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Z I T T I N G VAN DEN 29STEM NOVEMBEli . 

20STE ZITTING. 

ZITTING VAN DINGSDAG 29 NOVEMBER. 

(«KOPKN'D TEN 12 UB1.) 

Ingekomen 1°. verzoekschriften; 2°. opgaven betrekkelijk 
tien handel in het buitenland. — Mededeeling der be-
noetning van Commissien van Rapporteurs voor ver-
schillende wets-ontwerpen. — Aanvang en einde der 
algemeene beraadslagingen over het Vde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor 1854; begin der beraadslaging 
over de afzonderlijke artikelen. 

Voorzitter: de heer B o r e e l v a n H o g e i a n d e n . 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 64 leden, te weten ' 
' de heeren: 

Van Lennep, van Akerlaken, Zylker, van der Veen, Wes-
terhoff, Hoekwater, van Deinse, Sleeswijk Vening, Taats van 
Amerongen, van Lynden , Ter Bruggen Hugenholtz, Schimmel-
penninck van der Oije , Jespers , Hoffman , Baud , Rijk, van der 
Poel , de Poorter, Reinders, van der Brugghen, van Goltstein, 
Storm van 'sGravesande, Dirks , van Reede van Üudtshoorn, 
Elout van Soeterwoude, Dommer van Poldersveldt, Slioher van 
Domburg, Hengst, van Franck, van Rappard, Mackay, de 
Kempenaer, Blaupot ten Cate, van den Heuvel, Schimmel' 
penninck, de Lom de Berg, Sloet tot Oldhuis, van Bosse, 
Heemskerk, Donker, Schuurbeque Boeije, Wintgens, Godefroi, 
Bots, Stolte, Groen van Prinsterer, Luijben, van AVintershoven , 
Meeussen, Engelen, van Eek, Beens , van Hoé'vell, L. D. Storm , 
van Foreest, de Brauw, Bieruma Oosting, van Nispen van 
Sevenaer, Gevers van Endegeest, Thorbecke, Rochussen, de 
Man en Bosscha ; 

en al de heeren Ministers. 

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

De V o o r z i t t e r deelt mede : ^ 
a. dat zijn ingekomen: 
1°. de navolgende verzoekschriften als : 
achttien adressen tot ondersteuning van het voorstel van negen 

leden tot afschafling van het tonnegeld en den accijns op het ge-
slagt, als : 

uit Noordhrabant: van M. van den Acker en andere kiesbevoegde 
ingezetenen te Eindhoven ; 

uit Zuldholland i van D. Niekerk te Leidschendam; 
uit Friesland: van H. Mokma en andere ingezetenen van Hiaure, 

Hantumer-Uifburen, Betlerwird c. a., J . J . Stap en andere 
kiesgeregtigden to Dokkum , A. Sijbenga en andere ingezetenen 
der gemeente Oostdongeradeel, J . R. Beetsma en andere ingeze-
tenen van Nes en Wierum, gemeente Westdongeradeel, H . Klug-
kist Hesse en andere inwoners der gemeente Kollumerland en 
het Nieuwk^uisland, J . Tacoma en andere kiesgeregtigde inge-
zetonen, G. S. Pietcrsma en anderen, A. D. C. Martens en andere 
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ingezetenen der gemeente Wonseradeel, II . Jongstra , te Sneek > 
K. II . Vrolijk en andere kiesgeregtigde ingezetenen te Sneek» 
P . A. Hiddema en andere ingezetenen van llolwerd en omstreken ; 

uit Overijssel: van den gemeenteraad van Goor, J . S. Spanjaard 
en andere kiesgeregtigde ingezetenen van Borne; en 

uit Qroningtm van P . H. Dallinga en andere ingezetenen der 
gemeente Nieuwolde, J . Swaagman Jz . en andere hoofden van 
huisgezinnen te Groningen, C. N . Benthuis en andere ingezetenen 
der gemeente Uithuizen ; 

een adres van 15. II . Edens en andere ingezetenen der gemeente 
Bellingwolde (Groningen), houdende adhaesie aan het voorstel der 
negen leden, alsmede verzoek van afschaffing der belasting op het 
gemaal en den turf; 

een adres van 11. Engels en andere ingezetenen te Ootmarssum 
(Overijssel), tegen het voorstel der negen leden , en verzoek om af-
schaffing van den accijns Op den turf en het zout; 

een adres van het diakonicbestuur van Tubbcrgen c. a., als 
voren, en verzoek om ontheffing van den accijns op de rogge, den 
turf en het zout; en 

een adres van J . Trappen te , als voren, en verzoek 
om afschaffing of vermindering van den accijns op het gemaal. 

Deze verzoekschriften worden verzonden naar de Com-
missie ad hoc. 

2°. een adres van C. van der Tuuk te Leyden, betrekkelijk 
het voorstel der negen leden. 

Dit adres wordt, als zijnde ongczegeld, ter zijde gelegd. 
3°. twee adressen van personen, verzoekende om in aanmerking 

te komen bij het opmaken der nominatie tot vervulling eener va-
cature bij de Algemeene Rekenkamer, als van: 

jhr. Wi F . de Mauregnault, kantonregter te Naaldwijk, en 
L. van Tengnagell de Raad, controleur der 2de klasse bij 

's Rijks belastingen, te 's Hertogcnbosch; 
Deze namen zullen op de lijst der sollicitanten geplaatst en 

de adressen, ter inzage van de leden, ter griffie gedeponeerd 
worden; 

4°. een adres van O. R. Alberda van Ekenstein, griffier der 
Staten van de provincie Groningen, houdende verzoek, dat op het 
door hem vroeger ingediende request, om bij het opmaken der 
nominatie voor de vervulling der vacature bij de Algemeene Reken-
kamer in aanmerking te komen, geen regard worde geslagen. 

De naam van den adressant zal op de lijst der sollicitanten 
worden doorgehaald. 

5°. van den heer Minister van Buitenlandsche Zaken eenige 
opgaven betrekkelijk den handel in het buitenland. 

Deze stukken zullen worden geplaatst in de boekerij der 
Kamer. 

b. dat door de afdeelingen tot hare Rapporteurs benoemd zijn: 
voor de wets-ontwerpen tot regeling van het muntwezen van 

Nederlandsch Indie en tot aanwijzing der middelen tot herstel 
daarvan , de heeren: Stolte, Baud , Ter Bruggen Hugenholtz , 
Rochussen en Hoffman; 

voor het wets-ontwerp tot goedkeuring eener dading tusschen 
het bestuur der domeinen en de gemeente Rucphen, de heeren: 
Engelen, Beens, Jespers, van den Heuvel en van Foreest; en 

voor de zeven wets-ontwerpen tot bekrachtiging van provinciale 
belastingen in Zuidholland, Noordholland, Zeeland, Friesland, 
Overijssel, Groningen en Drenthe, de heeren: Bieruma Oosting, 
Beens, Westerhoff, Zylker en van Foreest. 

Aan de orde is de hervatting der beraadslagingen over de 
BEGROOTI.VOSWETTEN VOOR 1854. 

De algemeene beraadslaging wordt geopend over het Vde HOOFD-
STUK [Departement van Binnenlandsclie Zaken). 

Do V o o r z i t t e r : Ik zal vóór den aanvang der bcraadslagin-
gen nogmaals de leden uitnoodigen, om zich zoo mogelijk bij de 
algemeene beschouwingen over dit hoofdstuk, daarbij te willen 
houden, daar er gelegenheid zal zijn bij elke der afdeelingen om 
daarover weder algemeene beschouwingen in het midden te bren-
gen, en evenzeer om bij de behandeling van elk der artikelen over 
die speciale artikelen het woord te voeren. Bij do menigvuldige 
onderwerpen, die bij dit hoofdstuk behandeld worden, acht ik het 
onmisbaar voor den geregelden loop der beraadslagingen, dat dit 
door de leden worde in het oog gehouden. 

Do heer v a n L y n d e n : In de Memorie van Beantwoording op 
het Voorloopig Verslag van dit hoofdstuk komt in paragraaph 2 
het volgende voor: 

» Hoewel naar het oordeel der Kegering de organieke wetten 
I I . 
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tot uitvoering der gewijzigde Grondwet nog te kort hebben gewerkt 
om ze nu reeds aan cene herziening te onderwerpen, zal zij, 
wanneer de ondervinding leert dat eenige wijzigingen noodzakelijk 
zyn , de vereischte voordragten daartoe aanbieden, 

i) Ten aanzien der kieswet wordt de vraag overwogen of de be-
z waren , door verscheidene leden vernield door wijziging kunnen 
worden opgeheven." 

Het is naar aanleiding dezer beide verklaringen der Regering 
dat ik mij veroorloven zal iets in het midden te brengen. 

In het bekende verslag aan den Koning door dit Ministerie 
den 26sten April j l . gedaan , wordt, onder anderen, twijfel ge-
opperd of' de afgetreden Ministers de Grondwet wel in dien zin 
opvatteden en toepasten, waarin zij is ontworpen, overwogen 
en vastgesteld, en daarbij onder meerderen gewezen op de 
artt . 131 en 140 der Grondwet en de daaruit voortgevloeide pro* 
vinciale en gemeent* - we t , en het oog gevestigd op sommige 
weinig milde bepalingen dier wetten. 

Daar wordt allezins raadzaam gekeurd minder inmenging van 
het centraal gezag, en eene mildere toepassing van de bepalingen 
der Grondwet en van de daaruit voortvloeiende organieke wetten 
betreffende de huishouding van de gewesten en van de gemeenten. 

