere ernstige overweging 
te willen nemen , alvorens daarin eenige verandering te maken 
en alvorens bet subsidie aan de gezegde maatschappij verleend in 
te trekken. Hij zal alsdan zien dat die maatschappij dat subsidie 
behoeft, wil zij dat nut blijven stichten, dat zij tot dusverre 
heeft gedaan. 

De heer M i n i s t e r v a n B i m c e i i l a i M l s e l i e Z a k e n . 
[Deze redevoering zal later worden medegedeeld. XVI.] 

Niemand meer het woord vragende, wordt de beraadslaging 
over artikel 107 gesleten en dit artikel zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

De beraadslaging wordt geopend over de Xlllde afdeeling 
(Opperhoulvesterij), waarover niemand het woord verlangt te 
voeren. 

De beraadslagingen worden geopend over artikel 108; waarop 
jwee amendementen zijn voorgesteld, welke gedrukt zijn rondgedeeld, 

liet eene van den lieer Schiffer , strekkende om voor dit artikel 
f 21,800 uit te trekken. 

het andere van den heer Hengst, strekkende om het artikel 
aldus te doen luiden: » Art. 108. Belooningen voor de opzieners 
» der jagt f 4t ,6oo." 

De heer Schiffer: Met het oog op de kortheid van den tijd 
die ons nog overblijft, en niet gaarne het verwijt op n.ij willende 
laden dat i k , zonder noodzaak, vertraging toebreng aan heïgeen 
er nog moet afgehandeld worden, zal ik de vrijheid nemen., 
ten einde dit zooveel mogelijk te voorkomen , aan den Mi-
nister van Binnenlandsche Zaken te vragen , of men kan ver-
wachten, dat , binnen den kortst mogelijken tijd, althans binnen 
een jaa r , eene wet op de jagt en de visscherij zal worden voor-
gedragen. In dat geval verklaar ik , dat ik genegen ben om 
mijn amendement in te trekken. Op deze vraag slechts verwacht 
ik antwoord van den Minister. ' 

De heer M i n i s t e r v a n I B i n n e i i I a n d s e h e Z a k e n . 
[Deze redevoering zat later worden medegedeeld. XVII.] 

De heer Schiffer verklaart alsnu zijn amendement in te 
trekken. 

De heer MMengst: De strekking van mijn amendement is 
het tractement van f 2000 voor den advocaat-consulent bij de 
Opperhoutvesterij uitgetrokken, te doen vervallen , aangezien , mijns 
bedunkens, in de wet van u Julij 1814 {Staatsblad n°. 79); 
geene enkele bepaling voorkomt, waaruit de noodzakelijkheid van ' 
het bestaan blijkt en bij de toepassing der wet de gewone regter-
lijke ambtenaren voor die belangen optreden. Vermits echter de : 

Regering verklaard heeft op deze materie spoedig eene nieuwe: 
wet aan deze Kamer te zullen aanbieden , kan die betrekking 
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thans eenig nut hebben. Ik verklaar mijn amendement in te 
trekken. 

Ariktl 108 wordt alsnu zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
De artikelen 109 en 110 worden zonder beraadslaging en zonder 

hoofdelijke stemming a.ingenomen. 
De beraadslaging wordt geopend over artikel 111 , waarop een 

amendement is voorgesteld door den heer Hengst , strekkende om 
hij dit artikel f 1900 uit te trekken, welk amendement gedrukt aan 
de leden is rondgedeeld. 

De heer M£ei»@»t : Na de verklaring der Regering bij de 
behandeling van artikel 108 van dit hoofdstuk, beu ik bereid 
mijn amendement in te trekken. Echter veroorloof ik mij de 
aandacht der Regering te vestigen op het misbruik , hetwelk thans 
bestaat bij de uitbetaling der premie, waarin de reden moet gezocht 
worden , dat jaarlijks die uitbetalingen zoo hoog worden opgevoerd. 
Immers, het is van algeineene bekendheid dat aan elk, die slechts 
houder is eener jagtacte , deze premie wordt verleend, hetgeen 
strijdig is met de uitdrukkelijke bepaling van art. /\Q> der nog be-
staande wet op de jagt en visscherij ; daar toch wordt gevorderd , 
dat men gequalificeerd jager zij! 

De beraadslaging wordt geopend over de XlVde afdeeling waar-
over niemand het woord verlangt te voeren. 

De artikelen 112 tot en met n 5 worden zonder beraadslaging 
en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De beraadslaging wordt geopend over de XVde afdeeling , waar-
over niemand het woord verlangt te voeren. 

Artikel 116 wordt, even als de artt. 2 tot en met 4 van liet 
wets-ontwerp , zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen. 

Alsnu wordt het Vde hoofdstuk der staatsbegrooting voor I 8 5 I 
(Binnenlandsche Zaken) in zijn geheel in hoofdelijke omvrage 
gebragt, en daarbij met 5~] tegen 2 stemmen aangenomen. 

Tegen hebben gestemd de heeren : van Hall en van Goltstein. 
Afwezend waren bij deze stemming de heeren : Gevers van 

Endegeest, van Voorst , Iloffman , Taets van Amerongen en 
Groen van Prinsterer. 

De Vnor»ilter herinnert, dat in eene vorige zitting besloten 
is nader een dag te bepalen voor de beraadslaging over het 
wets-ontwerp tot aanvulling van de wet van \[\ September i8/|g 
betrekkelijk belastingen in Friesland. Mij stelt voor die beruad-
slaging te doen plaats hebben onmiddellijk na den afloop der 
beraadslaging over de begrootiogs-wetten voor I 8 5 I . 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 
De Commissie van Rapporteurs voor de wetsontwerpen be-

trekkelijk de heffing van provinciale belastingen in Noordholland, 
Friesland, Overijssel , Drenthe en Limburg , brengt daaromtrent 
haar algemeen verslag uit. 

De Commissie van Rapporteurs voor het wets-ontwerp tot regeling 
der ontvangsten en uitgaven van het Burgerlijk Pensioenfonds 
over i85i brengt mede baar algemeen verslag uit. 

Wordt besloten deze stukken te doen drukken en ronddeelen en 
de beraadslaging over de genoemde wets-ontwerpen achlervolgens 
te doen plaats hebben terstond na afloop der beraadslaging over 
liet onlwerp van wet tot aanvulling der wet van 14 Septem-
ber 18/19. 

Daar het uur reeds ver verstreken is , wordt de voortzetting der 
beraadslagingen over de begroolings-wetten bepadd op Maandag 
den 23sien December des voorniiddags ten tien ure. 

Daarna wordt de vergadering gesloten. 

VEHBETEB1NGEN. 
Op bladz. 337 (redevoering van den heer Ter Jiruggen Ilugenholtz), 

ïsie kolom , regel i5 van boven staat : » op ongeveer f i,5oo,ooo"; 
dit moet zijn : » op ongeveer een millioen . 

Op bladz, 388 (redevoering van den heer Dommer van Poldersvrldl) 
iste kolom , 37*ten regel van boven , staat : » tri de eerste plaats 
zat dienen1'; dit moet zijn : » in de eerste plaats zal behooren te 
dienen". 

Op bladz. 3gi is , ten gevolge eener vergissing bij het opmaken 
van den vorm, het slot der redevoering van den heer fVintgens 
verkeerd geplaatst. Dit slot, bestaande uit de periode aanvan-
gende met de woorden (iste koloml : I Nog eene opmerking" 
alsmede uil de drie daaropvolgende periodes (en alzoo tot en met 
de woorden : » aandacht der Regering onderwerp."), moet volgen 
achter de zinsnede (2de kolom) eindigende met de woorden : 
» meende te moeten zepgen". 

http://jaarlijksr.li


Vel 126'. — 468' ~" Tweede Kamer. 

ZITTING VAN DEN 21 STEN DECEMBER. 
(SVPPLEMENT- BLAD.) 

REDEVOERING van den lieer Weaterhoff, uitgesproken 
in de avondzitting van den 21 sten December i85o, bij de 
beraadslaging over artikel 10G van het Vde hoofdstuk der 
staatsbegrooting voor I 8 5 I . (Zie bladz.467 van dit Bijblad.] 

Ik moet van de meeste sprekers , die tot nu toe het woord 
hebben gevoerd , verschillen. 

Het amendement toch van ons geacht medelid, den afgevaar-
digde uit Delft (den heer Wintgens), zal evenmin als het artikel 
door de Regering voorgedragen, mijn goedkeurend votum erlan-
gen. Neen, ik zal niet medewerken, Mijne Meeren, om eene in 
mijn oog ceconomische dwaasheid, die reeds veel te lang bestaan 
heeft, in het leven te behouden; ik zal niet medewerken om 
eene onregtvaardigheid te begaan tegenover duizenden van onze 
landgenooten , en dat bloot ten gevalle van eenige reeders , dien het 
aan ondernemings-geest ontbreekt en die reeds vooraf de verze-
kering willen hebben dat hunne onderneming, ten koste van hunne 
medeburgers, de gewenschte voordeden zal opleveren. Van de 
vroegste tijden, Mijne Heeren, hield een groot deel onzer land-
genooten zich, onder den druk van verschillende belastingen die 
zij nu niet kennen, met de visscherij bezig en leverde de vischvangst 
een ruim middel van bestaan op ; ja , de geschiedenis leert zelfs dat 
de visscherij was de bakermat van Hollands scheepvaart en handel 
en in latere tijden het krachtigste steunsel van deszelfs steeds 
toenemenden bloei. Verschillende omstandigheden hebben te zamen 
gewerkt, om dien belangrijken tak van nationale welvaart minder 
bloeijend en minder winstgevend te doen zijn, en het ligt bui-
ten het menschelijk vermogen die omstandigheden uit den 
•weg te ruimen en de vroegere orde van zaken in dezen in 
het leven terug te roepen. Geene aanmoedigende premien zijn 
daartoe in staat ; integendeel zij worden —• en dit moet de 
Regering ook wel weten — doelloos in het belang van weinige 
personen weggeschonken, en dit ten koste van een groot deel 
der nat ie , ten koste van de landprovincien , die den vischergeen 
enkelen cent goedkooper of overvloediger door verkrijgen zullen. 
Indien bij de visscherij, die vroeger door verschillende belastingen 
gedrukt was, en nu, niet alleen in vrij dom van patent of binnenlandsch 
lastgeld, in vrijdom voor de helft van het betalen van leges bij de 
in- en uitklaring, in vrijdom van den accijns op de scheepsvictualie, 
in vrijdom van den accijns op het benoodigde zout, in vrijdom van 
vuur- , ton- en bakengeld, maar ook door belasting bij het binnen-
komen van vreemden visch of wel door geheel verbod van invoer, 
zooalsbijden haring, genoegzame, ja, overvloedige bescherming vindt, 
geen voordeel, geen winst meer te behalen is , en dat in een land 
't welk zoo buitengewoon gunstig voor de visscherij gelegen is ! 
•wat heeft men dan nog noodig — ik vraag u dit, Mijne Heeren — 
om die aan te moedigen? Neen, indien er geen winst op zi t , dan 
verdient zij geene aanmoediging, dan behoort zij niet meer bij ons 
te huis en de premien daarvoor weggeschonken worden geheel 
doelloos besteed. Zij dienen alleen of om de reeders onverdiend 
te verrijken, óf om de ingezetenen van die begunstigde streken, 
waar de premien worden uitgedeeld, beterkoop viseh te doen eten. 
Indien de visschers of reeders hunnen visch voor geen3o of 4o cent 
het stuk kunnen geven, wel, dat zij er dan 5o cent voor vragen. Het 
vischeten zal er niet door ophouden , de visscherij er nietdoor vernie-
tigd worden. In de provinciën Groningen en Friesland worden door 
de vissschers geene premien getrokken; de Regering heeft die aan 
hen geweigerd , en toch blijven zij met het visschen en aanvoeren 
van visch voortvaren; welligt dat zij den prijs, naar evenredigheid, 
wat hooger stellen dan hier, en welligt dat de ingezetenen van die 
provinciën daardoor wat duurder visch moeten eten, maar kan 
men het billijk heeten dat ingezetenen uit ver verwijderde streken 
van ons Vaderland, die nimmer het voorregt hebben visch te kun-
nen eten, maar op zijn best belast spek of schapenvleesch kunnen 
eten, het hunne moeten bijdragen daartoe dat men in Holland 
wat beterkoop visch kan eten ? Neen, Mijne Heeren , indien de 
vischvangst bier geen goede berekening geeft, geen winst meerop-
levert, dat zij dan vervalle, dat de visschers dan een nuttiger, 
meer winstgevend bedrijf bij de hand nemen; dat zij den grond 
omspitten en onze heidevelden ontginnen ; aan visch zullen wij 
geen gebrek hebben, want gaarne, daaraan twijfel ik niet, zullen 
de vreemde visschers ons daarvan wel willen voorzien. 

Het geldt hier geen nieuwen tak van welvaart, die bij ons nog wor-
tel moet schieten, maar het geldt hier een nijverheidstak die zoo 
oud is als het land zelf, en als die nog door kunstmiddelen in het 
leven moet worden gehouden, dau geloof ik, Mijne Heeren, dat wij 
verstandiger zullen handelen, als wij hem laten sterven en te niet 
gaan, iets hetgeen ik echter niet vrees dat bij gemis van premien 
het geval zal worden. 

In een dezer dagen aan de leden dezer Kamer rondgedeelde 
brochure van den heer HOOGENDUK over de zoutharing - visscherij, 

heeft men beweerd, en wij hebben het 100 even door den heer \Vint- 
gens hooren herhalen , dat de berigten ten vorigen jare door mij , 
nopens den bloei onzer voormalige visscherij in deze Vergadering 
medegedeeld , overdreven en onjuist waren. Men is echter in gebreke 
gebleven het voldoende bewijs daarvoor te leveren , want de Korte 
beschrijving van de haringvisscherij in Hollandt , door Mr. MKIJNERT-
SEMEIJNS, der beide rechten doctor, zal daartoe toch wel niet voldoen-
de, zal wel niet overtuigend zijn tegenover andere door mij ge-
bruikte bronnen. Ik kun hier niet in eene breede ontwikkeling, 
in eene kritiek dezer materie treden, doch heb gemeend, ter we-
derlegging dier beschuldiging, hier nu te moeten mededeelen de 
bronnen waaruit ik ten vorigen jare mijne berigten geput heb en 
deze zijn : DE LA CounT, Aanwijsing der heilsame politieke gronden 
en maximen, blz. 27 — 3o ; HADRIANUS JUNIUS, Batav. histor. 
p. 343 sqq.; METELERKAMP , Toestand uan Nederland enz . , dl. I , 
st. 1, bl. 70 ; LE LONG'S Koophandel van Amsterdam , dl. I I . bl. 277, 
283; WAGENAAR'S ' Paderl. lust. op versch. plaatsen; Politiek zak-
boekje voor de Verceniqde Nederlanden voor 1782 ; Luz^c, La richesse 
de la Ilollande, tom. I , p. 67, 6 8 , 25g; Tegemv. staat van alle 
volkeren , dl. X I , bl. 574—588 ; Remarques sur les avantages et les 
désavantages de la France et de la Grande-Bretagne, par rapport au 
commerce et aux aulres sources de la puissance des Etats ; du Cliena-
lier Jou. NICKOLES; van HEES VAN BERKEL, Proeve eener geschiedenis 
van hel mecantiele stelsel in Nederland, in den 2den jaargang van het 
Athenaeum, bl. ag4, jonkh. FRANS ERNST BERG, heer van Middel-
burgh, de Nederlanden en het Hanseverbond, op verschillende plaat-
sen en meer anderen; en in deze werken, Mijne Heeren, zult gij 
vinden de opgaven nopens onze visscherij, nu een jaar geleden 
door mij in deze Kamer medegedeeld; opgaven die zich niet door 
eene enkele magtspreuk, niet door SEMEIJNS of GENTEN laten otit-
zenuwen. Ik voeg er nu nog bij, het Handelsblad van Maandag 
den i5den Julij i85o en wil nog, wat de walvischvangst betreft, 
herineren dat X. MARMIER , in zijne Brieven over het Noorden, 
dl. II , bl. 290, zegt, dat een historieschrijver verhaalt, dat er 
in 1G97 in het gebied der Hollanders (bij Spitsbergen namelijk , 
alwaar hun gebied zich bepaalde bij het eiland Amsterdam , de 
baai van Hollanden nog twee andere baaijen), 188 schepen kwa-
men, die in korten tijd g5o walvisschen hadden gevangen. 

Ik zal eindigen, Mijne Heeren, met u voor te lezen 't geen de 
kundige DE LA COÜRT, de vriend van den Raadpensionaris JOHAN 
DE WITT, van onze haring-visscherij schrijft, en geloof dit dit niet 
zoo maar in eens door de verhandeling van MEIJNERT SEMEIJNS ont-
zenuwd wordt. 

» Enomsyn voedsel uit der zee — schrijft hij op bl. 27 — die een ieder 
gemeen is, te haaien, legd Holland seer wel; niet alleen aan een vis-
rykstrand, en het dogger-tand, daar de scheluis, kabeljaaw en (ing in 
groote meenigie kan werden gevangen , en gesouten ; maar ook aan 
de haaring-vissery, die nergens als omtrents de kust van Groot-Brit-
tanien kan geschieden; naamentlik van S. Jan tot S. Jacob, om-
trent Hitland, Phayril en Boekenes , van S. Jacob tot Cruis-verhef-
finge omtrent Boekenes, ofte Seveniot, van Cruis-verheffinq tot 
S. Catryn in 't Diep-waater omtrent oost van larmuiden. En is 
deze haaring-vangst, sedert 2.Ï0 jaaren , dat Willem Beukelsen 
van Biervliet geleerd heeft, deselve te kaaken, en te souten , 
en in tonnen te pakken ; neevens de kabeljauw-vangst , geworden 
een zoo kragtig middel van subsistentie voor deeze landen ; inzon-
derheid , vermits veele omleggende volkeren, door Religie, ver-
pligt zyn , op zeekere daagen en weeken des jaars , sig van 
rleesch eeten te onthouden , dat alleen de Hollanders jaareliks 
en onlangs in .vreedzame tyden, met meer als duisend Buiden 
van 24 tot 3o lasten groot, in zee, en de met meer als honderd 
en zeevenlig kleinder schepen binnen de gaaten van Texel haaring 
koomen te vissen. Zulks die duisend Buisen, voor een jaar en 
drie reysen uitgerust zynde , meer als tien millioenen kosten , 
wanneer men het schip met zyn opstaande want /|55o , ende de 
uitreedinge op 55oo gulden reekend ; zonder dat voor het tweede 
jaar daarvan ietwes overblyft als het bloote schip, seer versieeten 
en veele reparatien noodig hebbende. Zulks indien jaarliks met 
die duisend Buisen gevangen werden , ten minsten veertig dui-
send lasten haaring , tot twee honderd guldens het last , deselve 
jaareliks meer als agt millioenen guldens in Holland zouden 
brengen." 