Volgens deze verklaring had men mogen verwachten dat het 
niet bij deze beschouwingen zou gebleven zijn, maar dat het Mi-
nisterie zich zou beijverd hebben de door hetzelve aangeduide ge-
breken in de organieke wetten te verbeteren. 

Neen, zegt de Regering in de memorie van beantwoording van 
dit hoofdstuk , de organieke wetten hebben nog te kort gewerkt 
om ze nu reeds aan eene herziening te onderwerpen ; de onder-
vinding moet eerst leeren dat wijzigingen noodzakelijk zijn. 

Alleen ten aanzien der kieswet wordt bij de Regering de vraag 
overwogen of daarin door wijzigingen, aangeduide bezwaren kun-
nen worden opgeheven. 

Die schijnt aan de Regering tot den graad van rijpte, voor wij-
ziging vereischt, gekomen te zijn. 

Ik zal dit laatste niet tegenspreken, integendeel hetzelve ten 
sterkste aandringen ; maar kan niet nalaten op te merken het ver-
schil van het oordeel der Regering over de organieke wetten , in 
April en November. Het is alsof zij thans eenigzins terugdeinst 
voor het ongunstig oordeel dat zij in April over de werking dier 
wetten uitbragt. Du vergelijking der beide verklaringen heeft op 
mij althans dien indruk gemaakt. Ik hoop dat ik mij bedrieg. 
Ik hoop dat dit Ministerie de proefneming van de politieke wijs-
heid van zijn voorganger op het ligchuum der natie niet zoo lang 
doe voortduren, tot dat het kwaad, door het Ministerie zelf aan-
geduid en erkend, dieper zij doorgedrongen. Proefnemingen kunnen 
goed zijn, maar als zij de rust en welvaart van mijn volk bedreigen, 
geloof ik dat ze niet te lang moeten worden volgehouden. De zieke 
zou misschien onder de kunstbewerking bezwijken. 

Ten aanzien der kieswet overweegt de Regel ing of de aange-
duide bezwaren zouden hunnen worden opgeheven. De ondervin-
ding brengt mij tot eene meer afdoende conclusie. De vraag moet 
niet zyn of de bezwaren dier wet door wijziging kunnen worden 
opgeheven, maar ik zeg: de bezwaren, die, volgens de onder-
vinding , tegen deze wet bestaan, zijn van dien aard, dat zij 
quovis meliore modo moeten worden opgeheven , en wel onverwijld. 

En welke zijn die bezwaren ? Zij zijn hoofdzakelijk uiteengezet 
in een gedrukt geschrift aan deze Kamer door den schrijver, 
den burgemeester der stad Nijmegen, mr. Bijleveld, medegedeeld; 
en in het Verslag der Rapporteurs aangegeven als bepalingen, 
die tot de optreding van fictive, den vereischten census nnH-beta-
lende kiezers aanleiding geven. 

Wat is er dit voorjaar te Nijmegen voorgevallen? Daar heeft 
men, om zich eene meerderheid bij de kiezers voor den gemeente-
raad te verzekeren , aan personen , die uit zich zei ven de vereischten 
bij art. 1 der kieswet voorgeschreven, niet bezaten, het kiesregt 
doen toekennen , door hen in staat te stellen een patent tot een 
bij de wet vastgestelden aanslag te nemen ; ten gevolge hiervan 
werden door een groot aantal personen , die door hun maatsehap-
pelijken toestand daartoe niet geroepen waren , patenten genomen , 
waardoor zij tot den gevorderden census van kiesbevoegdheid ge-
bragt werden. Zoo werden eenvoudige boeren, die niet eens 
schrijven konden , tot commissionairs in handelszaken of' schrijn-
werkersbazen verheven. Zoo is het mij bekend, dat,onder meerde-
ren, als kiezers zijn opgetreden vier kleedennakersknechts, die uit de 
algemeene armenfondsen der stad Nijmegen bedeeld werden, ge-
patenteerd als schrijnwerkers, elk werkende met 32 knechts. Ken 
insgelijks bedeelde daglooner, wiens vereelte hand meer de spade 
dan de pen had gevoerd, werd gepatenteerd als winkelier en rei-
zigcr met monsters leder en laken bestellingen opnemende bij koop-
lieden en winkeliers. Een smidsknecht, een tinnegieter, een man-
denmaker, een schoenmakersknecht, j a zelfs een baardscheerder en 
paruikenmakersknecht werden eensklaps herschapen in schrijnwer-
kersbazen werkende met 32 knechts. Geen stand was van die pro-
motie uitgesloten. Geep baggerman, geen kruijer, geen sjouwer 

werd afgewezen: den bedelaar op straat stond die weg naar roem 
en eer open , en indien het onder het oude Fransche Keizerrijk 
gezegd kon worden dat geen soldaat het bezit van den maar-
schalksstaf onbereikbaar mogt achten, zoo was in die dagen het 
souvereine volk van Nijmegen op weg om eensklaps uit den meest 
verachterden toestand in uiterst bloeijende omstandigheden te 
geraken, doch alleen op het papier, op het patent-biljet: 
verder ging de metamorphose niet. 

Ik voer dit nu aan, niet om met die kunstmatig gevormde 
kiezers te spotten, maar om te doen zien van welke middelen zij 
zich bedienden , die als de verleiders der onkundige menigte op-
traden , en hoe wenschelijk, ja noodzakelijk het is dat aan der-
gelijke misbruiken paal en perk worde gesteld. Velen van hen, 
die tot de bovengenoemde beroepen patent hadden genomen , ver-
klaarden later dat niet zoo te hebben ingezien, en alleen door 
geld en beloften daartoe te zijn overgehaald. Dit bedriegelijke 
werk heeft ten slotte nog de bedriegers zei ven bedrogen. Eene 
criminele procedure en veroordeeling ter zake van valschheid is 
daarvan voor sommigen het gevolg geweest. Nadat het werk der 
verkiezing was afgeloopen, zijn al die schiïjnwerkersbazen en 
handelsreizigers in hun vorigen toestand teruggebragt, zonder 
dat eene liquidatie hunner affaire noodig was. 

Verdere ontwikkeling is, dunkt mij, overbodig om het misbruik 
te doen kennen dat van de bepaling dezer wet gemaakt kanwor-
den , wanneer (zoo als de beer Bijleveld het te regt opmerkt) aan 
daglooners, sjouwers, ja zelfs aan bedeelden uit de openbare armen-
fondsen de gelegenheid kan worden gegeven, om als werktuigen 
eener partij , invloed op de keus van regenten uit te oefenen. Ge-
lijk dit te Nij'i.(:•.:> voor de gemeenteverkiezingen werd aange-
wend, kan dit even goed voor die der Provinciale Staten en Sta-
ten-Generaal geschieden, meteen verhoogden census, en dit zelfs 
zonder eenige geldelijke opoffering. Men laat een daglooner bijv. 
in de primitive beschrijving der personele belasting zich aangeven 
als houder van een aantal dienstboden of paarden van weelde en 
gemak, of in het patentregt voor zoodanige beroepen of bedrijven, 
waarbij geene vooruitbetaling gevorderd wordt: in deze gevallen 
behoeft men te voren niets te betalen, de census toch wordt door 
den aanslag bewezen , geen betaling wordt vereischt, niettegenstaande 
art. 76 der Grondwet dit uitdrukkelijk vordert: en bij het einde van 
het dienstjaar zal de ontvanger een groot en staat van oninbare posten 
hebben ; maar hot doel is bereikt: het kiesregt is uitgeoefend : en 
dit niet contra legem, maar, hetgeen veel erger is , in fraudemlegis. 

Vereischt dit geen onverwijlde voorziening ? Ik wil nu niet 
onderzoeken in hoeverre er nog andere wijzigingen in deze wet 
wenschelijk zijn, noch ook mij uitlaten over het aangevoerde 
voorbeeld uit België. Genoeg dat ik het misbruik heb aangewezen; 
het is de taak der Regering daarin te voorzien op de in hare 
oogen meest geschikte wijze. 

En nu de Gemeentewet, dat bed van Procustes waarin groot 
en klein wordt neergelegd, om zich in dezelfde ruimte te schikken. 
Heeft de ondervinding daaromtrent nog niet aangetoond de nood-
zakelijkheid van wijziging van schadelijke, ja onuitvoerlijke be-
palingen ? Ik meen van ja . Eenige voorbeelden wil ik aan-
voeren. 

De gedwongen regeling der plaatselijke belastingen. De tegen-
woordige Minister van Buitenlandsche Zaken zeide daaromtrent 
bij de beraadslaging te regt: » Het stelsel der wet is even 
» verkeerd en irrationeel, als ongrondwettig." Wat heeft die 
regeling op vele plaatsen reeds ten gevolge gehad? Verwarring der 
finantien, die zij op vasten voet moest regelen, en die zal toenemen naar 
mate de vijfjaren ten einde spoeden binnen welke alles geregeld moet 
zijn. Ik beroep mij hier op den voorlaatsten burgemeester van Amster-
dam , op wiens bondgenootschap ik in deze zaak eenigzins reken. 
De Regering toch der hoofdstad heeft destijds herhaaldelijk ver-
klaard , dat zij, door de voorgestelde regels gebonden, zich de voor 
hare uitgaven benoodigde gelden niet zou weten te verschaffen. 
En behoef ik nog te wijzen op het ijzeren keurslijf, waarin de 
besturen gewrongen zijn ? Behoef ik te herinneren de dwaze 
bepaling van art. 143, volgens welke ieder ingezeten namens de 
gemeente een eiscb in regten doen kan ; eene bepaling evenzeer 
in strijd met gezonde regtsbegrippen als met de waardigheid der 
Regering. Zal het nadeel en de verwarring, door de gemeentewet 
daargesteld, nog meer zich moeten vertoonen, om de noodza-
kely'kheid van wijziging te betoogen? 

De tegenwoordige Minister van Buitenlandsche Zaken — bij 
vergeve het mij , zoo ik hem als lid der Kamer nog eens sprekende 
invoer, ik hecht veel aan zijne inzigten, en ik ben overtuigd dat 
hij als Minister zijne vroegere zienswijze niet zal afwijzen — heeft 
eens in deze Kamer gezegd, dat hij vurig hoopte dat hij de zoo-
genoemde organieke wetten nimmer met den naam van desorga-
niserende wetten zou behoeven te bestempelen. Ik vrees dat die 
hoop niet vervuld is , en vertrouw dat ook hij zal overtuigd zijn 
van de noodzakelijkheid om de handen aan het werk te slaan. 
En al had de ondervinding nog de noodzakelijkheid van wijziging 
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niet bewezen (hetgeen ik ontken), dan nog zou die geboren worden 
uit het beginsel der wet. Mijn mede-afgevaardigde uit Arnhem 
heeft er in eenc vorige zitting reeds op gewezen. Is dat beginsel 
irrationeel en ongrondwettig , dan bestaat er reeds grond tot 
verandering. 

De Regering heeft de herziening der jagtwet stellig voorge-
nomen. Ik keur dit goed, want de ondervinding heeft nu reeds 
geleerd dat diejagtwethet noodig heeft. Ik heb haar in populairen 
stijl wel eens hooren noemen een prulwet, maar ik wil haar liever 
in parlementairen vorm, met den afgevaardigde uit Amersfoort 
(den heer van Rappard), noemen een meesterstuk van wetgeving. 
Maar zijn bij de kies- en gemeentewet geen hoogere belangen betrokken? 

Ik hoop op dit punt eenig voldoend antwoord te zullen ont-
vangen. Ik hoop dat de handelingen van den ..Minister zullen be-
wijzen, dat het hem ernst is de decentralisatie te bevorderen, 
waaronder ik versta de vrije werking der gewestelijke en plaat-
selijke overheden, der gezamenlijke en bijzondere regten onder 
het beschermend schild der monarchie: ik zie in onze Grondwet 
de beschermster dier vrije beweging, en in de getrouwe en loyale 
handhaving dier Grondwet een waarborg voor onze toekomst. 

De heer B l a u p o t t e n C a t e : Mijnheer de Voorzitter, 
wanneer men spreekt over eene strekking tot verhooging van 
cijfer onzer Staatsbegrooting, dan vallen veler klagten, niet over 
het onaanzienlijkst gedeelte, tegen dit hoofdstuk van Binnenland-
sche Zaken. Die klagten hebben zich in de laatste jaren gedurig 
herhaald en ze zijn ook dit jaar niet achterwege gebleven. Zoo 
lees ik in het Voorloopig Verslag: » dat het eindcijfer van dit 
hoofdstuk der begrooting in twee der afdeelingen tot ernstige 
beraadslagingen aanleiding heeft gegeven." 

Verscheidene leden hebben niet ontveinsd, dat deze rigting 
hun bezorgdheid inboezemde. Ook bij de algemeene beschouwin-
gen dezer Staatsbegrooting, die ik wegens ongesteldheid niet bij-
wonen kon, is men daarop teruggekomen. 

Ik deel deze bezorgdheid niet zoo sterk, Mijne Heeren. Wel 
ben ik vóór bezuiniging, maar niet als het de nijverheids-ont-
wikkeling betreft, evenmin als bij de bevordering van onderwijs 
en wetenschappen. De nijverheid nu wordt door kanalisatie 
en andere publieke werken ten sterkste voortgeholpen. De Re-
gering zegt naar waarheid in hare Memorie van Beantwóor-
ding: » dat zij thans tracht te herwinnen, wat de min gunstige 
toestand der finantien in vroegere jaren op de toekomst deed 
schuiven; en dat zij zich niet, ten einde een laag eindcijfer te 
erlangen, tot inkrimping mag laten verleiden der uitgaven voor 
dringend noodige of hoogst nuttige openbare werken." 

Maar daar is meer, Mijne Heeren! Het zou ten eenen male 
strijden tegen alle begrippen van gezonde staathuishoudkunde, 
de noodzakelijke, of ook, zoo als de Regering ze noemt, do hooijst 
nuttige werken te laten varen, omdat zij geld kosten. Want 
deze , wanneer zij slechts hoogst nuttig genoemd kunnen worden, 
kosten eigenlijk niet dat geld, wat er voor uitgetrokken staat, 
maar zij zijn veeleer eene geldbelegging, waarvan de Staat hooge 
renten terugontvangt door de welvaart der ingezetenen die er 
belang bij hebben. Men denke slechts aan het punt der belas-
tingen. Belastingen moeten er altijd zijn in eene geordende maat-
schappij ; want uit hare opbrengst moet de staat3magt de middelen 
putten, om te kunnen waken voor de openbare veiligheid, voor 
het staatsbestuur, voor de handhaving der wetten, tot instand-
houding van de maatschappij. Ik spreek nu niet over de soort 
van belastingen. Maar wat nu kan wel voordeeliger zijn voor 
den Staat , dan dat men de natie door ontwikkeling van nijver-
heid, van voortbrenging en welvaart de noodige krachten geve 
en die krachten verhooge, om de lasten te dragen? Een beroemd 
Engelsch minister heeft eens gezegd: » 't is ons onmogelijk, 
den last te verminderen , maar. wij moetenden drager versterken." 

Zonder dat in allen deole toe te passen op Nederland, geloof 
ik toch, dat er voor ons veel waarheid in ligt opgesloten. Ik wil 
erkennen, dat men wel te ver zou kunnen gaan. Volgens 
mijne bescheidene wijze van zien, kan men zulks te dezen opzigte 
op driederlei wijze, maar is de Minister van Binnenlandsche Zaken 
in den regel op geen e van die wijzen te ver gegaan. 

Vooreerst zou er te ver gegaan zijn, ala de Regering den Staat 
maakte tot een ondernemer ook van zoodanige wei ken, waarin 
bijzondere personen of provinciën genoeg kunnen voorzien. Dan 
zou de Regering bij de ingezetenen de ontwikkeling van eigen 
krachten dooden. Maar ik zie niet, dat de Regering zulks doet. 
Daar , waar eigen krachten toereikend zijn, daar verleent zij 
veeleer concessien, die buiten bezwaar van de schatkist nuttige 
ondernemingen bevorderen. Het is mogelijk, dat er enkele uit-
zonderingen op dezen regel bestaan, maar ik heb zulks niet ver-
nomen. De Regering ondersteunt, waar behoefte is aan steun, 
en moedigt door ondersteuning^ aan, en dit wijst der natie den 
weg tot ontwikkeling van die eigen krachten. 

Voorts zou de Regering te ver gaan, als zy steun schonk daar, 

waar dio niet noodzakelijk of voor de nijverheid hoogst nuttig is. 
Ik kan mij dan ook nog niet goed veroenigen met de stelling, die 
hier onlangs betrekkelijk de nijverheid is geuit, als of men niet 
zoo zwaar moet hechten aan het onderscheid, gemaakt tusschen 
produvtive of improductive uitgaven voorde nijverheid; en dat men 
al de uitgaven als productief' voor de nijverheid kan opgeven, 
ook die voor het regts- en krijgswezen, omdat de nijverheid 
niet bestaan en bloeijen kan, zonder veiligheid van regt, 
persoon en eigendom. Want ik geloof toch, dat men onderscheid 
moet maken, Mijne Heeren, tusschen directe bevordering van 
nijverheid, gelijk bij dit hoofdstuk geschiedt, en tusschen alles, 
wat indirect daarop invloed oefent. Als men mij zegt: dat paleis 
van justitie is gebouwd tot bevordering van de nijverheid! of: 
dat leger staat daar tot bevordering van de nijverheid! dan is 
die werking op de nijverheid veel meer indirect, dan door de 
middelen, in dit hoofdstuk aangewezen. Met deze middelen n u , 
zie ik niet, dat de Regering te ver gaat. Zij werken meestal 
direct in zaken, die volstrekt noodig of' hoogst nuttig zijn, of-
schoon ik de verdediging van alles, b. v. van de premien op de 
visscherij , niet ondernemen zal. 