En op bl. 29: i) Immers segt Emanuel van Meteren, dat in 
drie daagen , des jaars 1601 , uit Holland naar Oosten voeren 
tusschen agt en neegen honderd scheepen, en daarenbooven op 
de haaring-vangst, nog vyftien hondert Buysen : ende het legd 
soo niet de vissery, indien waarhaftig is 't gunt de E'ig'i^e 
Autheuren Gerard Malines in syn Lex Mercatoria, en Sr. fPalt'wr 
Rawteg seggen : en L. v. Aitzma, anno i653 , pag. 8G3 eenigzins 
schynd te bevestigen; namentlik , dat jaarliks meer als drie hon-
deri duisend lasten soute vis of haaring door de Hollanders 
werden gevangen en vertierd. En naar het Noorden vaaren jaarliks, 
om walvissen te vangen, meer als twaalf duisend Mennen uit de ge-
melde Landen; want seederd dat die Groenlandsche Compagnie, 
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ofte om beeter te seggen het secluderend ende dwingend octroy van 
dien, vernietigd, en de walvissen-vangst voor een yder oopengesteld 
is, zoo is die vissery wel van een op tien vermeerderd: zulks 
als men naareekend, dat alle die scheepen hier werden geboud, 
de touwen, seilen , netten en tonnen gemaakt alsmeede met 
sout verzien; men seer ligtelick sal konnen begrypen , dat hier-
aan een ongeloovelick getal menschen sig kan erneren ; voor-
neementlik als daar nog by komt, dat alle die menschen ook van 
nooden hebben spys , drank, klederen en huisen , alsmeede dat de ge-
vange vis ook door de Hollanders oover den geheelen aardbodem werd 
te scheepe gevoerd. En voorwaar, indien waarhaftig is 't gund 
Sr. fValther Rawleg, die alles naarstelick omtrent den jaare 1618 
heeft ondersogt, om Koninck Iacob te informeeren, segd: soo 
souden op de kusten van Groot-Brittanien de Hollanders alsdoen 

gevist hebben met drie duisend scheepen, en vijftig duizend men-
schen; alsmede dat deselve nog besig hielden, zoo om haar uit 
te reeden, de vis te verkdopen en de retouren te doen, neegen 
duizend andere scheepen, en honderd vijftig duidend andere men-
schen ; en als hier" nog by komt 't gunt hy verder zegd , naa-
mentlik dat twintig buisen agt duizend menschen onderhouden, 
en dat de Hollanders alles gereekend , wel twintig duizend scheepen 
in zee hadden, alsmeede dat de vissery, scheepvaart ofte navigatie 
en zee-handel met zyn gevolg zeedert dien tyd tot dezen iare 
1G67, wel een derdendeel is vermeerderd'; zoo is ligt te be-
denken, dat de zee een uitnemend groot' middel van subsistentie 
aan Holland verstrekt; nademaal Holland , door dit eenige middel 
meer als drie honderd duisend lasten scheeps-laadinge aan gesoute 
vis schynd uit te leeveren van syn eigen gewas." 



Vel 1263 —. /fi«3 — 468 Tweede Kamer. 

ZITTING VAN DEN 2ISTEN DECEMBER. 
{SUPPLKMENT-liLAU.) 

REDEVOERINGEN uilgesproken door den heer Minister 
tuf Binnenlandgcfte Xa/ten in de zitting van 
den iisten December i85o, bij' de beraadslagingen ouer liet 
Xde hoofdstuk der Staalsbegrooting voor I 8 5 I . 

1, [Zie bladz. 442-] 

MIJNE HEKKEN ! 
De taak van den Mipister is door eenige sprekers, die hem lijn 

Voorafgegaan . bijzonder vereenvoudigd. Ik geloof dat hij zich mag 
bepalen tot deze hoofdpunten : vooreerst, weg te nemen sommige 
bedenkingen, die ten aanzien van eenige gedeelten van dit plan 
zijn geopperd; ten tweede , te spreken over het denkbeeld dat zoo-
danige post niet moet worden uitgetrokken bij eene jaarlijksche 
begrooting, maar dat hetgeen van de Staten-Generaal moet worden 
gevraagd tot de uitvoering van dergelijk plan , een afzonderlijk 
yoorstel van wet vordert; waarna ik in de derde plaats zal kun-
nen overgaan tot het amendement door den geachten afgevaar-
digde uit Zutphen voorgesteld. 

J. Tot de bedenkingen over een of ander gedeelte breng ik in 
de eerste plaats de vraag van den afgevaardigde uit Noordholland 
(den heer van Akerlaken) ten aanzien van de verpligting van het 
Rijk , om zooveel toe te staan tot verbetering der oevers van de 
Limburgsche Maas. Dij heeft gevraagd of, zoo al het Rijk kan 
worden geacht gehouden te zijn tot herstel dier oevers, dan 
althans niet een gedeelte daarvan door de oever-eigenaren kan 
worden gedragen. Ik zal. den geachten spreker vooreerst verzoeken 
twee bijzondere omstandigheden in aanmerking te nemen. De 
pevers van de Maas zijn hoog , zoodat alleen de naast aan de 
Maas gezeteqen belang hebben hij de afkeering van het gevaar, 
piet de verder afgelegenen , geheel anders dan bijv. aan onze 
Rijnoevers. Ten andere heeft men langs de oevers van de Maas 
niet zoodanige vereenigingen, als langs de meeste oevers van 
onze rivieren sedert eeuwen bestaan , vereenigingen om het water 
te keeren in het belang van die bijzondere eigenaren. Zoodanige 
vereenigingen bestaan in Limburg niet. En nu ? De rivieren , 
met hare oevers behooren aan den Staat; de rivier de Maas be-
hoort tot die hoofdrivieren , welke als hartaderen van ons land 
moeten worden beschouwd. Derhalve de Staat i s , mijns inziens, 
verpligt voor verbetering der oevers, zooverre die noodig is , te 
zorgen. Zorgt de Staat niet, wat zal het gevolg zijn? Dat de 
rivier zich zal verleggen, tot des te grooter nadeel voor ons , 
daar aan de zijde van Relgie volkomen en zeer goed wordt 
gewaakt. Ik geloof, dat dit den geachten spreker zal overtuigen 
van de onmogelijkheid, in den tegenwoordige!] toestand, van 
Staatswege zich voor een deel , laat staan voor het geheel, aan 
den pügt der oeververdediging te onttrekken. Ik zeg in den 
tegenwoordigen toestand , want of het later welligt mogelijk zal 
worden bevonden, dergelijk vereenigingen tot stand te brengen, 
als langs de oevers van onze rivrieren veelal worden gevonden , 
hierover zal de ondervinding uitspraak moeten doen. 

Een geacht spreker uit Noordbrabant (de heer Luijben) heeft 
bij deze gelegenheid aangedrongen op de noodzakelijkheid om een 
plan van een kanaal van uitwatering voor Noordbrabant uit te 
voeren , waarvoor reeds verleden jaar op de begrooting eene 
som was uitgetrokken , die evenwel vervolgens daarvan weder 
weggenomen werd. Toen ter tijde is door het Gouvernement ver-
klaard , dat het ten behoeve van die onderneming eene bijzondere 
wet zou voorstellen , zoodra het onderzoek , omtrent die zaak in-
gesteld , zou zijn afgeloopen. Mijne Meeren, mijn voornemen 
is hetzelfde als toen, maar het onderzoek is nog niet afgeloopen. 
Het bleek, dal hier en daar het verhang naauwkeuriger moet 
worden onderzocht, dan tot dusverre was geschied, en water-
passingen moeten worden gedaan. Daarbij is het nieuwe denk-
becld opgerezen, en dit wordt door zaakkundigen onderzocht, 
of het doenlijk zal zijn dergelijk uitwaterings-kanaal te vereeni-
gen met een kanaal voor de scheepvaart. Dit onderzoek is 
hangende, en zal ten einde moeten worden gebragt, alvorens 
een daartoe betrekkelijk ontwerp, van welken aard dan ook, aan 
de Kamer zal kunnen worden voorgelegd. Zoo ik echter voorleden 
jaar levendig belang heb gesteld in het jdan van dit werk, mijne 
belangstelling te dien aanzien is gewis na de rampen, in den 
afgeloopen winter ondervonden , niet verminderd. 

Een geacht spreker uit Limburg (de heer van Wylick) heeft 
eene bedenking geopperd tegen dat gedeelte van het plan, dat strek-
ken zou ter beteugeling van het kanaal van St. Andries. De 

geachte spreker meende, dat zulks nadeelig zou kunnen zijn voor 
de rivier de Maas, dat deze rivier daardoor zou kunnep verzan-
den, en dat welligt de uitvoering van «lat plan niet piag geacht 
worden te zijn in het belang van de scheepvaart. Ik geloof, 
dat ik in staat hen de bedenking van den geachten sprekef 
op te lossen. Thans, Mijne Meeren, loopt de Maas dikwijls 
in de Waal; in dit opzigt moet ik, indien mijne herigten juist 
zijn, gelijk geven aan den geachten spreker uit Gorkum» 
De Maas loopt dikwijls in de Waal, en daaruit ontstaan, p^a-
ten in de laatste rivier. Gelukt het nu Maas en Waal aige* 
scheiden , en dus het Maaswater op de Maas Ie houden , dan 
zal zonder eenigen twijfel de rivier daardoor verbeteren. Ik 
geloof, dat in de laatste dagen de Maas zeer gezwollen was , en 
vpor een aanzienlijk deel zich langs het gat van St. Andries ortt* 
lastte in de Waal. Wanneer men nu op eenmaal Maas en Waal 
zou willen afzonderen , dan ware, geloof ik, dat bezwaar, het-
welk de geachte spreker ducht, voor een deel te vreezen. Dan 
welk is het plan? Geenszins de sluiting op eens te volvoeren, 
maar die langzaam voor te bereiden, en niet te doen plaats heb-
ben alvorens de Maas behoorlijk zal zijn verbeterd. 

II . Nu kome ik. Mijne Meeren, tot de hoofdbedenking, door 
sommige sprekers gemaakt, dat men het cijfer der gelden voor 
de uitvoering van dergelijke plannen niet moet brengen op eene 
jaarlijksche begrooting, maar vragen bij eene afzonderlijke 
wet. Ik heb reeds voorleden jaar gelegepheid gehad mij voor 
het stelsel te verklaren, dat, waar groote publieke werken 
moeten worden uitgevoerd, het heter is de toeslemming der 
Staten-Generaal voor de kosten dier werken te vragen bij eene 
afzonderlijke wet, dan die kosten , vermengd met de uitgaven van 
de loopende dienst, op de begrooling te brengen. Deze is de reden 
geweest die ik heb doen gelden ten aanzien van het Noordbra-
bantsche kanaal van uitwatering. Ik meen , dat die reden geldt 
ten aanzien van alle werken , die een gesloten geheel uitmaken, 
en waarbij men den ganschen omvang en den loop van het werk 
op eenmaal en bij den aanvang reeds, bij de raming zelve, kan 
overzien. In zooverre blijf ik dezelfde stelling, hetzelfde beginsel 
aankleven, dat mij toen heeft bewogen, om het Noordbrabantsche 
kanaal te doen verdwijnen van de begrootiug. Maar is nu dat 
beginsel toepasselijk op deze werken ? Hier hebben wij niet te 
doen met één werk, ook niet met twee of meer zamenhangende 
ondernemingen , maar met eene lange reeks van bijzondere, zelf-
standige werken, die, ook bij eene rassche uitvoering, niet dan in 
den loop van vele jaren tot stand zullen kunnen worden gebragt. 
Kn nu meen ik , Mijne Meeren, dat wanneer men het cijfer voor 
deze werken , waarvan hier sprake i s , de werken die voor de 
verbetering onzer rivieren volstrekt en reeds sedert z66 lang ver-
eischt worden, en dus niet alleen die, welke nu op de begrooting 
zijn gebragt , maar die , welke in het ^lgemeen in het groote plan 
begrepen zijn , — nu is het mijne meening , zeg ik , dat wanneer 
men het cijfer voor die werken bij eene afzonderlijke wet zou 
willen vaststellen , het gevolg zal zijn: 

Vooreerst, dat men zal uitstellen , en dat men zal uitstellen 
daar, waar uitstel hoogst bedenkelijk, ja gevaarlijk is. Ik beroep 
mij hier op hetgeen reeds aan de Kamer is voorgedragen , op het-
geen wij een uur geleden van den geachten spreker uit Deventer 
hebben vernomen, en dan vraag ik, of wij , wanneer thans we-
der uitgesteld wordt, hetgeen zoozeer dringt , of wij dan niet ten 
laatste gevaar zullen loopen , eigenlijk geene rivieren meer te 
hebben? Ik moet erkennen, dat ik het gevaar zöö dringend acht, 
dat ik geloof dat het meer dan tijd is , dat men beginne te zor-
gen dat eindelijk een begin gemaakt worde , daar, waar men zich 
lot dusverre, gedurende zoo langen tijd, gedurende honderd ja ren , 
wat de groote verbeteringen betreft , vergenoegd heeft met over-
weging. Mier nog langer te wachten , zou naar mijne overtuiging 
onverantwoordelijk zijn , en evenwel het voorstel , om het cijfer 
voor de noodige verbeteringen te brengen in eene afzonderlijke 
wet , zal leiden — ik behoef het niet te hetoogen — zal 
leiden tot uitstel; de gronden, voor dat stelsel bijgebragt, zouden 
er onmisbaar toe leiden om eene zoodanige afzonderlijke wet , 
al wierd ze ook morgen voorgesteld, gewis niet binnen korten 
tijd aan te nemen. 

In de tweede plaats: wanneer men het cijfer voor dit plan wil 
aanvragen bij eene afzonderlijke wet , dan zal men, hetgeen telken 
jare, hetgeen aanstonds zal kunnen worden verbeterd, afhanke» 
lijk stellen van de inwilliging van de geheele som, welke die 
gansche reeks van werken, naar de raming er van te maken , 
zal moeten kosten. Ik heb niet noodig de Kamer opmerkzaam te 
maken, dat het bij een wetsvoorstel , hetgeen wordt bedoeld , 

| eigenlijk om het cijfer te doen is. Hierop komt het aan. De 
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weUvoordragt heeft wel tevens ten doel, de werken in het algemeen, 
tot welker kosten die sommen worden gevraagd , te doen goedkeuren. 
Maar de hoofdzaak, het doel van de wet is de goedkeuring van 
het cijfer. De groote reeks van werken , die het hier geldt, zal zich 
altijd moeten verdeelen over eene reeks van jaren , hetzij men de 
som hrenge op de hegrooting , gelijk ik heb voorgedragen, hetzij 
dat men den vorm eener afzonderlijke wet kieze. En nu zal hetgeen 
dadelijk kan en moet geschieden , aan de inwilliging van het geheeie 
cijfer, dat alsdan het cijfer zal zijn van de begrooting der uitgaven 
voor de geheeie reeks dier verbeteringen, worden ondergeschikt. 
En wie neeml op zich, dat cijfer met eenige wisheid vooraf te 
bepalen ? 

In de derde plaats , dunkt mij, zal men, de voorkeur gevende 
aan eene afzonderlijke w e t , vooruitloopen op de uitvoering van 
iets, dat uit den aard der zaak jaren lang moet duren , en zal 
men dus het oog sluiten voor de inlichtingen, die men, langzaam 
voortgaande, stuk voor stuk werkende, over hetgeen verder moet 
worden verrigt zal zien opgaan. En ziedaar tevens de strekking 
van het plan , zoo als het u is voorgelegd. Dat plan is , oin ieder 
jaar verbeteringen te maken, verbeteringen die, al blijven zij op 
zich zelve, als stellige verbeteringen onzer rivieren zullen kunnen 
worden aangemerkt. Van hetgeen in het volgend jaar zal kunnen 
worden tot stand gebragt zal afhankelijk zijn , wat men in het 
jaar 18.12 zal kunnen en behoeven uit te voeren. Van de onder-
vinding, die men in 185a zal verkrijgen, zal afhangen wat in j 853 
aan de orde zal moeten worden gebragt. En zoo zal men , gelijk 
de geachte spreker uit Arnhem het uitdrukte, geleidelijk den 
loop der natuur, de behoeften volgende, erlangen wat op eenmaal 
onuitvoerbaar zou zijn. 

In de laatste plaats vraag ik, of wij , wanneer het aankomt op 
zoodanig hoog belang, de middelen mogen verwaarloozen, die wij 
onder de hand hebben. Sedert vele jaren is dit het eerste waarin 
wij niet te spreken hebben van een tekort, het eerste waarin wij 
een wezenlijk, waarachtig overschot hebben , en nu zouden wij 
een gewigtig belang laten wachten, nu zou men niet een zeer 
klein gedeelte van dat overschot besteden , om een belang te ver-
dedigen en te handhaven , dat sedert zoo vele jaren is verzuimd ? 
Ik zeg, verzuimd , welligt alleen uit onvermogen. Maar zoo onze 
voorgangers door onvermogen hierin werden belet , dan vraag ik 
of wij , wanneer wij kunnen, wanneer onze middelen het toelaten — 
en zij laten het sedert vele jaren nu voor het eerst toe, — of wij, 
zeg ik, dan niet verpligt zijn de handen aan het werk te slaan? 

Ziedaar wat ik u voorstel. Beginsel en strekking van het plan 
zijn duidelijk uiteengezet. 

Het beginsel is niet zooals men vroeger wilde, zijdelingsche af-
voering, maar, onze stroomwegen zelve, de natuur volgende , te 
leiden en Ie verbeteren. 

De strekking in het algemeen , ook voor volgende jaren , is aan-
gewezen in de overgelegde stukken. Ik zeg , in het algemeen , want 
men heeft begrepen , dat men wel kon voorzien en stellig beramen 
wat men behoort uit te voeren in I 8 5 I , maar dat men niet nu reeds 
kan noch mag bepalen wat de taak zal zijn der volgende jaren. 

Dit plan nu volgende zal men telken jare een nuttig werk doen, 
zal men (eiken jare eene stellige verbetering hebben verkregen. 

Ik had ligt kunnen te weeg brengen, Mijne Heeren, dat de 
begrooting van het Departement van Uinnenlandsche Zaken onder-
hevig ware geweest aan oneindig veel minder bezwaren. Ik had 
dit cijfer kunnen weglaten. Maar het voorstellen er van is bij 
mij het gevolg geweest van een streng, onverbiddelijk pligtbesef. 
Ik ben geen deskundige, maar ik heb mij deze belangen sedert 
het begin van het jaar met ernst en met een gestadig overleg 
aangetrokken. Ik ben tot dat voorstel gekomen uit volle over-
tuiging dat het noodzakelijk i s , en dat een Minister van Binnen-
landsche Zaken , die voor dit hoog gewigtig deel van de 
publieke dienst verantwoordelijk i s , indien hij het zijne niet deed 
opdat aanstonds in het volgende jaar een begin worde gemaakt 
met de verdediging en handhaving van die belangen , — dat die 
Minister zijne taak zou verwaarloozen en op eene onverantwoor-
delijke wijze de belangen van het Land zou ter zijde stellen. 

Ik meen, dat de Minister met vol vertrouwen van de Vertegen-
woordiging de middelen, de voorwaarden mag vragen , om dien 
dringenden pligt te vervullen. Zonder de vervulling van dien 
pligt schiet het bestuur van Binnenlandsche Zaken op een der 
voornaamste punten te kort. 

Met het gezegde geloof ik tevens te gemoet te zijn gekomen aan 
een bezwaar, geopperd door een geacht spreker uit Noordbrabant, 
afgevaardigde uit Gorkum (den heer Schiffer). Die geachte spre-
ker heeft gezegd dat men zich bij het voorstellen van dit plan , van 
het Mentzer tractaat als van eene » noodhulp" seheen te bediesen. 

* M I II — I.IU 

ai STEN DECEMBER. 

Mijne Heeren, de grond waarom ik aan de Staten-Generaal 
voorstel het Gouvernement te helpen, opdat het zich kunne 
kwijlen van eene van zijne duurste verpligtingen, is in de eerste 
plaats het huishoudelijk belang van het Land. Ën waar dit zoo luid 
spreekt, komt geen tractaat als noodhulp te pas. Maar ten 
andere herinnert de geachte spreker zich denkelijk niet , dat in 
18/J9 eene commissie, ik meen van zeven Duitsche commissarissen , 
eene vaart op onze rivieren heeft gedaan, met sommige van onze 
ingenieurs, om onze rivieren te onderzoeken onder het gezigts-
punt van bevaarbaarheid met betrekking tot de uitvoering van het 
Mentzer tractaat. Ën wat is het gevolg geweest van dat onder-
zoek? Zoo het niet ter kennis van een ieder kwam, de Minister 
van Binnenlandsche Zaken weet , welke bezwaren en klagten 
bovenal van Pruissen , en vervolgens ook van de andere Duitsche 
Staten , juist over den toestand van onze riveren met betrekking 
tot de bevaarbaarheid zijn ingebragt. Nu heeft men van onze 
zijde wel getracht die bezwaren , die klagten eenigzins af te leiden ; 
men heeft de zwarte kleur wat helderder trachten te maken, 
maar men heeft zich zelven toch moeten zeggen , dat men onge-
lijk had, dat men , ook uit het gezigtspunt van de verpligtingen 
van het Mentzer tractaat, meer moest doen dan bij ons sedert 
jaren was geschied. Het is derhalve ook die verbindtenis, de 
goede verstandhouding met onze naburen , met Pruissen vooral, 
eene verstandhouding waarbij wij het hoogste belang hebben , de 
gemeenschap van vaart en handel met Duitschland, die ons 
moeten dringen te 'doen hetgeen aan de Kamer is voorgesteld. 

De geachte afgevaardigde uit Gorkum heeft gezegd, dat hij zou 
kunnen toestemmen in het gevraagde cijfer, mits een algemeen 
stelsel vooraf wierd aangenomen, de noodige organieke wetten 
wierden daargesteld en het Gouvernement de verzekering gaf, dat 
er eene commissie of commissien zouden worden benoemd, met het 
onderzoek van de onderscheidene deelen van dat plan belast. Aan 
deze hoofdbedenking van den geachten afgevaardigde zal, meen ik, 
worden voldaan door die wijze van uilvoering, die ik zoo even de eer 
had uit te leggen. Wat voorgesteld wordt voor het eerstvolgende 
jaar is duidelijk ; de algeineene strekking der werken voor de volgende 
jaren is evenzeer duidelijk , maar in ieder volgend jaar zal de 
bijzondere taak van dat jaar op nieuw worden bepaald. Worden 
later voor de verdere uitvoering nieuwe middelen vereischt ; of is, 
ten einde de regten en belangen van diegenen te verzekeren die 
bij de uitvoering zouden kunnen lijden, een wettelijke maatregel 
noodzakelijk; of blijkt het, dat , om de uitvoerbaarheid der taak van 
een der volgende jaren wel te kunnen beoordeelen, de benoe-
ming eener speciale commissie van onderzoek noodig i s , telkens 
zal naar de behoefte, zoo als zij zich binnen overzienbare perken 
en duidelijk voordoet , worden gehandeld. 

III. Ten laatste het amendement, voorgesteld door den geach-
ten spreker, den afgevaardigde uit Zutphen. De geachte afge-
vaardigde stelt voor, van de som af te trekken tien duizend 
gulden, en wel in het algemeen, maar de geachte spreker heeft 
toch bepaald op betoog die tien duizend gulden, welke geraamd 
zijn voor de zoogenaamde verruiming van den IJssehnond. Het 
is mij voorgekomen, Mijne Heeren , dat men zich ten aanzien 
van hetgeen in het plan onder dien naam wordt begrepen, geene 
juiste voorstelling maakt. liet betreft bet naar binnen leggen 
van den leidijk lusschen de liijks-rijs- en pakwerken , eene ver-
legging van uiterst geringen omvang. De ruimte tusschen de 
tegenwoordige en de nieuwe lijn zal geen bunder lands bedragen. 

De geachte afgevaardigde uit Zevenaar heeft uit die tien duizend 
gulden opgemaakt dat het een werk zou zijn van groot belang, 
en ik ontken nie t , dat het cijfer daartoe aanleiding kan geven ; 
maar men heeft bet hooger gesteld, dewijl er moet worden 
onteigend. 

Het werk zelf, het inhalen der bogt, is van zeer kleine beteeke-
nis. Dat ten gevolge van inhaling meer water op den IJssel zou 
kunnen worden gebragt, is — de geachte afgevaardigde uit 
Zevenaar zal het gewis erkennen — bij een gewonen waterstand 
volstrekt niet te voorzien. Maar het zal , zegt bij, gebeuren bij 
hoogen waterstand. Hierover zijn andere deskundigen niet van 
hetzelfde begrip. Verre de meesten, die ik daarover heb gehoord , 
zeggen, dat de afvoer van water langs den IJssel bij hoogen 
stand slechts weinig zal toenemen , zoo weinig, dat het niet be-
denkelijk kan zijn, hetzij voor de naastgelegen landen , hetzij voor 
de dijken. Ziedaar de getuigenis der zaakkundigen die ik vernam ; 
en ik heb mij bijzondere moeite gegeven omtrent dit pun t , daar 
ik zag hoe vele belangen er bij betrokken schenen , van onderschei-
dene kanten te worden ingelicht. Nu zegt men, is het in allen 
gevalle niet juister, is het bij dien twijfel, bij die ongerustheid aan 
de eene zijde, of niet ten gevolge van de vetruiming veel meer 
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•water op den IJssel zal komen, niet beter den IJssel vooreerst 
enkel benedenwaarts te verruimen, dan gevaar te loopen dat zij , 
die vrees koesteren , inderdaad gelijk hebben? 

Ik wil niet ontkennen, Mijne Heeren, dat die bedenking bij 
mij groot gewigt heeft. Hetgeen bedoeld wordt bij de verruiming 
van den IJsselmond, is de yerbetering van een wanstaltig rivier-
vak, is verlegging van een dijk, waar de dijk in den tegenwoor-
digen vorm inderdaad werkt als eene krib. Wanneer men nu 
evenwel vreest, dat bij een hoogen stand veel meer water op den 
IJssel zal kunnen worden gebragt, en men vraagt, dat er, liever 
dan die kans, dat gevaar te loopen, meer worde gedaan tot 
verruiming van den IJssel benedenwaarts, dan ben ik genegen 
op die vraag een bevestigend antwoord te geven ; dan ben ik 
genegen te zeggen: het komt ook mij redelijk voor, dat men dat 
werk vooreerst nog niet uitvoere, maar dat men daarentegen, 
benedenwaarts, den IJssel in staat stelle om meer water af te 
•voeren, opdat, wanneer later die dijk aan den mond zal worden 
verlegd, beneden geenerlei moeijelijkheid kunne worden ontmoet. 

Er is nog eene bedenking, Mijne Heeren, die mij brengt tot 
dezelfde meening. De geachte afgevaardigde uit Zevenaar heeft 
gesproken van den Lijmerschnn overlaat; de geachte voorsteller van 
het amendement van den Overbetuwschen dijk. Men vreest, dat 
ten gevolge van de ontworpene verruiming van den IJsselmond, 
waarvan evenwel naauwelijks eene verandering in het profil van 
den IJssel het gevolg kan wezen, meer water op den IJssel zal 
vallen ; en nu schijnt het niet onbillijk , onder den indruk van 
die vrees , den tegenwoordigen toestand van den overlaat in de 
Lijmers, den tegenwoordigen toestand van den Overbetuwschen 
dijk te raadplegen. Deze dijk ligt binnen kort aan de beurt om 
te worden verzwaard ; de Lijmersche overlaat behoeft , meen 
ik, Mijne Heeren, eene verandering. Ik geloof, dat het Gou-
vernement meer en meer tot de overtuiging zal komen , die reeds 
in de medegedeelde stukken der deskundigen is verkondigd, dat het 
systema van overlaten geen gelukkig systema is. De overlaat van 
de Lijmers heeft sedert 1820 twee malen gewerkt en in die wer-
king de nadeelen van dat systeem aangetoond. De zaak van den 
Lijmerschen overlaat verdient daarenboven in verband te worden 
beschouwd met den Snippelings-overlaat. Deze is inderdaad ver-
hoogd , zelfs boven het peil, dat men had behooren te betrachten. 
Ik hel over te gelooven, dat het proces, hetwelk ten gunste van 
den Lijmerschen en Snippelings-overlaat is gevoerd , met den tijd 
zal worden verloren ; en ik ben genegen om mede te werken tot 
verhooging èn van den eenen en van den anderen. In verband 
nu daarmede, geloof ik , kan en moet men welligt hetgeen men 
de verruiming van den IJsselmond noemt, uitstellen , en daaren-
tegen zooveel te meer doen ter verruiming van den lieneden-IJssel. 

En nu kome ik , Mijne Heeren , tot het besluit. Ik verklaar , dat 
ik hetgeen in den uitgewerkten en toelichtenden staat is opgegeven , 
als verlegging van den regter-leidijk bij den mond van den IJssel, 
niet zal laten uitvoeren ; dat ik ia het volgend jaar niets zal laten 
doen tot verruiming van den IJsselmond. Ik zal evenwel ongaarne 
eene som van tien duizend gulden van den post laten aftrekken ; 
ik wil die som besteden om den Benedeu-IJssel te verruimen en 
in zooverre te gemoet te komen aan de bedenkingen van de 
Gedeputeerde Staten van Gelderland , aan diezelfde bedenkingen, 
die werden aangedrongen door den voorsteller van dit amende-
ment en den afgevaardigde uit Zevenaar. Ik zou inzonderheid 
wenschen, en ik heb daarover de zaakkundigen geraadpleegd, 
die tien duizend gulden te besteden, waar zij met vrucht zullen 
kunnen worden besteed, tot verbetering van het riviervak tus-
schen Zalk en Kampen. Het niet aannemen van het amende-
ment van den geachten afgevaardigde uit Zutphen zal derhalve 
den stand van de zaak niet veranderen. Wordt het daarentegen 
aangenomen, dan zal ik belet zijn, op eene andere plaats te 
laten doen, misschien met meer gevolg, hetgeen men zich eerst 
voorstelde te doen aan den IJsselmond. 

De geachte afgevaardigde uit Leyden heeft gemeend , dat men 
niet wel het geheele plan kon laten breken door aanneming van 
liet amendement. Hierop moet ik antwoorden, dat die zooge-
naamde verruiming van den IJsselmond geenszins met de andere 
werken, hier voorgesteld, in onafscheidelijk verband is. Zulk 
verband bestaat niet tusschen de onderscheiden werken voor 1851 
ontworpen , evenmin als tusschen de werken, welke in volpendc 
jaren zullen plaats hehben. Ieder jaar zal men uitvoeren het-
geen op de onderscheidene punten het meest schijnt te dringen ; 
een werk, eerst voor dit jaar aangewezen, zal, bij nader onder-
zoek , tot twee of drie jaren later te verschuiven zijn , wanneer 
het dan in verband met andere uit te voeren werken beter kan 
geschieden. Zoo is het hier gelegen. Wat zal het verschil zijn ? 

Zoo als nu het plan geschreven is in den uitgewerkten en toe-
lichtenden staat, was er tweeerlei opzet. Het eene is den IJssel 
benedenwaarts te verruimen , ten einde hem vatbaar te maken 
meer water af te voeren , het andere is bovenwaarts eenige ver-
ruiming aan den mond van de rivier te brengen, waaruit de 
vrees geboren is , dat althans onder sommige omstandigheden de 
IJssel meer water zou kunnen ontvangen dan tot dusver. Nu 
zal , naar de zoo even door mij gedane verklaring , in het vol-
gende jaar het laatste gedeelte blijven rusten en daartegen meer 
gedaan worden om de vatbaarheid van den IJssel tot afvoering 
van water uit te breiden. Er wordt dus niets in het plan ge-
broken; er is slechts verschikking der tijdstippen van uitvoering. 
Ik wensch, Mijne Heeren , en ik neem de vrijheid dit bijzon-
der aan te dringen, in staat te worden gesteld, om tien duizend 
gulden elders aan den IJssel te besteden op punten , waar 
verbetering in de eigen rigting van het plan , niet minder 
noodig is , dan op het p u n t , waar zij volgens den toelichtenden 
staat zouden dienen. Hetgeen nu, in 1851 , met die tien duizend 
gulden wordt gedaan , zal men minder behoeven te doen in een der 
volgende jaren. 

II. [Zie bladz. 443 J 

Ik geloof dat ik kan volstaan met een enkel woord te ant-
woorden op de bedenking van den geachten spreker uit Leyden. 
Ik zal nu niet zeggen, dat hetgeen thans aan de goedkeuring 
onderworpen wordt, is het cijfer van het artikel zelf, en da t , 
hetgeen in den uitgewerkten en toelichtenden staat wordt ver-
meld, slechts de gronden zijn, waarop de aanvrage van dat 
cijfer steunt. Ik zal daarover niet uitweiden. Maar ik zal dit 
zeggen, hetgeen gewis ook den geachten spreker volkomen zal 
gei uitstellen; wanneer ik in deze Vergadering verklare, dat een 
zeker gedeelte van het cijfer, bij de begrooting toegestaan, zal 
verkrijgen eene bepaalde bestemming, dan zal die verklaring wel 
hebben zooveel waarde, als hetgeen in den uitgewerkten en toe-
lichtenden staat is gedrukt. Deze verklaring, die later komt, is 
openbaar; deze verklaring, hier mondeling gegeven, is , meen ik, 
even goed, als of zij door mij schriftelijk gegeven ware. Wil de 
geaebte spreker deze mijne verklaring beschouwen als een amen-
dement op den uitgewerkten en toelichtenden staat, ik h«b er 
niet tegen. In allen gevalle zal hetgeen nu door mij is ge-
zegd, althans evenveel kracht hebben, als hetgeen in den toe-
lichtenden staat is gedrukt. Ik meen dus , dat de stelling onge-
grond is, dat indien het artikel na die verklaring werd aange-
nomen, dit hetzelfde zou zi |n, alsof de som geheel te mijner 
vrije beschikking wierd overgelaten, alsof er geen uitgewerkte 
staat, alsof er geene gronden voor de bestemming van die som 
waren medegedeeld , alsof alles in de willekeur van den Mi-
nister stond. 

III . [Zie bladz. 443.} 

Ik kan met een enkel woord de misvatting wegnemen , die 
welligt aan eene onduidelijke uitdrukking, door mij gebezigd, 
te wijten is. Ik heb niet gesproken van de Overbetuvvscue dijken 
in het algemeen, maar van e'éne lijn dier dijken, die onmid-
dellijk langs den liijn loopt naar het M^lburgsche veer. Zóö 
ver is mun met de verzwaring dier dijken nog niet gevorderd. 
Uit gedeelte dijks , waarop het zou kunnen aankomen , indien 
de Lijinersche overlaat buiten gebruik werd gesteld, is nog niet 
verhoogd. 

Dit is het eenige wat ik bedoeld heb. 

IV. [Zie bladz. 444.] 

Mijnheer de Voorzitter 1 Ik wenschte eenvoudig de volgende 
mededeeling aan de Kamer te doen. Men heeft over de kosten 
van de Mijdrechtsche droogmakerij dikwijls gesproken en meer-
malen en te regt aangedrongen op een verkoop van die gronden. 
Het is gebleken uit de overgelegde^ stukken , dat men van de zijde 
van het Gouvernement alles doet, wat strekken k a n , om dien 
verkoop gemakkelijk te maken. Nu wil ik enkel dit aan de Kamer 
mededeelen , dat onl ings eene verhuring van die landen heeftplaats 
gehad, voor één jaar, niet langer, omdat men de hoop koestert 
binnen kort ze te kunnen verkoopen ; en dat die' landen verhuurd 
zijn voor eene som van f 14,690 , zoodat tegenwoordig de op-
brengst de kosten reeds verre te boven gaat. Hierbij kan ik nog voe-
gen, dat deze prijs bedraagt het dubbel van dien, waarvoor die 
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landen tot dusverre verpacht waren. De landen waren verpacht 
in i845 voor 6 jaren, tegen eene jaarlijksche som van f 7000 ; de 
tegenwoordige huurprijs bedraagt f 14,000 a f i5,ooo. 

V. [Zie bladz. 45o.] 

Er hebben, Mijnheer de Voorzitter, zeven sprekers het woord 
geroerd, hetzij over dit ar t ikel , hetzij over deze afdeeling in 

aar geheel, hetzij over artikelen die tot geheel andere, tot latere 
afdeelingen behooren. Onder die zeven sprekers waren er d r ie , 
die inzonderheid de belangen van onderwijs en wetenschap in het 
algemeen hebben aangedrongen. Ik ben die sprekers erkentelijk 
voor de belangstelling, die zij hebben betoond voor een gebied , 
waarop ik vroeger met zoo groot genoegen werkzaam was. Het 
zou mij nog aangenamer zijn geweest, indien zij hadden kunnen 
goedvinden de woorden, die zij nu tot mij hebben gerigt, bij eene 
andere gelegenheid voor te dragen, wanneer ik hen meer opzette-
lijk, meer uitvoerig, dan op ditoogenblik, zou hebben kunnen 
beantwoorden. Indien ik mij dus nu , bij het antwoord , beperk, 
dan hoop ik daardoor geen voet te geven aan eene opvatting, die 
ik gisteren ontmoette , alsof ik in het minste geringschatting te 
kennen geef, wanneer niet op ieder woord , tot mij gerigt, een 
wederwoord volgt. Mijne Heeren , ik moet zien op den drang 
van de publieke dienst; wij hebben nog slechts weinige dagen voor 
het einde van dit jaar en onder die weinige dagen zijn vier feestdagen. 
Ik moet bedacht zijn dat ook nog aan het andere deel der Ver-
tegenwoordiging, aan de andere Kamer, deze begrooting moet 
worden aangeboden , en ik moet trachten , zooveel het van mij 
afhangt, ook dat deel der Vertegenwoordiging ruimte van tijd 
en vrijheid te laten om deze gewigtige ontwerpen van wet te 
overwegen. Ik meen dus , dat noch de Vergadering, noch die 
sprekers het mij ten kwade zullen duiden , wanneer ik mij inzon-
derheid bepaal bij hunne conclusien. 