Eindelijk zou do Regering te ver gaan, als zij niet raadpleegde 
met hare finantiele krachten , vereischt om die werken tot stand 
te brengen. Eerst natuurlijk het volstrekt noodzakelijke, vóór 
het hoogst nuttige eene beurt kan krijgen. Maar is onze finan-
tiele toestand zoo, dat het hoogst nuttige geene beurt hebben 
mag? Is het wezenlijk zoo, gelijk de geachte afgevaardigde uit 
Utrecht (de heer van Goltstein) heeft verklaard, dat er eene 
voortdurende vermindering in onze inkomsten bestaat? Ik kan 
dit niet rijmen met de bewering van onzen vorigen Minister van 
Finantien: » dat onze finantiele toestand in den loop van het 
laatste jaar zoo zeer is verbeterd." Ik kan dit niet rijmen met 
de Memorie van Toelichting bij de tegenwoordige wet op de mid-
delen en den daarbij behoorenden vergelijkenden staat tusschen 
1854 en 1852, waar het eindcijfer dat beweren tegenspreekt. 
Ik kan dit niet rijmen met do zienswijze, van waar de heer 
Minister van Binnenlandsche Zaken zelf schijnt uit te gaan. In 
vorige j a ren , zegt de Minister, was veel op de toekomst geschoven, 
wegens den min gunstigen toestand der finantien. Als de Minister nu 
niet vermeent, langer op de toekomst te moeten verschuiven; als 
hij nu tracht te herwinnen wat verschoven was, dan doet hij dat 
zeker, omdat een meer gunstige toestand der finantien hem daar-
toe in de gelegenheid stelt. Maar ik mag de taak der verdediging 
van dit punt gerust aan Zijne Excellentie zelf overlaten. Ik heb 
alleen te kennen willen geven, niet te gelooven, dat de Regering 
ook hier te ver is gegaan, noch dat zij te ver gaan zal; maar dat 
zij ook hier voorzigtig beraad bij klachtsontwikkeling zal paren, 
ik zal dus vóór dit hoofdstuk mijne stem uitbrengen. 

Nu vordert echter de onpartijdigheid, Mijne Heeren, dat onder-
steuning van Regeringswege zooveel mogelijk gelijkmatig in alle 
doelen des Rijks plaats vinde. Ik heb mij steeds doen kennen als 
zonder naijver te zijn omtrent eenig gewest; maar ik moet toch 
vooral komen op ééae provincie, op de provincie Drenthe. Men 
roept, en niet ten onregte: er is gebrek aan brood in ons vader-
land, ten minste aan brood dat goedkoop genoeg i s ! En daar, 
daar ligt eene provincie, waar nog zoo vele granen zouden geteeld 
kunnen worden. Maar eene eerste behoefte daartoe is voorzeker 
de kanalisatie, en daarom'vraag ik dringend en ernstig de belang-
stelling der Regering voor de kanalisatie van Assen naar Groningen. 

Ten slotte zou ik nog gaarne van Zijne Excellentie den Minister 
eenige inlichting ontvangen, omtrent eene zaak, waarin degeheele 
natie en vooral zij , die in betrekking staan tot de noordelijkste 
provinciën van ons Rijk, hoog belang stellen. Dat is omtrent de 
zaak der spoorweg-linien in Friesland, Groningen, Overijssel en 
Drenthe. Er zijn concessien aangevraagd, maar men weet niet 
tot op welke hoogte die zaak gevorderd is. Daaromtrent eenige 
gunstige inlichting to mogen vernemen, dit zou mij zeer aange-
naam zijn. 

De heer H e l m i e r s : Dat de Regering bedachtzaam en met 
kennis van zaken handelt, zal gewis ieder op prijs stellen, en 
niemand zal de Regering ook dit willen ontraden ; doch ik meen 
dat dit onderdeel der begrooting blijk geeft dat dit niet door 
de Regering in acht genomen is; waarom mij dan ook de aanbe-
veling die op blz. 1 van het Voorloopig Verslag voorkomt, name-
lijk , dat de Regering het voorbeeld van den bedachtzamen huis-
vader niet uit het oog moet verliezen , als dit niet noodzakelijk voor-
komt., Konde men de Regering beschuldigen , dat zij de gebreken 
die er bestaan in de waterstaatswerken , of alle verbeteringen in die 
werken, zoo noodzakelijk voor de nijverheid, in eens wilde wegnemen, 
dan zoude do Regering, even als de min bedachtzame huisvader, 
zich te veel ontdoen van het bedrijfs-kapitaal, en dit kan niet 
gezegd worden van bij de Regering het geval te zijn, zoodat op-
gemelde vermaning, om op het voorbeeld van den bedachtzamen 
huisvader te wijzen, zoo men daarmede namelijk wil t.e kennen 
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geven, dat de Regering te ver gaat in het herstellen van gebreken , 
naar mijne wijze van zien niet verdiend is. 

De oeconomische huisvader (om bij het beeld van huisvader te 
blyven) beseft zeer wel, dat in vele gevallen het voor zijne kin-
deren van inecr belang is , dat hij hen in staat stelt om veel en 
goedkoop te kunnen voortbrengen, door gebreken weg te nemen, 
dan zijn beschikbaar kapitaal te besteden tot delging van schuld ; 
omdat hij in het eene geval een nieuw kapitaal schept, doch in 
het andere geval zich van kapitaal ontdoet. Overigens ziet hij zeer 
wel i n , dat , ofschoon zijne schulden op het oogenblik groot en 
bezwarend zijn, de druk daarvan hoe langer hoe minder 
moet worden, naar mate zijne familie in getalsterkte toe-
neemt, en de gebreken verdwijnen. Hij acht het raadzamer om 
in de eerste plaats de beschikbare middelen aan te wenden om 
zyn bedrijf meer productief te maken, voor en aleer over 
te gaan tot dclging van schuld, omdat hij niet zeker is later 
kapitaal te hebben, om zijn inkomen te vermeerderen. 

Mij komt voor, Mijne Heeren , dat als de Hegering gebreken 
kent en de middelen bezit om die op te heffen, zij dan zedelijk 
verpligt is dezelve weg te nemen, en dit meen ik zal bij de 
natie geene bezorgdheid inboezemen, waarom mij dan ook de waar-
schuwende «tem, die in het verslag voorkomt, even als of de Re-
gering te veel spoed maakte om de materiele welvaart van de 
natie te bevorderen, en te veel gehoor verleende aan den ijver 
van het coliegie van waterstaatsbeambten om bestaande gebreken 
onder haar oog te brengen, mij vreemd is voorgekomen. 

Maar er is een ander punt , hetwelk in het verslag niet be-
sproken is , namelijk dat de Hegering niet uit het oog moet ver-
liezen het voorbeeld van een regtvaardig huisvader, namelijk 
eene gelijke bedeeling, en dit meen ik dat niet in acht geno-
men is. 

Veroorlooft mij, Mijne Heeren, om dit onder uwe aandacht te 
brengen, want zoo dit niet bestond , zoude mij niets aangenamer 
zijn, dan daarvan overtuigd te worden , doch zoo het al bestond, 
dan ben ik zeker, dat gij met mij alles zult aanwenden om dien 
misslag voor altoos uit onze begrootingswetten te verwijderen. 

Het zal overtollig wezen hier op te merken, dat deze be-
schuldiging, zoo zij waar mogt zijn, niet te wijten is aan het 
tegenwoordig Ministerie, maar reeds van vroeger datum is. 

Ik zal ulieder aandacht alleen vestigen op uitgaven van \vater- 
staatswerken , die, zoo ik meen , overtuigend bewijzen, dat er onge-
lijke bedceling plaats heeft, en dat het gewest waarvan ik de 
eer heb afgevaardigd te zijn, te weinig geniet. 

Ik zal alleen de artikels aanhalen, met vermelding waarvoor de 
uitgaaf gedaan wordt zonder het cijfer van het artikel te noemen. 

Art . 67. Tractementen, toelagen, reis- en verblijfkosten en 
verdere uitgaven voor brug-, sluis- en dijkwachters, mitsgaders 
wachthouders , molenaars, haven- en bakenmeesters. 

Art. 70. Verbetering der rivieren en onderhoud en herstelling 
van rivierwerken. 

Art. 72. Onderhoud, herstelling en verbetering der zeehavens 
en zee werken. 

Art. 73. Aanleg, voortzetting of voltooijing van wegen en 
daarbij behoorende werken. 

Art. 74. Onderhoud, herstelling en verbetering van wegen 
en beplanting der wegen. 

Art. 75. Verbetering, onderhoud en heistelling van kanalen en 
vaarten, en daartoe betrekkelijke werken. 

Art. 80. Subsidien aan besturen, maatschappijen en instel-
lingen, als bijdragen tot kosten van werken. 

Wanneer men de cijfers van de genoemde artikels zamenvat, 
verkrijgt men eene rijks-uitgaaf, voor aanleg en onderhoud van 
haven-, zee-en rivierwerken, kanalen en wegen van f2,478,379, 
waarin de provincie Groningen deelt met de geringe som 
van f 27,049. 

Nog meer zoude die ongelijke bedeeling in het oog vallen, zoo 
men hier de millioenen opnoemde die van wege het Rijk besteed 
zijn voor den aanleg van kanalen welke onder art. 75 voor-
komen , als voor: Zuid-Willemsvaart, kanaal van Apeldoorn 
naar den IJssel , Zederik-kanaal, kanaal door het land van Voorne , 
Noordhollandsche kanaal, Tienhovenscho kanaal, kanaal van Tcr-
neuzen, kanaal van Sluis tot Brugge , Noorder - kanaal of Noor-
dervaart in Limburg enz. 

En hoeveel behoefte de provincie Groningen ook heeft aan 
nieuwe of verbetering van bestaande kanalen, zoo heeft het Rijk 
tot dusver voor die provincie niets gedaan. Men heeft elders 
kanalen en havenwerken aangelegd, poelen, plassen en meeren 
ten koste van het Rijk drooggemaakt, men bevordert den aanleg 
ran spoorwegen door ruime subsidien, de yisscherij wordt on-
dersteund door premien, rijksstoombooten liggen op de rivieren 
ten behoeve van de scheepvaart en de visschcrij: noch voor het 
eene noch voor het andere heeft het Rijk ooit een cent besteed 
ten behoeve van evengenoemde provincie. 