De eerste spreker, de hooggeachte spreker uit de residentie, thans 
afgevaardigde uit Zwol , heeft inzonderheid het oog gevestigd op 
het hooger, op het akademisch onderwijs. Ik heb de eer bij' dien 
spreker te lang en te wel bekend te zijn dan dat hij zou kunnen 
twijfelen of ik het in zoovele punten door hem aangeroerd met 
hem eens b e n ; hij moet er van verzekerd zijn, zonder dat ik 
het zeg. 

Die spreker heeft inzonderheid een eenvoudig middel, zoo als 
hij het noemt, aanbevolen, om aan ons akademisch onderwijs eene 
veerkracht, die nu wordt gemist, te hergeven. Dat eenvoudig middel, 
hetwelk zou kunnen worden ingevoerd bij een partielen maatregel, 
een tusschenmaatregel , alvorens de we t , bij de Grondwet gewild 
omtrent het onderwijs, bestaat, — die partiele maatregel, dat 
eenvoudig middel , zou gelegen zijn in het verleenen van meerdere 
vrijheid, in het openen van mededinging. 

Te dien aanzien heeft de geachte spreker in de eerste plaats 
verlangd dat de vrijheid wierd gegeven om nevens de publieke 
instellingen van akademisch onderwijs, andere bijzondere instel-
lingen op te rigten. Mijne Heeren , die vrijheid , meen ik, bestaat, 
en zoolang ik de eer heb aan het hoofd te zijn van dit depar-
tement, zal n iemand, die tot eene dergelijke oprigting wenscht 
over te gaan , eenig beletsel in den weg worden gelegd. 

In de tweede plaats heeft de geachte spreker gemeend, dat 
meerdere vrijheid moest worden verleend , dat er mededinging 
moest worden uitgelokt , door de afschaffing van hetgeen de 
geachte spreker de dwangcollegien heeft genoemd. Daaromtrent 
moet ik hem herinneren , dat dwangcollegien in den eigenleken zin 
niet bij ons bestaan; niemand is bij ons verpligt eenig collegie bij 
te wonen; ieder, die zich onderwerpt aan het examen in het vak, 
waarover blijken van kunde moeten worden gegeven, behoeft gee-
nerlei inrigting van onderwijs, gcenerlei scholen te hebben be-
zocht. Zoo van die vrijheid weinig gebruik wordt gemaakt, de 
oorzaak is welligt te zoeken in de gesteldheid van onze jongeling-
schap, die de spreker heeft geschetst, er, waaruil zeker geen over-
maat van veerkracht blijkt; maar die vrijheid is door onze instel-
lingen , door onze besluiten of reglementen niet belemmerd. 

In de derde plaats heeft de geachte spreker verlangd, dat de 
gelegenheid zou worden gegeven aan bekwame mannen , privaat 
docenten heeft hij hen genoemd, om zich te vestigen aan de 
akademien, teneinde met de hoogleeraren , van Staatswege benoemd, 
te dingen. Ook te dezen aanzien is geene uitsluiting in onze 
reglementen. 

Ik ben in vroegere jaren dikwijls in de gelegenheid geweest 
om dezen of genen aan te sporen , dat hij tot die mededinging 
besluiten mogt; maar ik heb altijd bevonden dat men er tegen 
opzag, omdat de zaak niet was eene gewone zaak , omdat men 
vreesde niet te zullen slagen , of bij dezen of genen een onaan-
genamen indruk te weeg te zullen brengen. Zoo het gebruik 
maken van deze vrijheid tot een beteien toestand zou kunnen 

leiden, het niet-gebruik is niet de schuld van onze reglementen, 
maar van de mindere veerkracht, van de besluiteloosheid) of 
zoo men wil van de bescheidenheid dergenen , die ia staat zou-
den zijn mede te dingen. 

De geachte spreker heeft in de laatste plaats de opmerkzaam-
heid van de Regering gevestigd op de noodzakelijkheid van 
deugdelijke examina. Gewis , zij die zullen moeten regelen het-
geen bij het verleenen , bij het in werking komen van meerdere 
vrijheid de nieuwe toestand zal worden, zullen wel indachtig 
moeten zijn, dat zonder deugdelijke examina de vrijheid eer scha-
delijk dan heilzaam zou werken. Doch de geachte spreker zal 
moeten toestemmen, dat nieuwe, deugdelijke examina niet wel 
voor de nieuwe wetgeving zullen kunnen worden ingevoerd. Ik 
meen namelijk, dat de geachte spreker heeft bedoeld, dat de 
examina zouden moeten worden ingerigt op een anderen voet, 
dan n u , en dan grijpt de inrigting daarvan te zeer in de geheelo 
organisatie van het hooger onderwijs, dan dat eene andere inrig-
ting van die examina bij een tusschen- of partielen maatregel zou 
kunnen worden verordend. 

De geachte spreker uit Leyden (de heer Gevers van Endegeest) 
heeft gewenscht dat er nooit of nimmer eene bezuiniging zou plaats 
hebbeu op het onderwijs en de wetenschappen. Hij heeft gezegd, 
dat de wetenschappen bij ons niet hoog worden geacht. 

Ik geloof, men moet erkennen, dat die geachte spreker in dat 
laatste opzigt gelijk heeft. De wetenschap , de bekwaamheid is, 
tot dusver, niet zoo geacht als zij verdient; men heeft van weten-
schap, van bekwaamheid, tot dusver, geenszins in het publiek die 
partij getrokken, die men er van behoorde te trekken. Maar wanneer 
de geachte spreker zegt: geenerlei bezuiniging op onderwijs en 
weienschap; en wanneer hij daaronder verstaat, dat men van 
Staatswege , met ruime , milde hand subsidien tot bevordering van 
onderwijs en wetenschap moet verstrekken, dan verzoek i k , die 
stelling in mijn zin te mogen uitleggen. En het antwoord, hetgeen 
ik meen te mogen en te moeten geven aan den geachten spreker 
uit Leyden, dat antwoord geef ik ook aan den geachten spreker 
uit Zwolle, den heer Sloet tot Oldhuis. 

Ik meen, Mijne Heeren, dat ondersteuning van staatswege moet 
worden verstrekt tot opwekking van krachten , maar niet om aan-
wezige krachten in slaap te brengen, of in slaap te houden, — ik 
meen, dat , in zoover, onderwijs, wetenschap, kunst, op ééne lijn 
mogen worden geplaatst met de nijverheid. De eerste voorwaarde 
is vrijheid, en in dit opzigt stem ik volkomen overeen met den ge-
achten spreker, die over deze afdeeling het eerst het woord heeft 
gevoerd, met den geachten spreker uit de residentie. De eerste 
voorwaarde is vrijheid. Ik spreek van de gevallen, waar het 
initiatief bij de bijzondere personen is of behoort te zijn en de 
Staat alleen geroepen wordt te helpen, niet van hetgeen de Staat 
onderneemt voor zijne rekening, niet van hetgeen de overheid 
op haar gezag organiseert. 

Nu meen ik, dat de particulieren eerst moeten handelen, alleen 
of in vereeniging met anderen; dat eerst daar, waar de bijzondere 
krachten, hetzij van het individu, hetzij van de vereenigingen van 
individus te kort schieten, de Staat behoort ter hulpe te komen. 
Ik meen, dat men, in vroegere jaren, van de zijde der bijzondere 
personen, èn in zake van nijverheid èn in zake van wetenschap, te 
veel gerekend heeft op het Gouvernement, en dat deze rekeningeene 
oorzaak geweest is van de beperkte ontwikkeling der bestaande 
krachten. De kracht der bijzondere personen of van hunne ver-
eenigingen is voor eene grenzenlooze ontvouwing vatbaar; maar 
wanneer zij reeds vooraf, om zich te bewegen , ondersteuning van 
Gouvernementswege inroept, wanneer zij zich op de hulp van het 
Gouvernement verlaat , dan zal zij steeds binnen de engste gren-
zen beperkt blijven , al kwain die oudersleuning ook van den rijk-
sten Staat der wereld. 

Eene Regering kan te weinig doen , maar zij doet ook ligt te veel. 
Doch in dezen zin vereenig ik mij met hetgeen de geachte spreker 

uit Lsyden heeft gezegd : geene. bezuiniging. Ik zeg van mijne zijde: 
geene hulp van 's Rijks wege daar waar de particulier het zijne nog 
niet heeft gedaan, maar werkdadige hulp daar, waar meer moet 
worden bereikt en dat meerdere buiten het vermogen van den parti-
culier gelegen is. Wanneer ik dit toepasop het onderwerp, waarvan 
duorden geachten spieker uitZwol (den heer Sloet tot Oldhuis) isge-
waagd, dan meen ik, dat de Regering allezins verpligt mag wor-
den geacht, om in de provinciën, ten platten lande, de inslel-
lingen , die uit de belangstelling van bijzondere personen zijn 
opgekomen en tot eene zekere mate van bloei zijn gebragt, te on-
dersteunen. Daar namelijk , waar die instellingen ondersteuning 
behoeven, en van de krachten van bijzondere personen niet méér 
kan worden verwacht. Maar ondersteuning te geven alvorens die 
wordt vereischt, is juist onderdrukking van den particulieren 
ijver, van de nationale kracht, die oneindig grooter is dan het 
vermogen van de rijkste regering, dan de middelen van den 
venuogendsten Staat. Hetgeen de rijkste regering, hetgeen de ver-
mogendste Staat kan doen, is slechts een klein perceeltje, ver-
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geleken niet die onmetelijke kracht, welke eene nat ie , die zich 
kent en ontwikkelt, kan doen gelden. 

De geachte spreker uit Friesland heeft de aandacht van de 
Regering gevestigd op het zoogenaamde staatsexamen en op de 
staatsexamina in het algemeen. Mijne Ileeren, het is een van de 
moeijelijkste vraagstukken op het gebied van onderwi|s, de inrig-
ting van de examina, wat er door kan worden bereikt, of wat 
van examina mag worden verwacht. Ik durf in deze vraag nu 
niet treden. De geachte spreker heeft zich zijn oordeel over de 
laatste voorloopige inrigting van het zoogenaamde staatsexamen 
voorbehouden. De geachte spreker heeft gezegd , dat dit staats-
examen stond tot dusver geïsoleerd. Ik geef het toe: het staat 
geïsoleerd , omdat wij nog wachten op de instellingen, die de 
nieuwe wetgeving ons zal moeten schenken. De geachte spreker 
heeft zich beklaagd, dat door een dergelijk staatsexamen de aka-
deinien werden gesloten voor de zoodanigen, die niet eene geleerde 
opvoeding hebben genoten, zooals voor dit staatsexamen wordt ge-
vorderd ; hij wil dat de akadeniien ingerigt zullen zijn , als openbare 
instellingen voor algemeene wetenschappelijke ontwikkeling. Ook 
dit stem ik toe; voor een elk, ook voor hen die eene zoodanige ge-
leerde opvoeding niet zullen hebben genoten , behooren de uni-
versiteiten open te staan. De geachte spreker heeft eene beden-
king in bet midden gebragt tegen bet staatsexamen , gelijk het 
nu is ingerigt, in zooverre het een toezigt van Üegeringswege 
op de uilkomsten van het onderwijs, waarover bet staatsexamen 
loopt, bedoelt. De geachte spreker heelt gezegd: » hoe mijn 
» oordeel ook uitvalle over dat staats-examen , het zal nooit in 
H alles aan dat doel kunnen voldoen ; men zal daarmede een ge-
» regeld onderzoek van de instellingen van het onderwi|S op de 
» Latijnsche scholen moeten paren." Jk ben geheel van het gevoe-
len van den geachten spreker; ik heb nooit gemeend, dat alles 

•op het staatsexamen alleen zou kunnen nederkomen. Een en 
ander zal welligt moeten worden vereenigd. Maar het onderzoek, 
dat de geachte spreker wensebt, zal op eetien anderen voet dan tot 
dusverre dienen te zijn ingerigt. Ik meen toch te mogen verzekeren , 
dat het onderzoek van den staat der Latijnsche scholen , zoo als 
dat sedert jaren plaats had , geene genoegzame kennis van dat 
deel van het onderwijs beeft verschaft. 

De geachte spreker uit Utrecht is niet gebleven bij deze afdeeling, 
maar heeft een sprong gedaan van artikel 49 op artikel 107, en 
gewaagd van fte vee-artsenijschool. Hij beeft een gezegde van 
den Minister van Binnenlandscbe Zaken in de Eerste Kamer aan-
gehaald. Die Minister had daar, toen gevraagd was naar de tegen-
woordige beteekenis van de vee-artsenijschool, gezegd, dat de 
beleekenis van die school tegenwoordig gering was in vergelijking 
met de kosten. De geachte spreker heeft vervolgens getracht aan 
te toonen dat , zoo de beteekenis gering was, de schuld daarvan 
niet kon worden toegerekend aan de inrigting, maar moest worden 
geweten aan de Regering. Ik moet vooreerst opmerken dat wan-
neer, toen bij de discussie in de Eerste Kamer sprake was van de 
beteekenis van de vee-artsenijschool, onder die beteekenis verstaan 
werd de werking van die school naar buiten, en dat de Minister 
van Binnenlandscbe Zaken niet heeft gezegd , dat, zoo die werking 
naar builen tegenwoordig gering was, de schuld daarvan moest 
worden geweten aan de inrigting. De inrigting heeft goede vruch-
ten opgeleverd, maar de tegenwoordige werking van die school 
is uitstekend beperkt; en dit blijkt uit het getal leerlingen, 
dat thans slechts vier of vijf bedraagt, met het stellige uitzigt 
dat dit getal in het volgende jaar zal gedaald zijn tot drie of 
twee, en dal eindelijk welligt niemand zal overblijven. Nu moge 
die inrigting op zich zelve zoo voortreffelijk zijn als ze wil, maar 
dergelijke inrigting zal niet gerekend worden eene beteekenis te 
hebben, als ze niet werkt naar buiten. Ik spreek nu niet over 
den maatregel van de vorige Regering, waaraan de spreker den 
achteruitgang van die inrigting heeft toegeschreven, maar ik meen 
den spreker te mogen verzoeken, dat hij , wat de toekomst 
betreft, de uitkomst der tegenwoordige reorganisatie, die 
naiuwelijks is begonnen , gelieve af te Wachten ; en wanneer 
hij dat doet zal hij l,jj voorbeeld volkomen worden gerustgesteld 
ten aanzien der vreet, alsof in het vervolg geene anatomie meer 
aan die school zou worden onderwegen, een gemis, hetwelk met de 
afschaffing van dergelijke inrigting gelijk zou staan. 

Wanneer de geachte spreker zegt , dat de som aan de vee-artsenij-
school besteed , gering was , vergeleken met de som uitgetrokken 
voor dergelijke inrigtingen in België en Frankrijk, dan heb ik de 
Kamer enkel te verwijzen naarde stukken die haar zijn voorgelegd. 
Ik vraag niet naar de hoogte van bet cijfer, maar naar het onder-
werp waarvoor, naar het gebruik waartoe die sommen hebben ge-
strekt, en dun vind ik daarin op nieuw een doorslaand blijk van 
de noodzakelijkheid van publiciteit. Die uitgaven zijn gedaan uit 
het fonds voor de nijverheid ; zij waren buiten controle. Van die 
uitgaven droegen alleen de weinige personen kennis , die de reke-
ning opmaakten en aan wie ze werd overgelegd; zoo gaf men uit 
van liet eene jaar op bet andere; men begon opeen bescheiden voet, 

men verhoogde vervolgens zonder eigenlijke noodzakelijkheid , en 
men kwam eindelijk op eene hoogte van uitgaven, aan het n u t , 
dat er van werd getrokken , ten eenen male onevenredig. 

De geachte spreker heeft nog eene bijzondere aanmerking ge-
maakt ten aanzien van de kuituur, die aan de instelling der 
veeartsenijschool verbonden is. Hij heeft gemeend , dat de gel-
den, aan die kuituur ten koste gelegd, in het fonds voor de nij-
verheid terugkwamen. Wanneer de geachte spreker de onderschei-
dene cijfers gelieft te vergelijken , dan zal hij vinden, dat de kul-
tuur inderdaad meer kost dan zij opbrengt; ofschoon de rekening 
zóó gesteld i s , dat men, oppervlakkig oordeelende, zou kunnen 
denken dat de kuituur inderdaad winsten geeft. 

De geachte spreker uit Breda, de heer Storm, heeft eene vraag 
gerigt tot de Begering, of men bij eene voorname hoogeschool, 
bijv. bij de Leydsche, niet zou kunnen oprigten één of twee 
leerstoelen voor de vorming van katholieke leeraren ? Dit is eene 
vraag , waarop ik voor het oogenblik het antwoord schuldig moet 
blijven, want het oprigten en vervullen der leerstoelen (de geachte 
spreker zal toch wel een en ander bedoeld hebben . en niet op-
rigting zonder vervulling?) — de oprigting en vervulling dier leer-
stoelen zal door de Begering niet kunnen worden ondernomen 
dan in verstandhouding met een genootschap, met eene autori-
teit, die zou moeten worden geraadpleegd , en die even genegen 
zal moeten zijn als deze Begering welligt zou worden bevonden , 
om aan zoodanigen wensch gehoor te geven. 

De afgevaardigde uit Gouda (de heer Metman) heeft gemeend 
de aandacht van het Gouvernement te moeten vestigen opeen mid-
del dat aan de Regering uitstekend dienstbaar zou kunnen worden, 
zoodra het geldt de uitvoering van de verpligting, bij de Grondwet 
opgelegd , dat overal van overheidswege voldoend lager onderwijs 
worde gegeven. Hij heeft gewezen op fondsen die inzonderheid in 
Gelderland bestaan , fondsen waarvan de vruchten tegenwoordig 
van de oorspronkelijke bestemming zijn vervreemd ; eene bestem-
ming, die door tusschenkomst der Regering y.ou moeten worden 
hersteld. 

Ik ineen den geachten spreker de verzekering te mogen geven, 
dat , zoo in dit opzigt nog niet alles door de Begering gedaan is 
wat wenschelijk ware en wat de geachte spreker verlangt, dit evenwel 
geenszins zal worden vergeten, noch het onderzoek, dat vooraf 
zal moeten gaan aan het herstel van de oorspronkelijke bestem* 
ming dier fondsen, verzaakt. Of dat onderzoek zal leiden tot 
de middelen , welke den geachten spreker voorkomen geschikt te 
zijn voor he t aangewezen doel, dit zal moeten worden afge-
wacht. 