Deze stiefmoederlijke bedeeling ge«ft aanleiding tot nijd 
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tusschen de leden van den Staat , hetgeen de Regering zoo-
veel mogelijk dient voor te komen; zij is oorzaak van do 
gebrekkige communicatie te water van Groningen met de binnen-
deelen van het Rijk, waardoor de Staat en do provincie Gro-
ningen in het bijzonder wordt benadeeld. Alle takken van nijverheid 
in dat gewest lijden door dezen toestand; de producten die van 
dat deel van het Rijk in- en uitgevoerd worden, vorderen meer 
tijd en kosten. De lasten der provinciën worden hoogcr naar 
mate het Kijk dezelve minder ondersteunt, gelijk blijkt uit de pro-
vincialc belastingen , die in de verschillende gewesten in 1853 ge-
heven worden, kan gestaafd worden; als: in Noordbrabant 24, 
Gelderland 15, Zuidholland 1 3 , Noordholland 2 1 , Zeeland 2 1 , 
Utrecht 15, Friesland 24, Overijssel 15, Drenthe 21 , Limburg 
30 en Groningen 41 opcenten op de rijksbelastingen van ge-
bouwde en ongebouwde eigendommen en op het personeel. 

Daarenboven worden in de provincie Groningen door particuliere 
corporatien alle zeeweringen verbeterd en onderhouden, uitgezon-
derd in den omtrek van Delfzijl, en het landpunt Reide is pro-
vinciaal. Desgelijks worden door de zijlvestenijen (waterschaps-
besturen) alle wegen, kanalen en polderdijken onderhouden, be-
halve dat ten laste van de provincie enkele hoofdwegen zijn. Al 
deze werken, waarvan de uitgaven van onderhoud aanzienlijk 
zij n , worden niet gesubsidieerd door de schatkist gelijk in andere 
provinciën, maar worden bestreden of door de ingezetenen, of door 
het gewestelijk bestuur. 

Ziedaar, Mijne Heeren, feiten, die, zoo ik meen, bestaan; ik 
laat verder aan ulieder oordeel over of dezelve gegrond zijn, om te 
mogen besluiten tot eene ongelijke bedeeling; en mogt ik overtuigd 
worden dat mijne beschouwingen onjuist zijn, dan verklaar ik 
bereid te zijn die terug te nemen, terwijl ik geen reden 
heb te duchten dat, in geval de Regering in mijn gevoelen mogt 
deelen, zij niet bereid zal zijn om het onbillijke te herstellen, j a 
zal willen vergoeden wat men vroeger de provincie Groningen 
onthouden heeft. 

Overigens verklaar ik , Mijne Heeren , dat ik als volksvertegen-
woordiger de Regering zal blijven ondersteunen in de uitvoering 
van werken die de materiele welvaart van het volk bevorderen, 
al blijkt het mij ook dat het gewest mijner inwoning karig is en 
blijft bedeeld. 

De heer JKylltcr : Ik had mij voorgenomen bij de openbare 
behandeling van deze begrooting zeldzaam , en dan zoo kort mogelijk 
te spreken; in enkele gevallen, gelijk ook bij hoofdstuk V , 
mag ik intusschen niet geheel zwijgen. 

Wat het voor eenige jaren aangenomen en nog alt:;;! gevolgd 
beginsel betreft, om de belemmeringen van handel en industrie 
uit den weg te ruimen, waaraan vroeger, bij de eindelooze ledig-
heid der schatkist zeldzaam kon worden gedacht, om thans met 
onbekrompen hand onze water- en landelijke wegen ter bevorde-
ring van het vrije verkeer te verbeteren ; meer dan eens heb ik 
dit beginsel van staatshuishouding toegejuicht en, bij de meerdere 
ervaring van de onberekenbare voordeden daaraan voor handel 
en nijverheid verknocht, klimt mijne ingenomenheid voor zulke 
productive uitgaven , zoo mogelijk , allengs nog hooger. 

En in geval van eene toekomstige betere evenredigheid der belastin-
gen , dan geloof ik zelfs dat het des vereischende op een bedrag van 
nog eenige tonnen of misschien millioenen meer, zoo met dit oog-
merk, als voor volksonderwijs en andere uitgaven van gelijke 
strekking, niet aankomt; dat die alsdan, bij de bestaande en nog 
steeds rijzende algemeene welvaart en het vermeerderen der bevol-
king, niet alleen ligt te dragen zijn, maar dat zij, onder gunstige 
omstandigheden en het verschoond blijven voor groote volksrampen, 
ook al zeer spoedig met winst zouden terugkeeren. Wanneer ech-
ter dit beginsel van stlatshuishouding wordt gevolgd, dan dient 
hierbij in 't oog te worden gehouden eene strikte onpartijdigheid, 
zoodat geen gedeelte van het Rijk, in zoover de behoefte wordt 
gevoeld, van die weldaden verstoken blijven; ofschoqn er daarbij 
dan misschien wel eenige algemeene regels en voorwaarden dienen 
te bestaan, in welke gevallen en naar welken maatstaf het Gou-
vernement de hand ter ondersteuning zal reiken, hetzij aan de 
betrokken provinciën, hetzij aan de gemeenten; en in dat geval 
zou een afgevaardigde kwalijk aan zijne roeping beantwoorden , 
indien hij, meer van nabij wetende dat eene provincie, welke 
hem heeft gezonden, hiervan bleef verstoken, daaraan zijne goed-
keuring kwam te hechten. Tot hiertoe schijnt dit echter met de 
provincie Groningen wel eenigermate het geval te zijn geweest. 

Iets is aldaar, van rijkswege, somtijds gedaan en wordt er nog 
gedaan ter ondersteuning, hetzij voor den aanleg van wegen of 
van andere nuttige zaken van dien aard; maar tot hiertoe is dit 
betrekkelijk al uitermate gering en onbeduidend. Ofschoon dezo 
Vergadering thans het allerminst met de opsomming van cijfers 
willende ophouden of vermoeijen , zoo kan ik, om het evengezegde 
met een enkel voorbeeld te staven, mij hiervan toch niet geheel 
onthouden; ik zal mij evenwel slechts tot zeer enkele getallen bepalen. 
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Wat echter cone opsomming betreft der posten voor aanleg, onder-
houd enz. van we<*en, kanalen enz. zoo als dezelve in afdeeling G 
voorkomen, ook hiervan zal ik mij thans ter bekorting, even als 
de spreker die mij voorafging, onthouden enin 't algemeen slechts aan-
merken dat ook ik door optrekking en deeling tot nagenoeg een 
zelfde resultaat ben gekomen. Voor zoodanige werken ontvangt 
Groningen nagenoeg VJJM, • ' nader Vy7 gedeelte van 'tgeen ervoor 
dezelve ten algemeenen nutte over 'tgeheele Kijk wordt te kostegelegd. 
Groningen behoort wel, zoo aan oppervlakte als bevolking, onder 
de kleinste provinciën van het Kijk ; terwijl— volgens het Staatshuis-
houdkundig jaarboekje van mr. J . van Ackersdijk en anderen, voor 
1853—alleen Drenthe, Utrecht, Zeeland en Limburg een gerin-
ger aantal inwoners bevatten en alleen Limburg met 220,551, 
Utrecht met 137,232 en Zeeland met 105,707 bunders eene ge-
ringere oppervlakte bedragen ; terwijl de oppervlakte van Groningen 
is 234,010 bunders. 

Desniettemin is deze provincie voor het Kijk niet onder de 
minst belangrijke te tellen , zoo wat derzelver nijverheid en ont-
wikkeling, als bronnen van inkomst voor de schatkist betreft. 

Volgens genoemd jaarboekje toch is het bedrag der kohieren van 
de grond- en personele lasten, benevens het patentregt, over 
1851 enover 185Vr>2vool 'zoover (lit in de onderscheidene verslagen was 
aangewezen, geweest i 3,083,828.421/2 , waarvan het bedrag hoogor 
is geweest in Noordbrabant, Gelderland, Friesland, Zuid- en 
Noordholland, doch lager in de vijf overige provinciën de3 Rijks: 
terwijl eindelijk het bedrag van de hoofdsom der kohieren voor 
de grondlasten over 1851 in Groningen heeft bedragen f 001,893.44 
hetwelk lager is dan in de vijf hoogst, doch hooger dan in de 
vijf laagst aangeslagene provinciën: uitmakende in verhouding tot 
het geheel iets meer dan het V14 en iets minder dan het 1/jg gedeelte. 

In verhouding mot de overige deelon des llijks, bestaat hier 
dus voorzeker geene evenredigheid tusschen de voordeden, welke 
die provincie aan de schatkist oplevert en het een zeven en negen-
tigste deel, hetwelk daarvoor in plaats , in dat gewest aan werken 
van algemeen nut te koste wordt gelegd. 

Het zij er echter verre van daan, Mijne Heeren, dat ik hiervan 
thans eene klagt zou willen maken over opzettelijke achteruit-
stelling : de aanleiding zal welligt eerder gezocht moeten worden 
bij de ingezetenen, bij het provinciaal" of bij de gemeentebesturen 
zelve, welke doorgaans zich zelve of elkander onderling trach-
tende te helpen, steeds de aanvragen om rijks-ondersteuning heb-
ben zoeken te vermijden: gelijk daïf ook het groot aantal wegen, 
gedurende de laatste jaren aldaar aangelegd, meestal, hetzij voor 
gemeentelijke rekening, onder genot van het gewoon provinciaal 
subsidie en vrijwillige bijdragen der belanghebbenden, hetzij voor 
provinciale rekening, met bijdragen anderzijds, zijn tot stand ge-
komen. 