VI. [Zie bladz. 453.] 

Het komt mij voor , Mijne Ileeren , dat dé eischen van den 
vorigen spreker uitstekend matig, uitstekend hescheiden zijn; wan-
neer ;k die vergelijk met de voorstellen , zoo ik mij wel herinner , 
gedaan door die medische commissie , waarvan gisteren in deze 
Vergadering sprake was en die een verdienstelijken arbeid aan de 
Begering heeft geleverd. Zoo ik mij mij niet bedrieg vordert die 
commissie als minimum van hoogleeraren in de medische faculteit, 
hij elke hoogeschool, een getal van 8 of 9. Nu zegt de geachte 
spreker, dat getal is te Utrecht 5 , dus behoort het te Groningen 
ook 5 te zijn. Ik moet den geachten spreker herinneren 
da t , zoo men te Utrecht gekomen is tot het getal van vijf, men 
het getal, hij het regelement bepaald, te hoven is gegaan. 
Men is het te boven gegaan onder een vorig Gouvernement ten 
gevolge van redenen die ik niet ken. Maar dit weet ik, dat er 
niet écne reden kan bestaan, en Voor dit Gouvernement gewis 
niet, om de hoogeschool te Groningen achter te stellen bij die te 
Utrecht. Of nu uit dien hoofde , omdat vroeger Utrecht vijf pro-
fessoren heeft verkregen . er ook vijf te Groningen behooren te zijn 
aangesteld , dit is eene andere vraag en het antwoord daarop, 
dunkt mij , hangt af van het denkbeeld over onzen tegenwoor-
digen toestand met betrekking tot de organisatie van h i t 
hooger onderwijs. Mijns inziens kan men het niet anders dan 
natuurlijk vinden, dat in zoodanigen voorloopigen toestand , bij 
de hoop en het vooruitzigt, dat wij spoedig een definitiven toestand, 
door de wet te vestigen , zullen intreden , het Gouvernement 
zich onthoude van het nemen, van zoodanige maatregelen, waarbij 
op eene toekomstige inrigting zou worden vooruitgeloopen. Ik 
zeg dit in het algemeen ; geenszins om uit te sluiten eene over-
weging , of de tegenwoordige behoefte ten aanzien van het medische 
onderwijs aan de hoogeschool te Groningen zöó dringend is , 
dat men zelfs dan , wanneer men binnen korten tijd eene deli-
nilive wettelijke regeling van het hooger onderwijs mogt tegemoet 
zien . niet tot dat tijdstip zal mogen wachten. Ik zal dit over-
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lemTii; ik zal onderzoek doen, en zoo de belioefte mij voorkomt zoo 
dringend te zijn, <lan zal daarin door mij worden voorzien , zonder 
Jiet tijdstip ai te wachten , waarop, zoo ik h o o p , aan elke 
hoogeschool zal worden geschonken hetgeen men overeenkomstig 
de tegenwoordige eischen van bet .onderwijl aan eene hoogeschool 
18 verschuldigd. 

VII. [Zie blad*. 454.] 

Ik hen persoonlijk uitstekend genegen om de hand te bieden tot 
het verlcenen van ondersteuning voor een dergelijk doel , als waar-
toe de geachte voorsteller van het amendement ondersteuning vraagt. 
Ik zeg , ik ben daartoe persoonlijk, individueel, zeer geneigd , 
gelijk ieder dit zijn zal; maar de vraag is hier : kan de liegering 
zoodanig subsidie op de begrooting brengen ? bestaan daarvoor 
genoegzame redenen? Ik zal de redenen opgeven, die mij tot dus-
ver daarin hebben belet. 

Ik meen dat een subsidie uit 's Rijks schatkist niet moet worden 
gegeven dan alleen in bet publiek belang , hetgeen in booge mate 
bij hel instituut te Groningen aanwezig is , in zooverre daarin allen 
worden ontvangen , die zich aangeven. Nu beeft de voorsteller 
van bet amendement het Noordbrabantschc instituut vergeleken met 
de instelling in Groningen en gemeend dat bet gelijke aanspraak 
had , als die waaraan was voldaan ten aanzien van het Groningscbe 
instituut. 

Ten opzigte van de bewering van bei Gouvernement in de 
memorie van beantwoording, dat men , door te vroeg subsidien 
te verleenen, de bijzondere liefdadigheid belemmerde, heelt de 
geachte spreker gezegd «lat dit argument ook toepasselijk was op 
het Groningscbe instituut. 

Dit zou het ook in mijne meening zijn, wanneer het er op 
aankwam om voor het eerst aan die instelling een subsidie te 
verleenen ; maar dat subsidie is verleend , ik weet niet sedert hoe 
veel jaren, en hoogcr voorheen dan n u ; hier echter komt bet 
aan op verJeening van subsidie aan eene instelling , die tot dus-
ver uitsluitend leefde van de liefdadigheid van bijzondere perso-
nen. Nu heb ik mij zelven afgevraagd : zal door subsidie niet 
de werking «Uer liefdadigheid worden gestuit ? Zal men dan niet 
zeggen, zoo als dit gemeenlijk gaat, die instelling trekt van den 
Lande zekere som, e n , wanneer die som niet voldoende is dan 
zal voor een volgend jaar wel verhooging te verkrijgen zijn ; het 
Gouvernement zal de instelling, die zij zich eens aantrok, om 
een duizend gulden of twee méér niet laten vallen. Ik meen dat 
hierop wel mag worden gelet, en deze is de grond geweest van 
dat gedeelte van het betoog in de memorie van beantwoording. 

Hierbij kwam de hoofdvraag: behoeft de instelling subsidie i' 
En om die vraag te beantwoorden heb ik mij laten voorleggen 
«Ie opgaven van die instelling bij bet departement ontvangen, 
waaruit blijkt, dat op den 31 sten December i84g in die instel-
ling waren 78 kweekelingen , waarvan 58 geheel ten koste van 
het gesticht kwamen. De uitgaven zijn gerangschikt onder drie 
hoofden: vooreerst, onderhoud der gebouwen en administiative 
kosten 5 ten tweede, de uitgaven voor het schoobvezen en het aan-
leeren van ambachten , en ten derde, bet onderhoud en de voeding 
der kweekelingen. Die uitgaven bedragen voor i84g te zamen 
f i4>273. 

Daartegen staan nu over de ontvangsten. Deze kwamen voort; 
1*. uit het bedrag der inschrijvingen . . . . f 3,700 
20. uit bijdragen der kweekelingen I,a38 
3°. uit buitengewone giften io ,6ro 
en eindelijk 4". uit het subsidie der provincie . 1,000 

Zoodat over iS4g is ontvangen f 16,548 
Wanneer men nu biervan aftrekt de uitgaven, ad. i4>'-7^ 

dan verkrijgt men een batig slot van f 2,275 
I — I I I 1 I M — — IWI 

Nu beb ik mij de vraag voorgesteld : mag de Minister op de 
.begrooting der staats-uitgaven onder dergelijke omstandigheden 
eene som brengen voor subsidie aan eene instelling , die het, 
ingevolge hare eigene opgaven , althans lot dusver, niet schijnt te 
behoeven ? 

Hiertegen geeft de geachte voorsteller van bet amendement 
aan de Vergadering in overweging, dat in den loop van 18/(9 
onderscheidene buitengewone gitten zijn ontvangen, tot een bedrag 
waarop in andere jaren niet kan worden gerekend. Dit is een punt 
dat ik niet duif beoordeelen ; de opgaven , die ik nu heb mede-
gedeeld , plagten in vroeger jaren niet te worden verstrekt, gelijk 
ze nu in de laatste jaren zijn gevraagd. Ik heb dus niet voor mij 
de lijst van ontvangsten en uitgaven over al de vroegere jaren , 

waaruit men anders de gemiddelde som zou moeten trekken ten, 
einde daarnaar zijn gevoelen te kunnen regelen. Is liet jaar 1849 
een buitengewoon jaar in dit opzigt geweest, dan zou men het 
batig slot van dat eene tijdvak niet mogen aanmerken als eene reden 
0111 te beweren , dat deze instelling over bet algemeen geen subsidie 
noodig heeft. Zoolang ik echter dat feit voor mij heb , vind ik ook; 
geen reden om , ten einde in de dadelijke behoefte van het insti-
tuut te voorzien , van regeringswege een subsidie op de begrooting 
te brengen; ik meen het tijdstip te moeten afwachten » waarop dia 
behoefte duidelijk blijkt. Ziedaar de redenen , waarom.de Regering 
zich heeft onthouden een post op de begrooting te brengen 1 die. 
reeds bij het verslag door eenige leden werd gevraagd, 

Subsidie aan ééne instelling geeft aanspraak aan zoo vele andere 
instellingen ; en deze overweging is gekomen bij de overige. Men 
moet regtvaardig zijn , aan den een mag niet gegeven worden wat 
men aan den ander onder gelijke omstandigheden zou weigeren. 

Ik zal intusseben gaarne nadere inlichtingen van den geaehten 
voorsteller van het amendement afwachten. Hij is misschien in 
staat om die te geven , en dan zal de Vergadering kunnen beslissen 
of het instituut, ondanks de voordeelige uitkomst over den jare i84o 
verkregen, en ondanks de andere redenen, die ik heb bijgebragt, 
zich bevindt in zulk een toestand dat een subsidie inderdaad be-
lioefte mag worden gerekend , om den duur dezer weldadige in-
stelling te verzekeren. Welligt vinde ik , na den geaehten spreker 
te hebben gehoord , ook nog gelegenheid nader mijpe meening 
kenbaar te maken. 

VIII. [Zie bladz, 455.J 

Nog twee woorden, Mijnheer de Voorzitter, die ik mij ver* 
pligt acht te zeggen na hetgeen ik heb gehoord. 

Vooreerst betreffende het subsidie aan de instelling te Groningen. 
Hetgeen ik nu ga zeggen, zeg ik zonder eenige toepassing op 
liet amendement of op hetgeen daarbij wordt gevraagd. 

Ik hoorde in den loop der discussien beweren. dat bij het 
instituut te Groningen een jaarlijksch overschot is, en dit werd 
als eene reden gebezigd tegen het subsidie , op de begrooting toe-
bekend. Daaruit zou dus blijken dat te onregt zoodanig subsidie 
op de begrooting verschijnt. Hiertegen , Mijne Heeren , moet ik 
doen opmerken , dat er een overschot moet zijn, zal die ins(el-
ling kunnen voldoen aan de verpligtingen die zje op zich beeft 
genomen , en waaraan zij steeds heeft voldaan, iedereen Op te 
nemen die zich aanbiedt. Zij kan niet zeggen, en heeft dat dan 
ook nimmer gedaan: » de middelen veroorloven wij niet u tp 
ontvangen." Zij moet , naar den regel dien zij zich heeft gesteld, 
allen ontvangen. Van daar dat er overschot moet bestaan; wwv 
dat bet overschot niet als reden kan worden gebruikt om te ber 
weren dat wij in zoodanigen toestand aan dergelijke inrigtiog een 
subsidie niet behooren te verleenen. 

Het tweede woord betreft het verschil dat er tueseben do reke-
ning schijnt te bestaan van den geaehten voorsteller van het 
amendement, en hetgeen ik heb voorgelegd uit de stukken, van 
wege het bestuur der instelling ingezonden aan bet Departement 
van liinnenlandschc Zaken. De geachte spreker heeft gesproken 
van een batig slot over i84g, niet van f 2274, maar van f1179 . 
Te dezen aanzien vind ik de opmerking ia de nota die ik heb 
medegebragt, dat er in het jaar i 8 4 8 , toen de levensmiddelen 
bijzonder duur waren, een nadeelig slot was van f 1095. Dat 
nadeelig slot heeft men gedekt met het batig slot van i84g„ en 
nadat dit tekort van 1848 was gedekt, is als batig slpt qv,or-
gebleven , hetgeen de geachte spreker heeft vermeld, 

IX. [Zie bladz. 456.] 

De geachte spreker (de heer van Akerlaken) heeft tw*e punten 
behandeld : vooreerst, het gebouw waarin het Rijksarchief zou 
behooren te worden geplaatst. Dat het tegenwoordig gebouw daar-
toe niet geschikt is , daarover kan geen verschil van gevoelen 
bestaan, maar de geachte spreker schijnt te onderstellen dat de 
Minister slechts heeft te kiezen om een beter gebouw aan te wijze». 

l iet Gouvernement bevindt zich , helaas , ook ten aanzien van 
andere inrigtingen, in groote verlegenheid; het getal beschikbare 
gebouwen is veel te klein, en derhalve kan aan dat verlangen 
niet zoo gemakkelijk worden voldaan als de spreker onderstelt. 

Ik moet herinneren dat men nog niet eens heeft een gebouw 
voor den Hoogen Raad, dat hooge collegie waardig. 

Het tweede punt , door den geaehten spreker in 't midden ge-
bragt, betreft den catalogus van ' s Rijks archief. 

Ik durf niet zeggen, Mijne Heeren, of er een volledige c^ta-
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logus van alle stukken in het archief aanwezig, daar gevonden 
Wordt, en of het genoegzaam zou zijn een voorhanden catologus 
slechts af te schrijven en te laten drukken. 

Ik moet doen opmerken, dat het niet moeijelijk kan zijn, de 
quartijnen , de folianten, de banden te nomineren en op eene 
lijst te brengen : maar het vervaardigen van eene naauwkeurige 
lijst, welke aan iemand voldoet, die in de lijst den sleutel van 
het archief wil bezitten , ik geloof dat het vervaardigen van 
eene zoodanige lijst een zeer omslagtig werk zou kunnen lijn. 

Het drukken zou niet kostbaar zijn, zegt de geachte spreker. 
Men heelt in vroeger tijd dikwijls aan de Regering verweten dat 
zij , speculerende, zich in bed-rijf van nijverheid stekende, niet 
gelukkig was ; en ik zou betwijfelen of men hier aan de Regering 
ook niet eer nadeel dan winst zou mogen voorspellen. 

Het getal, zegt de geachte spreker , van hen , d ie , in ons land, 
prijs stellen op geschiedkundig onderzoek, is groot; ik geloof, dat 
het getal van hen, die in de zaken van den dag belang stellen, 
grooter i s , dan dat van hen die zich een zoodanigen catalogus zul-
len willen aanschaffen ; en hoe is het met het debiet der werken 
van den dag gesteld ? Ik geloof niet , dat de uitgave van zooda-
nigen catalogus aan de verwachting van den geachten spreker zal 
beantwoorden. Ik moet er bijvoegen , dat ik steeds hoorde ge-
tuigen , hoe allen, die inlichting uit het archief behoeven , bij de 
ambtenaren dier instelling alle mogelijke hulp vinden. 

X. [Zie bladz. 4^9-] 

Ik moet den laatsten spreker twee feiten herinneren. 
Vooreerst, dat ik sedert jaren met het Instituut in naauwe 

betrekking hen geweest en nog ben , zoodat een dergelijk ver-
moeden, dergelijke beschuldiging, als, in het verschiet van eene 
zekere beslissing, de geachte spreker tegen de Regering schijnt 
te willen uiten, uit zijnen mond jegens mij allezins vreemd moet 
klinken. 

Het tweede feit is , dat sedert jaren de uitgaven op de begrooting 
ten behoeve van dat Instituut gebragt, bij gelegenheid van de 
discussien over de begrooting steeds een steen des aanstoots zijn 
geweest. Men heeft zoo dikwerf, en van jaar tot jaar op nieuw 
gezegd: er zijn zoovele genootschappen, geleerde en verdienste-
lijke genootschappen, die zich zelve uit eigen middelen moeten 
helpen , waarom kan dit het Instituut ook niet? 

Daarop is niet gevolgd, zoo als de geachte voorsteller van het 
amendement heeft gezegd, eene vermindering van een eerst zeer 
hoog subsidie » met gemeen overleg". Want dit kwam niet te 
pas. Gemeen overleg, zoo dat de toestemming van beide partijen 
wordt vereischt, kan niet worden gepleegd dan daar, waar de 
Regering geroepen is om de begrooting voor de staatsbehoeften te 
regelen. Het subsidie is verminderd, en ten laatste, onder het 
vorige Gouvernement , heeft men gemeend, dat subsidie te kunnen 
en te moeten verminderen tot f 6000. Ten gevolge daarvan, heeft de 
geachte voorsteller van het ainendementgezegd , is het Instituut reeds 
op het punt geweest zich te ontbinden , ware dat niet door een 
geschenk, uit eene Koninklijke hand, verhoed; en de geachte 
spreker, die het amendement ondersteunt, heeft beweerd, dat het 
Instituut althans die som welke de geachte voorsteller van het 
amendement nu op de begrooting zou wenschen uitgedrukt te zien, 
volstrekt behoeft. 

Ik meen, Mijne Heeren, — en ik zal mij bepalen bij dit punt , 
en afwachten of het Instituut welligt van eene andere zijde door 
den geachten voorsteller van het amendement zal worden beschouwd, 
in welk geval ik daarop zal antwoorden,— alleen den materielen 
toestand te moeten nagaan. En te dezen aanzien meen ik te 
moeten beweren, dat er geen reden hoegenaamd bestond , waarom 
bet Instituut zich zou ontbinden, toen bet, ten gevolge van de 
begrooting van het vorige jaar , was gebragt tot het genot van een 
subsidie van f 6000. Het Instituut heeft toen ja , gedreigd met 
ontbinding , het heeft verklaard dat het zich zou moeten ontbinden , 
maar meer ten gevolge van den indruk, welken inkrimping, bezui-
niging steeds maakt op hem dien de bezuiniging treft; hij toch die 
tot dusver gewoon was te beschikken over tien of twaalf duizend 
gulden, kon zich niet voorstellen dat hij zou toekomen met vijf of 
zes duizend. 