Bij eene vergelijking der onderscheidene provinciale begroo-
tingen, gelijk dit te zien is op den staat van de provinciale be-
lastingen, door de Staten voorgedragen voor 1854, welke ons 
kortelings is ter hand gesteld en almede door den laatsten spreker 
reeds in bijzonderheden gespecificeerd, blijkt hieruit dan ook dat 
de' provinciale opcenten in Groningen aanzienlijk hooger zijn ge-
klommen dan in eene van al de overige provinciën des Rijks. 

Even als de sprekers, die mij voorafgingen, heb ik echter ge-
meend van deze gelegenheid gebruik te moeten maken om der 
Kegering ten ernstigste aan te bevelen de ondersteuning der reeds 
ontworpen en nog te ontwerpen verbetering der scheepvaartka-
nalen aldaar. 

Zoo de provincie Groningen zich in handel, landbouw, scheep-
vaart en scheepsbouw verder zal blijven ontwikkelen, wil 
zij eenigermate gelijken tred houden en naar vereischte'( deelen 
in de , hier meermalen besprokene groote handelsbeweging, dan 
is aan die verbetering thans reeds do behoefte groot: docli zoo 
daartoe het Gouvernement niet onbekrompen tusschen beide kwam, 
dan zouden hier de eigene krachten oneindig ver te kort schieten, 
dan zouden die aanvankelijk reeds ontworpen "-of nog voor te 
bereiden plannen tot verbetering gelijk luchtkasteelen weldra als 
in rook moeten verdwijnen. 

Ten slotte is er nog een enkel punt waarop ik de aandacht, 
inzonderheid van den heer Minister van Binnenlandsche Zaken 
op dit oogenblik wensch te vestigen; het betreft den aanleg vau 
kunstwegen. 

De behoefte hieraan wordt met den dag meer gevoeld , waar-
van de aanleg van zoo vele wegen meestal voor gemeentelijke re-
kening het ondubbelzinnig getuigenis geeft. 

E r zijn echter gemeenten waar dit onmogelijk i s , ofschoon 
de behoefte daaraan somtijds nog grooter dan elders kan zijn; — 
en dit is — ik zal dit bij deze algemcene beschouwingen slechtsals 
tot één enkel voorbeeld aanstippen, Mijne Heeren,— dit is onder 
andere met een project-kunstweg het geval van Delfzijl om in 
verbinding met Hannover te komen; niet naar Beerta — zoo 
als dit een vorig jaar door sommige sprekers abusivelijk is voor-
gesteld , — maar aansluitende te lünsterwold of Oostwold ; één 
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of twee uren verwijderd van het punt, hetwelk men daarbij toen 
wel inzonderheid op het oog scheen te hebben , en welk punt van aan-
sluiting bepaald was dat in de najaars-vergadering der provinciale 
staten zoude worden beslist, doch hetwelk thans door onverhoopt 
tusschen beide gekomene omstandigheden weer tot «Tulij 1854 is 
moeten worden verschoven. Die onverhoopte omstandigheden zijn 
echter geene andere dan dat er op nieuw geen post voor dien weg op 
de begrooting staat uitgetrokken en er buitendien tegen de uitbeta-
ling van het vroeger uitgetrokkene zwarigheid schijnt te zijn 
gerezen. Ten opzigte van dien weg nu hebben de betrokken 
gemeentebesturen, de particulieren, als ook de provincie reeds 
meer gedaan dan men in andere provinciën hiervoor komt te 
vergen, on zoo het op eenige plaats billijk en noodig kan zijn, 
dat het Gouvernement de hand reike ter ondersteuning tot be-
reiking van het voorgestelde doel, dan is dit hier noodzakelijk en 
pligtmatig. 

Daar dit nu echter meer een speciaal punt schijnt te betreffen 
en ik ongaarne den heer President in de noodzakelijkheid zou 
brengen om mij tot de orde te moeten roepen, zoo zal ik mij thans 
van bijzonderheden deswege onthouden ; mij echter voorbehoudende 
om op dien weg, bij het betrokken artikel, verder in bijzonder-
heden terug te komen. 

Daar een noodlottig toeval, waardoor die zaak niet tij digen doelmatig 
genoeg scheen voorbereid, aanleiding schijnt gegeven te hebben, 
dat er voor dien weg — als vroeger — niet weer een post op de 
begrooting staat uitgetrokken, en het toch voorzeker wel eene 
wat harde zaak zoude zijn om het zegel der goedkeuring te hechten 
aan het besteden van zoovele tonnen — van millioenen schats 
elders, ter verbetering enten algemeenen nutte te kostegelegd, — 
terwijl te gelijkertijd de provincie waaruit wij zijn afgevaardigd 
eene zoo geringe som. van f30,000, te verdeelen over d r i e j a r en , 
wordt geweigerd, voor een niet minder nuttig en noodzakelijk 
werk; daarbij in aanmerking nemende dat die provincie voor 
den Staat — gelijk ik in het begin reeds met weinige cijfers 
heb aangetoond — toch wel niet van belang is ontbloot , zoo 
neb ik gemeend van dien weg reeds bij de algemeene be-
scho a w ing met een enkel woord melding te moeten maken en 
daarbij tevens den heer Minister van Binnenlandsche Zaken 
DI bedenkiüg geven of Z. Exc. nog niet zou kunnen goedvinden 
om voor dien weg — even als in de twee voorgaande jaren — 
nog weer een post van ten minste f 10,000uit te trekken , oflievernog 
het volle bedrag van het subsidie, waarvan toch reeds twee termijnen, 
namelijk over 1852 en 1853, beschikbaar zijn geweest, waardoor 
thans eene zoo nuttige en overigens geheel tot rijpheid gebragte 
onderneming grootendeels zou worden bespoedigd. Terwijl die 
zaak, als gezegd i s , thans overigens tot genoegzame rijpheid is 
gekomem en de Provinciale Staten in de Julij-vergadering j l . 
bijna met algemeene stemmen een besluit hebben genomen om 
denzelve, tegen genot van 70 per cent subsidie, voor rekening 
van 't provinciaal gouvernement aan te loggen, zoo ontbreekt 
daaraan nu niets meer, dan dat dit vroeger reeds toegezegde 
subsidie op nieuw op de Staats begrooting worde uitgetrokken. 

Hiermede zal dan ditmaal het oogmerk kunnen worden bereikt, 
maar moet integendeel die nuttige, die zoo allernoodzakelijkste 
onderneming achterwege blijven , indien de Kegering zich ongenegen 
mogt betoonen om hier de hand tot ondersteuning te reiken. 

Ten slotte , Mijne Heeren, moet ik het nog herhalen, dat het voor 
ons toch wel eene wat grievende en onaannemelijke zaak zoude 
zijn, indien ons deze betrekkelijk toch geringe bijdrage mogt 
worden geweigerd,— geweigerd, tegelijkertijd dat wjj overigens 
volgaarne bereid zijn, om aan zoo vele tonnen, aan millioenen schats, 
elders voor geen ander oogmerk te koste gelegd ; dat wij overigens 
bereid zijn om hieraan volgaarne het zegel onzer goedkeuring te 
willen hechten. 

De zitting wordt voor een kwartier-uurs geschorst. 

De zitting heropend zijnde, wordt de algemeene beraadslaging 
over het VDE HOOFDSTUK voortgezet. 

De heer v a n G o l t s t e l n : Ik heb bij de behandeling dei-
vorige begrooting twee bezwaren tegen dit hoofdstuk ingebragt, 
en deze bezwaren gelden ook tegen de tegenwoordige begrooting. 
Zij bestaan daarin, dat de uitgaven voor den waterstaat en den 
aanleg van openbare werken gedurig hooger worden, en dat, er 
eene zamenvoeging plaats heeft van vele ongelijksoortige onder-
werpen van uitgaaf in hetzelfde artikel. Het eerste bezwaar ech-
ter weegt thans bij mij minder, omdat de hier voorgestelde u i t -
gaven voor openbare werken meer kunnen geacht worden in het 
belang van het algemeen te zijn, en meer te strekken ter bevor-
dering van 's Rijks belangen, dan enkel ter bevordering van 
plaatselijke en gewestelijke belangen, en omdat ook , wanneer 
het plaatselijke of gewestelijke belangen betreft, er meer van die 
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zijde wordt bijgedragen. Wanneer liet ook mogt blijken dat 
het hier plaatselijke belangen betrof, dan moet er op gewezen 
worden, dat die uitgaven voortzettingen zijn van vroegere, reeds 
door deze Vergadering goedgekeurde uitgaven. 

Ik kan dus met nog meer gerustheid voor deze begrooting 
stemmen, dan waarmede ik dit voor de vorige gedaan heb. 

Ik veroorloof mij hier echter met een kort woord een antwoord te 
geven op hetgeen door den geachten afgevaardigde uit Groningen 
(den heer ten Cate) gezegd is. Twee punten hebben mij in de 
rede van den geachten spreker getroffen : vooreerst heeft hij het 
onderscheid tusschen productive en improductive uitgaven willen 
volhouden en gezegd dat ten aanzien van de eerste eene directe, 
ten aanzien van de andere eene indirecte bevordering van de nijver-
heid plaats vond. Maar , wanneer wij nu willen overgaan tot het toe-
passen van die 8telling, ondervinden wij dat hij dwaalt, want de aan-
leg van wegen bijv. strekt niet tot directe bevordering van de nijver-
heid, maar wel tot indirecte bevordering daarvan: een weg toch biedt 
enkel de gelegenheid aan, uit hoofde van de meer gemakkelijke 
wijze van vervoer, om nijverheids-ondernemingen te kunnen daar-
stellen , om de vruchten der nijverheid gemakkelijker te kunnen 
verspreiden, en dus zoo de onderneming zelve te ontwikkelen, 
maar op eene indirecte wijze, en daaruit blijkt het nu dat wij op 
die kenschetsing van productive en improductive uitgaven niet 
kunnen afgaan. 

Het tweede punt is, dat door dien geachten afgevaardigde de 
twijfel is aan den dag gelegd, of er wel eene vermindering van 
cenige onzer inkomsten zou bestaan en te dien aanzien heeft hij 
zich beroepen op eene autoriteit om dit te bewijzen. Maar de 
vermindering van die inkomsten is in vele bijzonderheden opgo-
geven en nu komt het enkel op de vraag aan of die bijzonder-
lieden juist of onjuist zijn. Hier kunnen geene autoriteiten gel-
den ; hier komen geene bespiegelingen te pas. 

Jk heb heden klagten hooien aanvoeren door twee andere afge-
vaardigden uit Groningen. Die klagten bestonden daarin, dat 
hun gewest niet behoorlijk was bedeeld geworden in de toeken-
ning van de voordeelen , die aan andere zijn gegeven. Dit is het 
natuurlijk gevolg daarvan wanneer de Staat zich mengt in de 
ondernemingen van die werken, die eigenlijk ten laste der pro-
vincien moeten komen. Wanneer zoodanig beginsel moet wor-
den aangenomen dan kunnen te regt verschillende provinciën aan-
spraak maken op eene gelijke bedeeling van vooregten. Maar wanneer 
daarentegen de Staat zich plaatst op het standpunt, waarop hij zich 
moet bevinden van namelijk alleen het algemeen belang te raad-
plegen bij den aanleg van openbare werken, dan is het natuurlijk 
dat de eene provincie zich niet kan beklagen dat zij niet meer 
bevoordeeld wordt dan de andere. 

Doch ik heb voornamelijk bet woord gevraagd om op het voet-
spoor van den afgevaardigde uit Arnhem, op een punt de .aandacht der 
Regering te vestigen. Ik wensch even als die afgevaardigde ander-
maal in herinnering te brengen het verslag van den 2Gsten April j l . 
en ten einde dit duidelijk te doen uitkomen zal ik mij veroor-
loven daaruit een paar zinsneden voor te lezen : » Maar , Sire, — 
i) zoo lees ik daar — reeds bij velen is twijfel ontstaan, of de 
i) afgetreden Ministers de Grondwet wel in dien zin opvatteden en 
» toepasten, waarin zij is ontworpen, overwogen en vastgesteld. 

» Wij zouden hier kunnen wijzen naar artt.131 en 140 derGrondwet 
» met het oog op sommige, weinig milde bepalingen der daaruit 
» voortgevloeide wetten." 

En verder: » Overigens achten wij minder inmenging van het 
ii centraal gezag, en eene mildere toepassing van de bepalingen 
ii der Grondwet en van de daaaruit voortvloeijende organieke 
ii wetten betreffende de huishouding van de gewesten en van de 
ii gemeenten in den Staat allezins raadzaam." 

Het is dit punt hetwelk ik reeds op het oog had bij den aan-
vang der beraadslagingen toen ik gewaagde van het gebrekkige 
hetwelk in de organieke wetten wordt aangetroffen. Door den 
afgevaardigde alt Maastricht, den heer Thorbecke, werd toen de 
opmerking gemaakt dat het scheen dat ik in beroep wilde ko-
men bij deze Vergadering van een proces, hetwelk ik bij de 
vorige Vergadering had verloren. 

Ik moest erkennen, dat die opmerking zeer juist was, en ik 
voegde er bij , dat ik, dat beroep aannemende , in overeenstem-
ming met de Regering ben; en hetgeen ik de eer had aan de 
Vergadering voor te lezen, zal de overtuiging verschaft hebben, 
dat ik ten deze de waarheid gesproken heb. De Regering is het 
daarmede eens , dat inderdaad in die organieke wetten veel gebrek-
kigs is gelegen; dat zij niet kunnen geacht worden in overeen-
stemming te zijn met de Grondwet. Hare verbetering mag dus 
met. regt van de Regering verlangd worden. Wanneer men ook 
slechts het oog wil vestigen op de gemeentewet; dan erkennen 
wij, dat daarin twee beginselen zijn nedergelegd^ die met elkan-
der in volkomen strijd zijn. Het eene beginsel i s , dat de inge-
zetencn op de meest ruime wijze de verkiezing van hunne bestuur-
ders op zich kunnen nemen : het andere beginsel i s , dat die be-

stuurders in allerlei bijzonderheden zullen gebonden worden aan 
vaste regelen bij de wet bepaald, zoodat zij daar niet buiten 
mogen gaan, en bij elke afwijking van die regelen moeten wor-
den te regt gezet door het hooger bestuur. Het is alsof men tot 
do ingezetenen zcide : gij moogt vrij uwe bestuurders kiezen, ten 
einde de aangelegenheden der plaats waar gij woont te bezorgen, 
overeenkomstig uw verlangen; en dat men te gclijker tijd aan do 
bestuurders toevoegde: gij behoort niet te letten op hetgeen het 
verlangen van uwe kiezers vordert, want de wet stelt de regelen 
voor allerlei gevallen waarin gij u kunt bevinden , en wanneer gij 
mogt wagen daarvan in 't geringste af te wijken, of wel de in-
zigten en de begrippen der Hooge Regering te miskennen, dan 
zult gij deswege worden te regt gewezen. 

Vooral is dit treffend ten aanzien van de finantien, want ten 
opzigte der belastingen worden in het breede regelen gesteld, welke 
moeten gelden voor de volkrijkste stad en het geringste dorp. Daarin 
mag het verlangen der ingezetenen niet worden geraadpleegd, 
maar daarin moet de wet regelen stellen. Nu gevoel ik zeer 
wel, dat men van den heer Minister van Binnenlandsche Zaken 
niet kan vergen, dat hij thans reeds eene andere gemeentewet 
voordrage , waarin dat beginsel van centralisatie niet op die wijze 
is nedergelegd, en dat er veel tijd en overleg wordt gevorderd om 
zoodanige wet te ontwerpen. Maar ik vraag of het niet mogelijk 
is, die bepalingen ten opzigte van het belastingstelsel uit de 
gemeentewet te ligten, omdat zij in vele plaatsen onuitvoer-
lijk zijn bevonden en omdat zij in die wet niet op hare plaats 
zyn. Zoo nu die wijziging in de wetgeving aan moeijelijkheden 
en bezwaren is' onderworpen, dan is het toch niettemin zeer 
wenschelijk, dat die centralisatiegeest door de tegenwoordige 
Regering niet gehuldigd worde en die bureaucratie , welke zoo zeer 
is toegenomen, allengs verdwijne. Wanneer er eene plaatselijke 
verordening wordt ontworpen, dan moet het gewestelijk bestuur 
zich met het plaatselijk bestuur kunnen verstaan om daarin de noo-
dige wijzigingen te brengen. Maar dit kan nu niet. Want de ver-
ordening reeds eenmaal vastgesteld zijnde, moet onder het oog 
vtvn het hooger Bestuur worden gebragt, ter goed- of afkeuring. 
Op die wijze dringt de Regering in alle bijzonderheden en mengt zij 
zich in zoo vele zaken, dat daardoor soms de meest gewigtige 
onderwerpen worden uit het oog verloren. Ziedaar de ongelukkige 
uitkomst der centralisatie en het is wenschelijk dat zij worde te 
keer gegaan. Die organieke wetten kan men vergelijken met ge-
bouwen , waarin de vijanden dezer Regering zich verschansen om 
haar daaruit te beschieten, zoo men de in deze Kamer reeds 
gemaakte vergelijking van de Regering met eene vesting kan aan-
nemen. Zoolang de Regering er niet op bedacht i s , om die 
wetten, waarin de geest der vorige Regering leeft, te veranderen, 
zal zij niet kunnen zeggen op een vasten grondslag gevestigd te zijn. 
De loopgraven zijn immers geopend door de oppositie en de mijn is 
ontgonnen, waarin men wenscht den brand te steken , om de tegen-
woordig bestaande Regering in de lucht te laten springen. De geest, 
die in deze wetten heerscht, is die. welke de vorige Regering ken-
schetste , de geest, welken ik van den aanvang af' heb gemeend te 
moeten bestrijden en die ik hoop dat door deze Regering zal 
worden te keer gegaan. Zoo de Regering daartoe wil overgaan , 
dan zal zij de noodige ondersteuning vinden bij de ambtenaren, 
zoodat zij niet langer den geest huldigen, waarvan zij vroeger 
doortrokken waren. 

Ik vlei mij dat deze opmerkingen bij de Regering eenigen bijval 
zullen mogen vinden en dat ik ten aanzien van die punten eene 
bevredigende verklaring van hare zijde zal mogen erlangen. 