Het gevolg daarvan is geweest , dat het Instituut beweerde niet 
te kunnen blijven bestaan. Nu meen ik dat het bewijsbaar i s , 
'Welligt niet naar het oordeel van den een of ander, maar naar 
den regel die bij het publiek belang alleen mag gelden, nu meen 
ik , is het volkomen bewijsbaar, dat , wanneer men ter zijde stelt 
bet gevoelen, onder welks indruk het Instituut toen was, en nu 

wederom zich bevindt , men zich niet zal kunnen onttrekken 
aan de overtuiging, dat inderdaad het Instituut, tra wel op den 
ouden voet, kan blijven bestaan met hetgeen op de voorgestelde 
begrooling ten zijnen behoeve is uitgetrokken. Ik heb voor mij 
liggende twee oorspronkelijke jaarlijksche rekeningen over 18^ 8 
en 1849 aan het Departement van ISinnenlandsche Zaken gedaan, 
en ineen, dat elk die deze stukken inziet, het besluit zal moeten 
opmaken dat , wanneer men zamentrekt, volgens die rekenin-
gen, de sommen voor alle wezenlijke uitgaven op die rekeningen 
uitgetrokken , het Instituut, om die wezenlijke uitgaven te doen , 
niet meer behoeft dan zes duizend gulden, liet Instituut had toen 
elf duizend gulden. Wanneer men nu , Mijne Meeren, zoo als ik liet 
doen, uit die rekeningen de uitgaven neemt voor de drukloonen , 
voor de proefnemingen, voor de leekeningen , voor de briefporten, 
voor de prijsgelden , voor de bureaukosten, voor de tijdschriften , voor 
het bind- en drukwerk , voor het vuur en licht, voor de kosten van de 
algeuieene vergadering en voor onvoorziene uitgaven, wanneer men 
de cijfers , welke men tot bestrijding dier onderscheidene posten 
op die rekeningen vindt, zamentrekt, dan verkrijgt men eene som 
van f 6000. Maar de overige f 5ooo , waaraan zijn zij besteed? Aan 
traetementen van secretarissen , aan presentiegelden voor de leden, 
in 1840 aan het jaarlijksch diner, dat in j849 n ' e t m e e r voor-
komt ; en ten laatste nog aan eenige kleine posten van reiskosten 
naar den Haag. Die posten maken te zamen vijf duizend gulden 
uit; doch geen dier posten mag, mijns inziens, onder de wezen» 
lijke uitgaven worden geteld. Mijne Heeren, ik geloof, in tegen-
spraak met hetgeen de geachte spreker uit Tiel, die het amende-
ment ondersteunde, heeft gezegd, vooreerst, dat het niet te paskomt 
aan de secretarissen van klassen van een dergelijk ligchaameene bezol-
diging te verstrekken. Ik geloof dat hij , die eene dergelijke dienst 
doet in een dergelijk ligchaam , die dienst zonder eenige vergoeding 
behoort te doen. Heeft hij zelf uitgaven , hij kan daarvoor natuurlijk 
schadeloosstelling vragen, maar het schijnt mij niet behoorlijk , althans 
niet noodig, eene bezoldiging, een zuiver inkomen aan de eer van 
zulk eene betrekking te verbinden. Ook kan , naar mijne meening, 
het Instituut zeer wel blijven leven zonder dat de secretarissen 
worden bezoldigd. De presentiegelden bedragen eene aanmerkelijke 
som, zij maken f o.l^So uit. Ik herinner mij, Mijne Heeren, dat ik, 
toen ik , vele jaren geleden, de eer had gehad eene voorlezing te doen, 
eenigen tijd daarna een paket ontving uit Amsterdam, ik opende 
het , en vond toen geld , en daarbij genoteerd dat het was pre-
scntirgeld. Ik hield de toezending voor eene vergissing. Ik ver-
voegde mij bij andere leden van het Insti tuut, aan wie ik vroeg 
wat dit beteekende? » J a , dat was presentiegeld; men was ge-
woon het te ontvangen." Ik betuigde mijne bevreemding, en 
ik moet erkennen niemand gevonden te hebben , die dit gebruik 
niet even vreemd achtte. Een overgroot aantal leden van het 
Instituut woont te Amsterdam ; de leden van bet Instituut , ook 
buiten de hoofdstad, zijn in den regel niet minvermogende lieden. 
Welnu, zouden die leden, om daar eene vergadering bij te wonen, 
om eene voorlezing te doen , niet bij uiagte zijn de reiskosten te 
dragen , die onder bet presentiegeld , daarenboven niet alleen door 
de leden die buiten Amsterdam , maar zelfs door hen die binnen 
Amsterdam wonen , genoten, werden vergoed ? 

Naar mij voorkomt, Mijne Heeren , kan men dit geene noodige 
uitgave noemen , geene uitgave, die een Minister ten behoeve 
van eene dergelijke inrigting op de begrooting mag brengen. Dit 
was het gevoelen van mijnen voorganger, en ik moet erkennen 
het is het mijne evenzeer. 

De geachte spreker heeft verder gezegd, >» dat het Instituut 
geene eigendommen bezit." Ook daarin vergist bij zich : het 
Instituut beeft, wel is waar, geene groote eigendommen, maar 
men mag toch niet over het hoofd zien dat het eene som heeft 
overgelegd die tegenwoordig beloopt drie duizend gulden kapitaal 
werkelijke schuld , rentende 4 per cen t , ingeschreven op het 
grootboek. 

Eindelijk is er gesproken van de drukloonen, en de geachte 
afgevaardigde uit Amersfoort, die het amendement ondersteunde, 
heeft inzonderheid op die drukloonen , besteed ten behoeve van 
het Instituut, gewezen. 

Ik erken volkomen , dat er veel drukloon benoodigd i s , inzon» 
derheid voor de Eerste Klasse; maar drukloon is eene behoefte 
die tot in het oneindige kan worden uitgezet. 

Het Instituut moet daarvoor over eene zeker cijfer kunnen he-
seh'kkcn; en in mijne begrooting van f Gooo, is dan ook na-
genoeg o]) de som gerekend, die volgens de rekeningen over 1848 
en 1849 voor drukloon is besteed. 

Wanneer men nu zegt: » met die som kon bet Instituut toekomen 
in 1849 en in vroegere jaren , maar nu niet meer, want de Eerste 
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Klasse vordert veel meer voor drukloonen ; dan moet ik vragen : 
behoort de Regering daaraan geen perk te stellen ? Het is soms 
noodig , dat er op publieke kosten het een of ander werk van het 
Instituut over eene belangrijke aangelegenheid worde gedrukt; maar 
wanneer men zijn werk onder de verhandelingen van de Eerste 
Klasse van het Instituut in druk wil lezen , en zijn stuk verzeld 
doen gaan van teekeningen , van kostbare platen, waarvan men 
niet hopen mag de kosten uit den verkoop te zullen vinden , dan mag 
di t , ja , gebeuren , maar er zijn dan toch grenzen, en het is 
onmogelijk te beweren, dat ook buiten die grenzen de behoefte 
altijd even sterk blijft en altijd door de Regering moet worden 
voldaan. 

Ziedaar de feiten ten aanzien van die voorstelling, d ie , naar 
mijne overtuiging, volkomen onjuist i s , de voorstelling dat liet 
Instituut, gebrast tot f Gooo , niet meer zou kunnen blijven be-
staan. Naar mijn inzien zou het zelfs op denzelfden voet kunnen 
bestaan als tot nog toe ; maar ik wensch , dat men van die f 6000 
nog meer partij trekke , ten gevolge eener reorganisatie van liet 
genootschap. Dit is mijn wensch geweest voorleden jaar , en is 
mijn wensch nog , maar die wensch doet eigenlijk niels ter zake 
waar bet de begrooting geldt. 

Ten gevolge der vermindering van som, reeds voorleden jaar 
en nu weder op de begrooting uitgetrokken, is het inderdaad 
niet noodig, dat het Instituut zich ontbinde. Het heeft, door 
biermede te dreigen, te weeg gebragt, dat een hooggeplaatst 
persoon zijne milde hand in het afgeloopen jaar heeft openge-
daan ; van daar misschien dat dit ligchaam, versterkt in zijne 
illusie, en ook dit jaar weder , in herinnering van het méér, wnar-
over het voorheen kon beschikken , het voor volstrekt onmoge-
lijk. heeft verklaard , met minder toe te komen. 

Ik moet dit voor eene illusie houden , waaraan men heeft toe-
gegeven : en dit zou men op nieuw doen, wanneer het voor-
gestelde amendement wierd aangenomen. Mijns inziens, bestaat 
e r , noch aan de zijde des Gouvernements, noch aan die der 
wetgeving, eene reden om het Instituut, al ware het slechts 
voor één jaa r , in die illusie te versterken. 

XI. [Zie bladz. 460.] 

L)e geachte voorsteller van het amendement heeft, in een groot 
gedeelte zijner rede, de discussie op een geheel ander terrein, en 
de gevotligheid van het Instituut in verband gebragt met eene 
zekere behandeling, die het van wege den Minister van Binnen* 
iandsche Zaken zou hebben ondervonden. Ik zal daarover niet 
twisten ; ik geloof, dat eene dergelijke discussie noch in de Kamer 
past , noch mijner waardig zou zijn. Er is door mij geschreven 
aan het comité van presidenten en secretarissen , en ik geloof, zoo 
het de vraag gold , wie gematigd is geweest, wie alle vormen in 
het oog heelt gehouden , zij wierd niet ten nadeele van den 
Minister van Rinnenlandsche Zaken beslist. Maar dit is hier de 
vraag inderdaad niet. 

De geachte spreker heeft ook gewezen op de omstandigheid , 
dat de Koning het Instituut met f 5ooo had begiftigd. Ik geloof, 
dat de naam des Konings ten onregte in deze discussie is gemengd; 
die daad was niet eene Regerings-maar eene bijzondere handeling, 
een gevolg der, zoo het mij voorkomt, zeei ongegronde kiagten 
van het Instituut, dat de vrees had geuit, de instelling te moe-
ten opheffen, daar men zijne uitgaven niet wilde inkrimpen , en 
zich met de op de begrooting toegestane som vergenoegen. 

De geachte spreker heeft gezegd , dat ik wel feiten medegedeeld 
en wederlegd had , maar dat de Kamer, om van de gegrondheid 
daarvan overtuigd te worden, daaromtrent eene enquête zou be-
hooren in te stellen. Wanneer de Minister bier eene mededeeling 
van cijfers doet, en een overzigt van uitgaven , volgens de be-
staande stukken aanbiedt , dan komt het mijns inziens niet te 
p a s , voor te stellen daarover door de Kamer eene enquête te 
doen houden. Ik geloof dat men of moet wederleggen of eenvoudig 
aannemen hetgeen van dien aard wordt medegedeeld. 

De geachte voorsteller van het amendement beeft gesproken 
van een subsidie , voor het doen van wetenschappelijke reizen 
verstrekt; maar, Mijne Heeren, zulk een subsidie is nimmer ver-
strekt uil die f 11,000, maar uit buitengewone hulp van het 
Gouvernement voortgevloeid. Het Institunt wendde zich tot het 
Gouvernement, en vroeg eene ondersteuning voor een verdien-
stelijkjong uiensch, om eene reis te doen; en het Gouvernement 
verleende den bijstand. 

De geachte spieker heeft het doen voorkomen , als of ik liet 
subsidie tot uitgave van boeken wilde inkrimpen ; ik wil grenzen , 
maar heb aangetoond , dat het cijfer te dien behoeve op dezelfde 
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hoogte als in de laatste jaren blijft. Is de behoefte somsgrooter, 
welnu, men verdeele het drukwerk over twee jaren. 

Ik zal niet antwoorden op hetgeen de geachte voorsteller heeft 
gezegd ten aanzien van het nuttige, voegzame of noodzakelijke, 
dat de secretarissen tractement genieten, en dat aan de leden 
presentiegelden worden uitgereikt. Ik zal ook niet spreken van 
de voorspraak, die een zoogenaamd uiterlijk prestige bij den 
geacliten spreker heeft gevonden. Ik voor mij ben geen voor-
siander, geen vereerder van uiterlijke praalvertooning in de 
wetenschap; ik geloof niet dat de wetenschap verloon wil of 
behoeft; de eerzucht derjjenen, op wie eenige glans van die 
praal terugstraalt, kan daardoor worden gestreeld, maar de 
wetenschap zelve, in plaats te winnen, zal er schade bij lijden. 

De geachte spreker heelt vergeleken hetgeen in Relgie voor 
dusdanige inrigiing wordt gedaan. Maar dan verzoek ik te 
mogen vergelijken , wat dergeli|ke buitenlandsche ligchamen ten 
uitvoer brengen: en wanneer ik aantoon, en ik heb dat aan-
getoond met cijfers, dat wat het Instituut gedaan heeft, ook 
met die f 6000 kan gedaan worden, — dan mag ik, zoo het mij 
voorkomt, vragen, wat kan meer worden verlangd? Rreidt het 
instituut zijnen werkkring uit, aanvaardt het geheel nieuwe onder-
nemingen, wil het zich op ééne lijn plaatsen met de buiten-
landsche ligchamen van dien aard , dan zullen wij zien of naar 
die mate het Ki|ks-subsidie kan worden uitgebreid. Voor het 
oogenblik hebben wij met bet subsidie te doen op den voet , 
waarop het sinds de laatste jaren werd besteed. 

De voorsteller van het amendement beeft gemeend, dat ik de dis-
cussie had behooren over te brengen op het terrein der wetenschap. 
Ik zal niet behoeven ie zeggen , dat gedurende mijn j;eheele leven , 
van het tijdstip af dat ik tot eenige rijpheid van besef ben gekomen, 
de wetenschap in mij een h irer diepste vereerders vond; maar 
hetgeen ik u ten aanzien van het Instituut voorstel heeft met dien 
eerbied niets hoegenaamd gemeen. 

XII. [Zie bladz. 460.] 

Ik geloof te hebben aangetoond, dat het aannemen van dit voor-
stel van begrooting de ontbinding van het Instituut niet behoeft 
of behoort ten gevolge te hebben; dat deze begrooting, zoo als zij 
is uitgetrokken, niets minder dan een doodvonnis over het instituut 
behelst. De geachte spreker heeft gezegd : » het Instituut is op-
i) gerigt bij Koninklijk besluit; het is een staatsligchaam en kan 
i) zich niet ontbinden; de secretaiissen genieten eene bezoldiging 
» ten gevolge van een Koninklijk besluit." Ik geloof, Mijne Heeren,' 
dat de gevolgtrekking niet zoo streng moet worden genomen. 
Het is waar, het Instituut is onder Koning Lodewijk opgerigt 
bij Koninklijk besluit; maar men heeft aan dat » staatsligcliaam" 
eene zekere onafhankelijkheid van huishouding, gelijk zij voor der-
gelijk genootschap past, gelaten ; het Gouvernement plagt zich , meen 
ik , in de inwendige administratie niet of weinig te mengen. Ik 
meen nog te moeten herinneren, dat de som OJJ de begrooting van 
verleden jaar uitgetrokken ook slechts f 6000 bedroeg. 

XIII. [Zie bladz. 46i.] 

De geachte spreker doet mij volkomen regt. Zoodra het onder-
zoek over de regeling van de tegenwoordige akademie te Delft 
zal zijn afgeloopen,zal eene behoorlijke begiooting worden overgelegd. 

XIV. [Zie bladz. £61.] 

Ik geloof, Mijnheer de Voorzitter, dat het publiek belang vóór 
alles dient te gaan en ook de vermoeidheid moet overwinnen. Ik 
geloof inderdaad, dat bij de voortzetting van de deliberatien , en 
daardoor bespoedigde afdoening der begrooting de publieke dienst 
is betrokken. Ik voor mij zou het dus goed vinden , indien de 
Vergadering besloot de discussien te vervolgen. 

XV. [Zie bladz. 467.J 

De laatste spreker heeft gezegd, dat deze zaak hein voorkwam 
genoeg pro en contra te zijn bepleit. Ook ik ben van die 
meening, en zal dus met weinig kunnen volstaan. Ik zal van 
het geduld der Kamer niet te veel vergen , maar moet dan toch , 
omdat het hier een gewigtig punt geldt , een enkel woord in 
het midden brengen. 
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Volgens een van de laatste sprekers, heeft het Gouvernement 
veel te wcinij; gedaan, [let Gouvernement had de afschaffing der 
premien moeten voorstellen. Volgens den voorsteller van het 
amendement is het, als of die afschaffing door het Gouverne-
ment reeds werkelijk wordt voorgesteld , en als of, door dat 
voorstel, de visscherij niet geheele vernietiging wordt bedreigd. 
Üe geachte voorsteller van het amendement heeft gezegd : wel , 
gij spreekt van een onderzoek, doe dan ook niets alvorens dat 
onderzoek zal zijn afgeloopen. De geachte spreker heeft er niet 
op gelet, dat wanneer gesproken is van een onderzoek, de Re-
gering] een onderzoek heeft bedoeld wat betreft het tempo 
van de afschaffing, maar dat, in de meening, in het stelsel 
van het Gouvernement, de afschaffing , als beginsel , voor eene 
besliste zaak wordt gehouden. Het beginsel is , naar de overtui-
ging van de Regering, beslist; maar hoedanig de trapsgewijze 
uitvoering van dit beginsel zal moeten zijn , dit is nog niet 
uitgemaakt. 

VVees voorzigtig, heeft men gezegd, uw beginsel is goed , maar 
het kan in de toepassing falen. De liegering heeft door haar 
voorstel , ÏOO ik mij niet bedrieg, het bewijs van groote voor-
zigtigheid gegeven. Haar voorstel toch strekt slechts om de raming 
van toe te kennen premien met ongeveer '/,,, te verminderen ; 
zoodat dit verminderd cijfer het maximum van hetgeen kan 
worden toegekend zal wezen. Onvoorzigtigheid derhalve, bij 
de uitvoering van het beginsel, kan aan het Gouvernement gewis 
niet worden verweten. 

Bij het vasthouden van het beginsel meent de Regering inzon-
derheid ook dit te kunnen en moeten bedoelen waarop de geachte 
spreker uit Dordrecht heeft gewezen. Men wil levenskracht trachten 
op te wekken; en dit za l , indien opwekking mogelijk is, kun-
nen worden bereikt, door zoodanige trapsgewijze , langzame ver-
mindering als nu wordt voorgedragen. 

Onderscheidene sprekers hebben gezegd , men zal met het af-
schaffen van premien meer verliezen dan winnen , de afschaffing 
der premien zal ten laatste door de geheele vernietiging der 
visscherij worden gevolgd. Ik zal twee voorbeelden bijbrengen. 
De geachte voorsteller van het amendement heeft gesproken van 
het voetspoor onzer vaderen te drukken, en ik zal herinneren 
dat onze vaderen eerst in 1775, zoo ik mij niet bedrieg, voor 
het eerst de premien op de groote vischvangst hebben ingevoerd, 
op een tijdstip toen die visscherij reeds in verval was, die door 
het verleenen van premien noch toen, noch later, is opgebeurd. 
Mijne twee voorbeelden zijn deze. Het eerste ontleen ik aan de 
Groenlandsvaait of walvischvangst. Na ontbinding der Harling-
sche maatschappij voor uitrustingen naar Groenland en Straat-
Davis, voeren er onder ééne firma, waaraan ook deelge-
nomen werd van wege Koning Willem I , die gewoon was 
dergelijke ondernemingen met milde hand te ondersteunen, jaar-
lijks twee schepen, en dat getal bestaat nog. Aan deze twee vaar-
tuigen wordt jaarlijks eene premie van uitrusting per schip van 
f 4ooo en voor wanvangst van f 5ooo toegekend; zoodat die twee 
Groenlandsvaarders jaarlijks aan premien gemiddeld eene som van 
f 14,000 hebben genoten. Men neme aan , en de Groenlands-
vaarders berekenen het a ldus, dat zij sedert i834 eene waarde 
van f 3i6,ooo in het Land hebben gebragt. Neem aan , dat die 
gelden zi|n betaald door koopers of verbruikers; dan heeft men 
sedert dien tijd daarenboven aan de Groenlandsvaarders eene som 
van f 224,000 aan premien voldaan. En ten wiens laste? 

Een ander voorbeeld is dat van Engeland, alwaar sedert de re-
gering van Koningin Elisabeth premien waren uitgeloofd. In 1824 
werd bepaald, dat van i83o af geene premien meer zouden wor-
den uitbetaald. Toen bedreigde men ook de Schotsche visscherij 
niet geheele vernietiging ; en welke waren de gevolgen? In i83o, 
het eerste jaar waarin geene premien meer werden gekweten, onder-
vond de visscherij een kleinen schok. Er was eenig verschil in 
de opbrengst van de visscherij met die van vorige jaren , maar 
spoedig ging zij vooruit, en zij was in 1847 meer dan het 
dubbel van hetgeen zij ooit voorheen was geweest. Ziedaar, Mijne 
Heeren, de vruchten der vrijheid, waarvan de werking zoo 
heilzaam zal wezen voor dezen tak van bedrijf, als voor eiken 
anderen. 

Voor het stelsel des Gouvernements pleit ook deze grond. Er 
mag geen tak van nijverheid door de Itegering bevoorregt worden 
boven een anderen. Bevindt men zich eens i n e e n toestand van 
bi-voorregting, dan kan de Begering daarin reden vinden , om 
niet aansionds over te gaan tot geheele vrijheid. Dit stelt het 
Gouvernement ook niet voor; het steltvoor langzamerhand, zeer 
langzaam den weg te banen tot den natuurlijken toestand; het 
wil vooreerst niet meer dan de belanghebbenden waarschuwen , 
zonder nog iemand te dwingen kapitalen , nijverheid of arbeid 
te verplaatsen. Mogt het evenwel ten gevolge van deze, van 
eene tweede of derde waarschuwing blijken, dat men nog te 
snel g ing , dan zou het nog tijd wezen het tempo te veranderen. 

Ik kan mij niet voorstellen, Mijne Heeren, dat in een Land 
als het onze, de visscherij ooit zal ontbreken. Ik stel mij in-
tegendeel voor, dat zij bi| ons zal toenemen, indien zij van een 
staat van gedwongen verpleging of koestering tot haren natuur-
lijken toestand wordt teruggebragt. De belanghebbenden bekla-
gen zich; een ieder beklaagt zich, zoodra op hem eenige in-
krimping, eenige beperking van geldelijken aard wordt toege-
past ; maar ik geloof niet, dat de redenen die de belangheb-
benden hebben bijgebragt , overeenstemmen met het algemeen 
belang. Ik bedoel nu niet het belang van de schatkist , 
maar het belang van het volk , van het groote volk der ver-
bruiktrs. Ik geloof zelfs, dat de klagten van de behnghebben-
d e n , zoo als zij telkens worden geuit, wanneer deze zaak ter 
sprake kwam, niet overeenstemden met het wezenlijke belang 
van het bedrijf dat zij uitoefenden. Ik meen derhalve dat het 
beginsel der Regering juist is , en op dezen tak moet worden 
toegepast, gelijk op aüe andere takken van nijverheid. Gelijk 
vooral z i j , die in deze provincie te huis behooren, in i845 , 
bij de vaststelling van een nieuw tarief, met mij hebben gestre-
den voor de vrijheid, voor de vrijmaking van bescherming, zoo 
geloof ik dat diezelfde wet hier hare toepassing vindt; maar 
zoo, d a t , het beginsel aangenomen, groote voorzigtigheid, die 
langzaamheid welke het Gouvernement zich voorstelt, worde 
betracht. 

XVI. [Zie bladz. 468.] 

Mijnheer de Voorzitter! Het subsidie is voorgesteld voor het aau-
staandejaar. Alvorens nu een volgend jaar aan de Kamer de intrek-
king van het subsidie voor te stellen, zal ik de zaak gewis nog 
eens in overweging nemen. Ik zal het te eer doen nu de geachte 
spreker dit verzoekt. Gaarne geef ik dus de belofte, die van 
mij wordt gevraagd. 

XVII. [Zie bladz. 468.J 

Ik antwoord gaarne, zonder evenwel aan dat antwoord eenige 
voorwaarde te verbinden , dat de Kamer het voorstel van eene 
dergelijke wet gewis binnen een jaar te wachten heeft. Ik heb 
bereids hij eene vroegere gelegenheid verklaard , dat die wet reeds 
in gereedheid is gebragt , maar door drang van andere bezigheden 
nog in de portefeuille bleef. 

VERBETERINGEN 

in eene redevoering uitgesproken door den heer Minister van 
Binnenlandsche Zaken in da zitting van 20 December i85o. 

Op bladz. 4 3 3 ' 5 , kolom 2 , regel 3i vanboven, staat: gewijzigd; 
lees : geëvenredigd. 

Op dezelfde bladz. , regel 12 van onderen, staat: den aard, 
lees : DE aard. 

Op bladz. 4331(i, regel 4 v a n hoven, staat: woonplaats, leen: 
woning. 
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ZITTING VAN DEN 21 STEN DECEMBER. 
(5 UPPLEMENT-BLAD.) 

REDEVOERINGEN uitgesproken door den heer vmn m»t»vn 

van Sevenfi0f in de fitting van den 21 sten December 

l85o» bij de beraadslagingen over het Fde hoofdstuk der 

Staaisbexjrooling voor 1851. 

I. [Zie bladz. 436.] 

Ik zal voor hst amendement van den heer Dullert stemmen. 
Die spreker heeft u reeds een gedeelte der nadeelen aangetoonde 

die de uitvoering van het werk door hem bedoeld ten gevolge /.oude 
hebben. Ik zal nog nader die nadeelen aantoonen. 

In het rapport van de heeren Ferrand en van der Kun wordt, 
gij zult het u herinneren, gezegd : » Eene matige verruiming van 
den IJsselmond is raadzaam, namelijk eene verruiming op hooger 
peil dan den middelbaren zomerstand. Zij is te verkrijgen door het 
eenigzins achteruit werken van den bolvormigen ieidijk op den 
regier IJssel-oever. Dit zal een weinig meerder opperwater naar 
den IJssel voeren, doch geen nadeel op den Beneden-IJssel kunnen 
veroorzaken." 

Op de laatste zijde van hetzelfde rapport wordt onder n° . 7 voor 
het overhalen der uitstekende bogt aan den regter Ieidijk bij den 
boven-IJsselmond tot verruiming van dien mond f 10,000 gevraagd. 

Ik moet vooreerst opmerken, dat in het rapport van eene matige 
verruiming wordt gesproken; daar echter waar het werk aangewe-
zen en de som er voor noodig opgegeven wordt, is geene spraak 
meer van eene matige verruiming. 

De som ook welke gevraagd wordt, is aanzienlijk genoeg om 
eene groote verruiming daar te stellen. 

Nu wil ik gaarne gelooven, dat men slechts die matige verrui-
ming bedoelt, waarvan sprake is in het rapport; maar waartoe dan 
gevraagd eene Bom, aanzienlijk genoeg om eene zeer groote ver-
ruiming daar te stellen, en waarom dan tevens de zoo aanzienlijke 
sommen van f i5,ooo voor verbreeding der brug te Zutphen, 
f 15,ooo voor verbreeding van die te Deventer, en f 10,000 voor 
verbeteringen op den beneden-IJssel gevraagd , indien slechts de 
zeer matige verruiming, die slechts een weinig meerder opperwater 
naar den IJssel zal voeren , doch geen nadeel op den Beneden-
IJssel zal kunnen veroorzaken , bedoeld wordt. 

Dan hoe dit ook zij, eene verruiming van den IJsselmond , zoo-
lang niet opruiming aan den IJssel plaats heeft, zoo lang de Lijmer-
sche overlaat in den tegen woord igen toestand blijft, is hoogst scha-
delijk voor de streken boven, hoogst schadelijk ook voor de streken 
meer benedenwaarts aan den IJssel gelegen: zij zal toch ten gevolge 
hebben dat veel roeer water en ijs door den IJssel wordt afgevoerd. 

Hebt gij de kaarten op de griffie voorhanden ingezien, dan zult 
gij u overtuigd hebben dat de stroom van den Rhijn zeer sterk valt 
op de zijde waar de IJsselmond zich bevindt; die IJsselmond is 
daarbij zeer uitgeschuurd en verdiept ten gevolge van werken, 
aan denzelve aangelegd om bij gewonen rivierstand liet vaarwa-
ter op den IJssel te verbeteren ten behoeve der stoombootvaart. 

De eerste werken met dit doel voorgesteld strekten om meerdere 
ruimte aan den mond van den IJssel te geven. Het doel werd 
daarmede niet bereikt, men ging daarop over tot vernaauvving van 
den mond des IJssels. Het doel werd toen ten volle, welligt meer 
dan men wilde , bereikt. 

Sterke uitschuring en verdieping van den mond en het bovenste 
tusschen de leidijken gelegen gedeelte van den IJssel tot beneden 
het Westervoortsche veer, zoodat de uiterwaarden herhaald met zand 
beschoten, was het gevolg. Er is dan ook vaarwater op den 
IJssel wanneer dit op den Rhijn zeer ontbreekt. 

Ik zeide zoo even dat het doel welligt meer dan men wilde bereikt 
wa6. Ik moet dit gelooven wijl men in lateren tijd weder werken 
heeft gelegd strekkende om den stroom wat minder op den Ussel-
mond te doen vallen. 

De toestand waarin de IJsselmond zich bevindt, is oorzaak dat 
sedert jaren het opperwater op den IJssel veel hooger klimt dan 
vroeger. 

Reeds voor eenige jaren was men daardoor genoodzaakt de over-
laten te verhoogen die in verband met den Lijmerschen overlaat 
aan den IJssel in 1809 aangelegd waren om tot ontlasting te strekken 
der wateren die over den Lijmerschen overlaat en de Lijmers vyer» 
den gebragti Die overlaten aan den IJssel toch zouden in tegen» 
overgestelden zin gewerkt hebben; in stede van te dienen orn 
het water van den Lijmerschen overlaat uit de Lijmers op den. 
IJssel te brengen, zouden ze het water van den IJssel in de Lijmer*) 
hebben doen vloeijen. 

Niettegenstaande die verhooging keerden die overlaten dezen win* 
ter maar zeer weinig meer en de Lijmereche dijken liepen op vier 
honderd ellen lengte bij den storm over. 

Voor de Lijmersche dijken wordt deze toestand nog gevaar-
lijker, door zeer hoo/;e dammen, die men «zeer ten onregte,heeft 
toegelaten, dat op den tegenovergestelden oever van den IJssel 
gelegd werden en die bij de sterke bogten die de IJssel maakt, den. 
stroom zeer op de Lijmersche dijken werpen. 

Hetblijktdusdathet bovenste gedeelte, de streken langs den IJssel, 
de Lijmers, groote schade zoude lijden zoo er maar eenigzins meer 
opperwater naar den IJssel werd gevoerd; eene nieuwe verhooging 
der overlaten en verhooging der dijken zoude daardoor toch noodza-
kelijk worden. Dan, bij den toestand van den IJsselmond, dien ik 
u schetste, bij de ligging van denzelve, bij de omstandigheid dat 
de stroom vanden Rhi|n bijzonder op den IJsselmond valt, is \ie% 
ailezins te voorzien, dat de bedoelde verruiming op hooger peil 
dan middelbaren zomerstand, niet eenigzins maar veel meer water 
en ijs op den IJssel zal brengen , waarvan weder meerder uitdie-
ping , uitschuring van den IJssel en dien ten g< volge nog meerder 
afvoer van water en ijs op denzelve het gevolg moeten zijn , en 
dat dus de gevaren zeer groot zijn zouden, zoolang niet opui imiq-
gen aan den IJssel het middel tol afvoer van dal water ea ijs 
hebben gegeven. 

In een verwijderd verschiet wordt een middel tot verbetering van 
het bovengedeelte van den IJssel in het meergenoemde rapport 
aangeduid. Het is de doorsnijding der landtong van den Gies-
beekschen polder op dat punt waar de IJssel eene bogt van 36oo 
ellen lengte vormt; terwijl de landtong die doorgesneden worden 
moest, maar 600 ellen lengte heeft, verschilt bij hqog opperwater 
de stand van het water boven en beneden deze bogt , dus op die 
600 ellen leugte , eene Nedeilindsche el. Deze doorsnijding zoude 
dus als een zeer krachtig middel ter bevordering van den afvoer 
van water en ijs ten behoeve der streek er boven gelegen, werken. 

D a n , Mijne Heeren, vooreerst wordt deze slechts in een zeer 
verwijderd verschiet aangeduid, en ten andere, zoo ze tot stand 
kwam, zoude ze nog voor den polder de Lijmers zeer groote na-
deelen hebben. De stand van het water beneden de bogt toch 
moet noodzakelijk zoowel bij hooge als bij lage rivier aanmer-
kelijk hooger daardoor worden. 

De overlaten waarvan ik reeds sprak waarover de wateren van 
den Lijmerschen overlaat zich op den IJssel moeten ontlasten, 
zouden daarvoor eene nog grootere verhooging moeten ondergaan. 
De waterlossing van den polder door de sluis te La thum, de 
eenige die de polder bezit, sedert een onregtvaardig conflict in 
i8a4 denzelve van waterlossing op de Bermermeersche sluis heeft 
verstoken , zoude daardoor bedorven worden en de lagere gedeelten 
van den polder zouden dien ten gevolge een groot deel van het 
jaar onder water blijven staan, en al|e waarde verliezen. 

Die doorsnijding dus , wanneer ze tot stand kwam , zoude zeer 
groote schade veroorzaken, zoo ze niet wederom met andere door-
snijdingen lager af in verband gebragt werd , en van deze vindt 
men in bet rapport geen spoor. 

Om u te toonen hoe schadelijk deze ontworpen verruiming van 
den IJssel voor de bovenste streek langs denzelve, de Lijmers, zijn 
zal, moet ik echter uwe aandacht ook nog op de andere zijde 
van den polder, die aan den llhijn l igt, vestigen; liet is u bekend, 
Mijne Heeren, dat de bovenlandsche Rhijn wat lager dan hst 
Bylandsche kanaal aan den hoofddam of het punt van separatie 
zich in Waal en Rhijn scheidt, dat de Waal 6/9 en de Rhijn 3/g 
van de wateren van den bovenlandschen Rhijn moet afvoeren. 
Dan, Mijne Heeren, deze kunstmatig geregelde waterverdeeling 
vervalt zoodra het water boven i3 voeten Arnhemsch peil rijst. 
Even boven het Bylandsche kanaal vindt de Boven-Rhijn dan 
eene zijdelingsche afleiding , de Oude Rhijn, waarvan de hoven-
mond , ter breedte van 34o ellen, op i3 voeten peil ligt, dieeene 
groote hoeveelheid water afvoert en deze beneden het Pannerdensche 
kanaal , heneden Candia, weder op den llhijn brengt. 

In het voorbijgaan moet ik opmerken dat die zijdelingsche 
afleiding, behalve de zoo even aangeduide verbreking der geregelde 
water-verdeeling, nog andere groote nadeelen voor de rivieren ten 
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gevolge heeft; zij veroorzaakt toch verlooming van den stroom , 
niet alleen in het Bylandsche kanaal, maar ook in het Panner-
densche kanaal , op het eerste punt door het onttrekken van een 

root gedeelte van het water aan den onverdeelden l ihijn; op 
et andere door den zijdelingschen zeer sterken aanvoer van water 

op den Rhijn , hetgeen op beide punten de snelheid en kracht 
van den stroom zeer vermindert, waarvan het noodzakelijk gevolg 
is bezinken van zand en slibbe, dus verzanding van het bed der 
rivier en hetgeen aanleiding geeft tot ijsstoppingen. Aan den Ouden 
Rhijn, waarvan ik zoo even gewaagde, ligt nu de Lijmersche overlaat. 
Deze is in 1809 op last van den Koning van Holland gelegd. 
Men ontnam aan den polder de Lijmers een gedeelte zijner water-
keeringen, zijner dijken ter lengte van i5oo ellen, slechtte deze en 
legde buitenwaarts eene kade die nu nog 32oo ellen houdt, waar* 
over bij ijsstoppingen op Waal of Rhijn, dacht men, de rivier zicli 
zoude ontlasten en door de Lijmers eenen uitweg naar den IJssel 
vinden , zoodat doorbraken der dijken van de Beluwe- en lager ge-
legen polders zouden voorgekomen worden. Die overlaat werd ge-
legd op 6.44 el, een half voet boven den hoogst bekenden stand van 
het water bij open rivier, opdat die overlaat niet dan bij ijskeeriny 
konde werken. 

Hoe schadelijk die overlaat van den beginne af ook voor de 
Lijmers was, de toestand is nog aanmerkelijk nadeeliger geworden : 
vooreerst rijst ten gevolge der verkorting van het bed der rivier op 
den Duitschen en Fransclien liliijn, ten bedrage van 3o tot l\o uren , 
het water bij open rivier veel hnoger dan voor 4o jaren ; ten andere 
was in 1809 de mond van den Ouden Rhijn in geheel anderen 
toestand dan thans. 

In 1809 'ai7 ^'e Oude-Rhijnmond in een boogs- of zeegsgewijzer. 
vorm, zoodat slechts in het midden op het laagste punt over eene 
geringe lengte de bij de overeenkomst van 1771 in het grens-
tractaat bepaalde laagte van i3 voet peil werd gevonden , terwijl 
rijswaardenhout soms vier jaren oud die vlakte bedekte en liet 
instroomen van het water belemmerde. De hij de overeenkom t 
en het tractaat bepaalde wijdte was niet voorhanden en werd ten 
deele door het benedenste gedeelte van den Spijkschen dijk inge-
nomen. 

In 1840 heeft het Nederlandsche Gouvernement zich genood-
zaakt gevonden aan den aandrang van de zijde van Pruissen te 
voldoen en den Ouden-Rhijnmond op de geheele wijdte van 34o ellen 
en laagte van i3 voet peil te brengen. 

Dit heeft meerdere duizenden gulden gekost ; daarbij komt nu nog 
dat telken jare het rijswaardenhout gesneden moet worden en dat 
ook die belemmering van den stroom is vervallen. 

Ik heb u den toestand van den mond van den Ouden Rhijn 
in 1809 en thans geschetst. Ik moet nu nog schetsen hoe het 
benedenste gedeelte van den Ouden Rhijn, waarover het water 
zich op den Rhijn moet ontlasten , in 1809 l agen hoe het thans 
ligt. 

Ten gevolge der bepalingen van 1771 en 1816, waarvan ik 
hiervoren sprak , moest de Oude Rhijn , op elk punt van zijnen 
loop, op eene hoogte van niet meer dan i3 voet opleverende ruimte 
van 34o ellen. 

Aan den uitvliet in den Rhijn n u , is slechts eene smalle vaart 
voorhanden , terwijl bijna de geheele overige ruimte door de dam-
men van den buitenwaard van Pannerden , van Candia en van 
Loowaard wordt ingenomen , die op 18 en 19 voet peil liggen , 
zoodat het water , hetwelk boven op den Ouden Rhijn komt, door 
den Ouden-Rhijnmond, eene vlakte van 34o ellen op i3 voet peil 
aan liet beneden-einde , met uitzondering der smalle vaart waar-
van ik sprak , geen uitweg vindt , dan over dammen die op 18 
a 19 voet , dus 5 a 6 voet lager liggen. 

In 1809 lagen deze dammen op aanmerkelijk lager peil , en regt-
vaardigheid en billijkheid hadden gevorderd , dat , toen men zich 
genoodzaakt vond het tractaat en de vroegere overeenkomst uit 
te voeren , en dien ten gevolge aan den Ouden-Rhijnmond zoo 
veel grootere ruimte of vermogen om af te voeren te geven dan 
dezelve in 1809 en tot 1840 had , men ook gezorgd had dat gelijke 
ruimte op gelijk peil aan het beneden-einde bestond, waarover 
het water zich op den Rhijn weder konde ontlasten. 

Hoe zeer die belemmeringen aan het beneden-einde van den 
Ouden Rhijn medewerken, om den stand van het water aan den 
overlaat te verhoogen, zult gi j , Mijne Heeren, gevoelen , maar dit 
is nog niet alles , er is nog meer wat daartoe bijdraagt. Van af 
Candia aan het beneden- eind van het Pannerdensche kanaal , 
waar de Oude Rhijn waarover ik sprak inden Rhijn vloeit, vin-
den water en ijs, hetwelk tusschen den hoofddam en de dammen der 
Lobberden of bij zeer hoog water tusschen den hoofddam en 
de Pannerdensche dijken , dus mede over de uiterwaarden de Lob-
berden door het Pannerdensche kanaal , en van de anJere zijde 
aan den Ouden Rhijn wordt aangevoerd, eene aanzienlijke 
ruimte of stroombaan tusschen de dijken van Overbetctwe en die 

der Lijmers tot aan den mond van den IJssel en beneden dezen, 
tot aan de dijken van het Velper broek. 

Niet verre beneden den Usselniond vormt de Rhijn eene sterke 
kronkeling; het is dit gedeelte, hetwelk zeef verzand is , waarvan 
de vorige spreker gewaagde. Op het middenste punt der bogt nu 
ligt een dam, de Malbutgsche dam of dijk genaamd, die in 1809 
nog laag was , doch van tijd lot tijd wat werd verhoogd, en die 
de geheele stroombaan, waarvan ik u sprak, tot op het smalle en 
verzande rivierbed tusschen het veerhuis van Mal burgen en de 
dijken van het Velper broek atsluit. In i845 is door het Gouver-
nement zeer ten onregle vergunning gegeven om dezen dam, die 
2200 ellen lang is , te verhoogen tot eene hoogte gelijkstaande met 
7 el 5 of hij wassende rivier 7 el i5 Pannerdensch peil ; dus tot 
Gi duim of 71 duim hooger dan het peil waarop de overlaat begint 
te werken of over te loopen, zijnde G el 44 duim. Op dit punt is 
voor al het water en ijs, hetwelk het Pannerdensche kanaal en de 
Oude Rliijn aanvoeren, de geheele stroombaan gesloien, en blijft 
slechts het smalle en verzande rivierbed over, en dit nog wel in 
eene groote bogt, waar toch, buiten de aanleiding, die de verzan-
ding geeft, zoo ligt i|sstoppingen plaats hebben. 

Gij gevoelt, Mijne lleeren, welken invloed ook dit moet hebben 
op verhooging van den stand des waters aan den Lijmenenen over-
laat en op het gevaar van overloopen of werken van denzelve. Het 
zal u ook niet ontgaan, dat het eenen grooten invloed moet heb-
ben op de uitschuring en verdieping van den mond van den IJssel, 
waardoor water en ijs eenen uilweg moeten zoeken. 

Ik heb , Mijne Heeren, uwe aandacht gevestigd op de schade, 
die in 1809 aan de Lijmers werd toegevoegd, door het leggen 
van den oveilaat. 

Ik heb u aangetoond, hoe sedert 1809 de toestand der Lijmers 
veel is verergerd , daar de stand van het water op den Ouden 
Rhijn, waaraan de Lijmersche overlaat ligt, ten gevolge van 
sedert 1809 daargestelle werken hooger rijst , en er toch geene 
verhooging van dien overlaat heeft plaats gevonden , terwijl hoo-
ger stand van bet water op den IJssel tot verhooging heeft ge-
noodzaakt van de overlaten, waarover de inundatie der Lijmers 
zich moet ontlasten, ten gevolge waarvan die inundatie dus zoo-
veel hooger moet klimmen. 

Ik moet u nu nog aantoonen , dat die overlaat bederf voor 
de Lijmers, schade voor de Usselstreken, voordeel echter voor 
niemand oplevert. Ik moet betwisien, dat in 1820 niets ten 
n.ideele van den overlaat zoude zijn gebleken, zoo als in het 
rapport der heeren inspecteurs wordt gezegd. 

I)e overlaat was gelegd , om het water der rivier te laten over-
vloeijen , en zoo doende de dijkbreuken lager aan de rivieren 
voor te komen; welnu in 1820 werkte de oveilaat en brak daarbij 
tegen de berekeningen aan op vijf plaatsen door. Hij welkte 
dus niet bloot over de bepaalde hoogte van G el 44 > 
maar op vijf punten tevens nog door de doorbraken — en toch 
braken de dijken van den polder van Pannerden, die schuins er 
tegenover ligt, op twee plaatsen, en ook de polder van Over-
betuwe aan. \Vaal- en Rliijnzijde. Voor dengene die eenigzins 
met de gischiedenis onzer rivieren bekend i s , zal het genoeg 
zijn den naam van Oosterhout te noemen, om aan de door-
braak aldaar in 1820 gevallen , te herinneren. 

In den afgeloopen winter heeft de overlaat wederom gewerkt; 
dan, Mijne Heeren, de polder de Lijmers is bijna volgeloopen, 
doch geen druppel water is over de overlaten aan de IJsselzijde, 
die, zoo als ik u reeds heb gezegd , ten gevolge van de verhooging 
van den waterstand op den IJssel voor jaren reeds hebben moe-
ten worden verhoogd, op den IJssel gebragt, en al het water 
hetwelk het in den polder te velde staande koren vernielde, heeft 
zich door de sluis langzamerhand bij het vallen der rivier weder 
moeten ontlasten. De overlaat heelt dus duizende gulden schade 
in de Lijmers veroorzaakt; voordeel echter voor niemand, even-
min als in 1820. Dat die toestand voor de Lijmers, voor 'den 
bovensten polder aan den IJssel gelegen ondragelijk is, gevoelt 
gij , Mijne lleeren , en dat elke verruiming van den Usselmond 
verhooging van den stand van het water oji den IJssel ten gevolge 
moet hebben, dat deze lot eene nieuwe verhooging der overlaten 
aan de IJsselzijde, tot zeer kostbare verhooging der dijken van d< n 
polder langs die zijde zoude noodzaken, lijdt geen twijfel. — Dat dus 
verruiming van den Usselmond den toestand van de bovenste streek 
aan den IJssel, den polder de Lijmers, nog verergeren zoude, zal 
u klaar blijken. 

Dan , Mijne lleeren , ook de streken beneden aan den IJssel dreigt 
elke verruiming van den Usselmond met grooie gevaren. 

Ik heb u aangewezen hoe de kunstmatig geregelde waterverdeeling 
voor Waal en Ilhijn, zoodra de rivier boven i3 voeten rijst, ver-
broken is, hoe de Rhijn veel meer water krijgt door den lijdelingtcheo 
aanvoer over den Ouden Kbijn, hoe de stroombaan bij Malburgen 
op het smalle en verzande rivierbed , na tot eene hoogte van 7 el 5 
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of 7 el 10, dus tot 6f duimen of 71 duimen boven de hoogte waarop 
de Lijmersche overlaat begint te werken, gesloten is, lioe de Usseb 
mond ten gevolge van verschillende omstandigheden is verdiept en 
uitgeschuurd. Kotnt nu hierbij nog eene verruiming van den Ussel-
mond op peil boven middelbaren zomerstand , wat zal dan , 
daar de Li|mersche overlaat maar op 6 el 44 hg'» wanneer 
dan eene ijsstopping de rivier noodzaakt eenen weg over den 
Lijmersehen overlaat en tevens door den verruimden Ussel 
mond te zoeken, de toestand zijn der streken meer benedenwaarts 
aan den Ussel: zouden niet de grootste gevaren ook. voor deze 
daaruit dreigen? 

Ik wil niet beweren dat er niet redenen kunnen bestaan om meer 
water bij hooge rivier opden Ussel te brengen, dat later eene verrui-
ming vanden IJsselmond niet nuttig kan zijn. Het tegendeel boude 
ik er voor, maar deze verruiming moet in verband gebragt worden 
met opruimingen aan den Ussel zelf, met verhooging, affluiting van 
den Lijmenenen overlaat; dan eerst kan de/.elve zonder schade en ge-
vaar tot siand komen. Voor eene verhooging van den Lijmersehen 
overlaat bestaat reeds nu alhzins grond. Ik heb u reids gezegd 
hoe de verhoogde waterstand op den Ussel genoodzaakt heeft tol 
verhooging der overlaten die in verband niet denzelve in 1809 
zijn aangelegd , en waarover de wateren van den Lijmersehen over-
laat zich op den Ussel ontlasten moeten. 

Dan ook lager aan den Ussel is een overlaat, die in 1809 in 
verbind met >!en Lijmersehen overlaat was daargesteld , de zoo-
genaamde Siiippelings-overlaat, verhoogd geworden. Er is ver-
gunning gegeven om denzelve 26 duimen te verhoogen; dan de 
werkelijke verhooging bedraagt veel meer, omstreeks 33 duim. 
Er bestaat dus alle grond om ook den Lijmersehen overlaat even-
eens nut zooveel te verhoogen. 

Op de nadeelen die de verruiming van den IJsselmond op 
verdere verzanding van het riviervak boven Malbnrgen en voor 
de scheepvaart op den Rbijn moet hebben, heeft de vorige spreker 
reeds uwe aandacht gevestigd , ik zal daarop dus niet wijzen. 

Alvorens te eindigen, Mijne Meeren, moet ik nog verklaren, 
dat in het rapport der heeren inspecteurs eenige punten voor-
komen , die ik niet onopgemerkt zoude kunnen laten voorbij-
gaan, zoo niet uwe aandacht bij bet verslag er op ware geves-
tigd geworden : wat daar staat zal ik niet herhalen 

Een dier punten, de ontzetting van eigendom, die voor eige-
naren van uiterwaarden het toepassen der in het rapport op den 
voorgrond gestelde beginselen omtrent de oeverlijnen en oeverver-
dediging zoude ten gevolge hebben, is daarbij ook nog door den 
vorigen spreker behandeld: er is dus voor mij te minder reden 
daaromtrent iets bij te voegen. — Dan ik moet met een paar 
woorden nog wijzen op de schade die voor de rivieren zelve , 
voor de bevaarbaarheid van deze, uil de toepassing van dat 
denkbeeld, van die wijze van verbetering der rivieren moet 
voortvloeijen. 

Mijne IJteren, ik geloof dat dit middel ook van die zijde nog 
wel nadere overweging verdient; ik toch boude het er voor, dat 
he t , in stede van verbetering , verzanding der rivieren moet ver-
oorzaken : veelal toch liggen de uiterwaarden op 12 tot 14 voet 
peil en hooger. .Ia ik zoude punten kunnen aanwijzen waarmen 
meerdere bunders beeft laten wegbreken die veel hooger aan peil 
lagen. Doch indien ze nu ook maar op 12 a 14 voet aan peil lig-
gen, dan levert elke bunder die wegbreekt 4o tot 5o duizend kubiek 
ellen specie, die de rivier moet afvoeren, die voor een zeer groot 
gedeelte op het naaste punt waar de stroom wat minder sterk 
en snel is, verloomd nedervalt. En dan vraag ik , Mijne Heeren, 
hoevele duizende gulden zullen soms moeten besteed worden eer die 
sjiecie, die men telkens zich moet doen verplaatsen, op een punt 
komt te liggen waar voor de rivier zelve geene schade meer daaruit 
ontstaat. Ik geloof dat , niet alleen 0111 de bezwaren door den 
vorigen spreker en in het verslag aangevoerd, maar ook uit dit 
oogpunt, die wijze van verbetering der rivieren wel aan nadere 
overweging mag worden getoetst. 

II. [Ziebladz. 441.J 

Eender vorige sprekers (de heer Storm van 'sGravesande) heeft 
betoogd dat eene verruiming van den IJsselmond niet gevaarlijk 

voor de streken beneden den Ussel gelegen moest worden geacht, 
en hoe de Ussel zeer geschikt was voor den afvoer van veel 
meer water en ijs. Hij heeft zich ten bewijze dezer stelling 
op voorbeelden van vroegere jaren, waarin veel water en ijs opden 
Ussel kwam , beroepen. 

Mijne Heeren, ik vind in de rede van dien spreker, in de voor-
beelden door hem aangevoerd , juist bewijzen 0111 aan dien redenaar 
aan te toonen dat de gevaren door mij aangewezen voor de Ussel-
streken te duchten zijn. 

Die spreker heeft o|igegeven dat in den loop van dezen winter 
bet water te Deventer een palm hooger is gerezen dan in i 838 , 
toen'de doorbraak bij üees een gedeelte van de wateren van den 
ühijn op den Ussel voerde. 

Hij heeft dit daaraan toegeschreven dat in dezen winter eene 
ijutopping bij Arnhem zoude hebben bestaan, die ten gevolge 
zoude hebhen gehad dat het water aan den llbijn zich zijdelings 
over het Velper broek ontlast bad en zoo doende wat lager weder 
op den Ussel gekomen was. 

Die spreker verkeert hieromtrent in eene dwaling. 
Tussciien Arnhem en Westervoort liggen dijken, waarover de 

groote weg naar l'ruissen loopt ; was bet water van den ithijii 
over deze dijken gestort, waren dezen overgeloopen , dan zouden 
z.'er zware doorbraken het gevolg geweest zijn. Er is dan ook 
i;eene quaestie geweest van overloopen dier dijken. Geen water 
is op den Ussel in dezen winter gekomen, dan door den Ussel• 
mond en door een klein sluifje van ruim twee ellen wijdte, bij 
Arnhem in den dijk gelegen, hetwelk telken winter tot inundatie 
van het Velper broek dient en in dezen winter sterker dan in andere 
jaren gewerkt beeft. Al het water dus hetwelk op den Ussel is 
geweest, i s , behalve door dit sluisje van groote twee ellen wijdte, 
door den IJsselmond aangevoerd. 

Is nu het water bij Deventer een palm hooger geweest dan 
in i 838 , dan is dit juist het stelligste bewijs hoe sterk de afvoer 
van water door den IJsselmond is toegenomen. Dan li>;t daarin 
juist het stellige bewijs dat verruiming van den IJsselmond 
groote nadeelen zoude verooizaken, en dan lijdt bet geen twijfel 
dat de grootste gevaren de Usselstreken dreigen zouden, wanneer 
eene verruiming van den IJsselmond plaats had , en de Lijmersche 
overlaat in den tegenwoordigen toestand bleef, zoodat de Ussel-
Itreken belast zouden kunnen worden, niet alleen met het water 
hetwelk de dan verruimde IJsselmond zoude aanvoeren , maar 
ook tevens met bet waler hetwelk over den Lijmersehen overlaat 
door de Lijmers op den Ussel zich zoude ontlasten. Er is geen 
beter bewijs noodig dan de stand van het water die dezen winter 
is opgemerkt te Deventer, om aan te toonen welke rampen plaats 
zouden hebbeu , zoo èn door eenen verruimden IJsselmond èn 
over den Lijmersehen overlaat , tevens de streken beneden aan 
den Ussel bet water der boreorivier moe-sten ontvangen. 

HL [Zie bladz. 455.] 

Mijn voornemen w a s , mij te bepalen om voor het amendement 
te s temmen, en ik had volstrekt geen plan, mij i n d e discussie 
te mengen; dan de rede van den laatsten spreker (den heer Godefroi) 
geeft mij aanleiding hiertoe. 

Die spreker ijvert voor het beginsel dat de Staat slechts e'éne 
dergelijke instelling moet ondersteunen, dat het wenschelijk is 
dat alle krachten op die eéne instelling gewend worden, en het 
is dit beginsel wat ik moet bestrijden. 

Gaat het n a , Mijne Heeren, wat het gevolg zal zijn, zoo de 
instelling te St. Michielsgestel, bij gebrek aan genoegzame liefde-
gaven , bij gebrek aan ondersteuning, komt te vervallen. 

Dat dit liefdewerk onder de meest belangstelling - wekkende 
behoort, zal toch niet worden ontkend, daar de ongelukkigen 
wier opleiding en verzorging hetzelve zich tot taak stelt, zonder 
de daaraan gewijde moeite en zorgen niet eens tot de kennis van 
een hooger Opperwezen zouden kunnen geraken. En wat wordt 
nu het gevolg zoo bet te gronde gaat ? Dat van de 70 ongeluk-
kigen, die opvoeding en onderwijs aldaar erlangen , voorzeker 
meer dan vijftig vau alle opvoeding, van alle onderrigt verstoken 
zullen blijven, en tot last van hunne behoeftige betrekkingen 
en dus van de [gemeente zullen komen ; daar voorzeker deze 
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nimmer naar Groningenj zullen worden gezonden. En dit. 
Mijne Heeren , zult gij zeker niet willen. 

Ik moet tevens opmerken, dat de toestand Tan de instelling te 
Su Michielsgestel in verre na niet zoo gunstig is als die is voor-
gesteld. 

Blijkens bet verslag toch omtrent het armwezen, dat reeds een 
vroeger spreker (de heer Hugenholtz) aanhaalde, bestond bij die 
instelling in 1848 een tekort van f iog5; die toestand is dus voor-
zeker nog zeer precair; vergelijkt men nu daarmede den toestand 
« a het geettqht te Groningen, dan rai blijken dat, indien d«z« ook 

al, zoo ais de vorige spreker aanvoert, minder gunstig is dan vro#-
ger, dezelve in verhouding tot dien van de andere instelling zeer 
gunstig mag worden genoemd. 

Blijkens het evengenoemde verslag toch leverde in het jaar i848 
liet gesticht te Groningen nog altijd een batig slot van meer dan 
f 3ooo; en voorzeker is het niet meer dan billijk, <l it wanneer aan 
eene instelling, die voortdurend jaarlijks gelden overlegt, een sub-
sidie van f 6000 wordt gegeven , aan de andere instelling, die zich 
slechts met groote moeite staande houden kan, het voorgesteld* 
subsidie van f 2000 toegekend worde. 