De heer gchfmmclpcnnlnck van der Oije : Slechts 
eenige weinige woorden, Mijne Heeren, naar aanleiding van do 
redevoeringen der twee redenaars uit Groningen (de heeren Reinders 
en Zylker). Met belangstelling heb ik de bijzonderheden ver-
nomen nopens werken voor dat gewest voorgenomen en ik leef in 
de hoop, dat de Regering die werken overeenkomstig zal vinden 
met het algemeen belang en daaruit aanleiding zal worden gevon-
den om ze te subsidieren. Ik ga verder, ik zou zelfs wenschen, 
dat men voor dat gewest meer in het groot kon werken, door de 
vruchtbare gronden van den Dollard en de Lauwerzee voor den 
landbouw dienstbaar te maken. Maar wanneer ik dat zeg, voeg 
ik er een opzettelijk protest bij , dat het toekennen van subsidien 
voorwerken nimmer of'nooit pondspondsgewijze over de provinciën 
zal verdeeld worden. Ik acht het noodig, dat zich daartegen' 
onmiddellijk eene stem in deze Vergadering verklare , want ik acht 
zulk een provinciaal beginsel doodend voor het algemeen belang,, 
een oorlog van allen tegen allen , een loven en bieden, de onmoge-
lijkheid om ooit iets groots tot stand te brengen. 

Ik wil het slechts, met enkele voorbeelden gestaafd, gevraagd 
hebben, of algemeen nuttig erkende werken, gelijk de droog-
making van den Zuidpias, van het Haarlemmer-meer, of het graven 
van kanalen, als het Noordhollandsche, de Willemsvaart en andere 
tot stnnd zouden gebragt zijn, wanneer men hier van dergelijke 
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proportionele berekeningen was uitgegaan? Ik geloof, dat wij 
ons bovenal, voortdurend , gelijk dat uit de gelukkige stemming van 
deze Vergadering kenbaar is, moeten onthouden, om aanleiding 
te geven tot iets, dat nimmer anders dan belemmerend kan wer-
ken. Ik wil er nog slechts een enkel woord bijvoegen, om mijne 
vreugde te kennen te geven, dat onze finanticn toelaten datgene 
in te halen en tot stand te brengen, hetgeen vroeger door te groote 
karigheid niet uitgevoerd kon worden. Ik herinner mij levendig 
en met leedwezen, dat ten tijde, toen ik aan het bestuur was , 
de karigheid, wegens de behoeften der schatkist, zoo v e r g i n g , 
dat zelfs het meest nuttige en noodige achterwege moest worden 
gelaten. Wij mogen dus do spreuk: met moet werken zoolang 
het dag is, in toepassing brengen ; en wij moeten tot stand brengen 
zoolang onze finantien dit gedoogen ; mogten zij dit gedoogen, dan 
zal ik er mij over verheugen, wanneer dergelijke aanzienlijke uit" 
gaven ook voor nuttige werken in Groningen worden besteed. 

De heer D o n k e r : Mijnheer de Voorzitter, hetgeen ik bij 
deze gelegenheid wenseh in het midden te brengen, zal welligt 
geoordeeld worden even goed, misschien beter, te pas gekomen 
te zijn bij het openen der discussien over de tegenwoordige Staats-
begrooting; het geldt evenwel zaken, die meer bijzonder den 
Minister van Binnenlandsche Zaken aangaan en ik hoop daarin 
mijne verschooning te vinden, dat ik tot op dit oogenblik heb 
gewacht. 

Toen in de maand April van dit jaar de mare door het 
land ging: » de Koning heeft zich andere raadslieden gekozen" , 
werd zij op verschillende wijze opgevat, naar mate der onder-
scheidene meeningen des volks. Velen — ik vertrouw te mogen 
zeggen de meerderheid — juichten het toe. Ik althans schroom niet 
er openlijk voor uit te komen, ik behoor onder hen, die er zich 
over verheugden. 

Onder het getal der nieuwe raadslieden van de Kroon vond ik 
er in het bijzonder één, die bij mij .in hooge achting stond. Het 
was de tegenwoordige Minister van Binnenlandsche Zaken. Ik 
zal er mij niet aan wagen eene lofrede op dien Minister te hou-
den over hetgeen hij vroeger was en in die betrekking getoond 
heeft te kunnen doen. Het zou niet voegen ; het zou in zijne 
tegenwoordigheid min kiesch zijn. Maar nogtans mag ik zeggen , 
dat ik hem met blijdschap als Minister heb zien optreden. Ik 
verwacht van hem veel goeds voor het land, veel goeds voor het 
bijzonder bestuur der binnenlandsche~zaken , —van deze Regering 
toch mogen wij eene andere rigting verwachten dan van de voor-
gaande. Het bekende staatsstuk van den 26sten April biedt 
daarvoor reeds waarborgen aan; waarborgen, die ons leiden tot 
het besluit, dat deze Regering niet zal voortgaan op den weg, 
dien het vorig Bestuur zich scheen te hebben afgebakend. . . . 

De V o o r z i t t e r : Ik moet den heer Donker verzoeken, zich 
te willen bepalen tot hetgeen betrekking heeft tot dit departe-
ment, en niet terug te komen op de algemeene beschouwingen 
betrekkelijk den gang van zaken. 

De heer D o n k e r : Ik moet den heer Voorzitter doen opmer-
ken, dat ik door deze inleiding juist komen moet tot hetgeen ik 
te zeggen heb. 

Maar wat zal dan nu de staatkunde van deze Regering zijn ? 
Zijn wij in dit opzigt, Mijne Hoeren , geheel in het zekere ? Welke 
staatkunde wordt verlangd door velen, en onder deze ook door 
mij , zeker niet door allen ? Het is eene zoodanige, die geworteld 
is in Gods woord, geleid en gesteund door 's Lands geschiedenis, 
hoogschattende de eigenaardigheden dernatio, als eene Christelijke, 
waarin het Protestantisme zich kenmerkend heeft ontwikkeld, nog 
leeft en waakt ; zonder dat dit aan de gelijkstelling der godsdien-
stige gezindheden schaadt of eene dier gezindten in haar gemeen 
regt met anderen krenkt. 

—. 
De V o o r z i t t e r : Ik moet den heer Donker nogmaals vcrzoe-

ken terug te komen op de beschouwingen, betrekking hebbende 
tot het binncnlandsch bestuur. Ik geloof inderdaad, dat de Ka-
mer het mij zou kunnen verwijten wanneer ik zoodanig terugkomen 
op de algemeene beschouwingen toeliet. 

De heer D o n k e r : Mijnheer de Voorzitter, ik zal mij , zooveel 
mogelijk, naar uwe zienswijze trachten te rigten. 

Ik verlang niet dat deze Regering die punten juist als haar 
programma zal stellen. Zij bewijze slechts door hare daden dat 
zij geene andere in de hoofdzaak aanneemt. Ik mag toch van 
deze Regering vertrouwen, dat zij niet zal trachten de hersenschim 
na te jagen van eene nieuwe geschiedenis voor Nederland te 
maken, maar de bestaande zal voortzetten en dat dit in het 
bijzonder ook het geval zal zijn met betrekking tot de bin-
nenlandsche zaken, door den Minister die thans aan het hoofd van 
dat departement staat. Hij zal ons dan ook ten goede houden dat 
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wij op zijne daden letten, en hora, onder al do vormen van 
parlementaire beleefdheid , waarschuwen ging hij zich ook in zoo-
danige utopien, als ik zoo even bedoelde, verdiepen. Maar gaan-
de in de aangeduide rigting, zoo zal, Mijne Heeren, door 
hem op de bestaande geschiedenis worden voortgebouwd en hij 
naar de behoeften des tijds, ontwikkeling, bloei en wasdom 
weten te geven aan hare levenskrachtige beginselen. Hij zal dat 
doen in verband met en naar de eischen van onzen constitutionelen 
Staat, opdat ook daar waar hij de handhaver der Grondwet is, 
die Grondwet zóó worde geëerbiedigd en nageleefd, dat zij eene 
waarheid, eene kracht zij! Zoo zal zijn bestuur morele zoowel als 
materiele voordeelen aanbieden, beide zullen zij naast elkander 
ontluiken en het zal blijken hoe zeer de zedelijke voordeelen do 
stoffelijke ondersteunen. Hoeveel 'toch is er niet onder het 
beheer van den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarop 
hij invloed uitoefenen kan ? Moge men aan zijn geachten 
voorganger, — wien ik , als een merkwaardig man, den lof en 
de hulde der bekwaamheid die hem door daartoe meer bevoegden 
dan ik gegeven zijn , niet onthouden — moge men, zeg ik, aan 
dezen ten laste leggen dat hij, onder vrijzinnige vlag, de wape-
nen had gekeerd tegen elke zelfstandigheid buiten hem, men 
moge het nimmer ten laste hebben te leggen aan don tegenwoordigen 
Minister van Binnenlandsche Zaken. Van hem, die de verkla-
ring van 2G April mede onderteekende, vertrouwen wij veeleer 
dat hij overtuigd is dat staats-almagt en centralisatiegeest aller-
verderfolijkst zijn voor het heil des Lands, als langzaam, stelsel-
matig elke autonomie, ook waar zij als levensbeginsel onmisbaar 
is, verbrekende. 

Deze doodende elementen zullen dan ook door hem niet worden 
aangewend; want (al liggen zij niet in den wil eens ministers) zij 
moeten aanwezig zijn in en onafscheidbaar van het stelsel. E n 
zoodanig stelsel, Mijne Hoeren, kan dat van dezen Minister niet 
zijn-

Maar kunnen wij dan thans, nu deze Minister zich aan het 
hoofd van het Departement van Binnenlandsche Zaken bevindt, 
zoo gerust zijn? Ik wenschtc, Mijne Heeren, dat ik die vraag 
geheel toestemmend kon beantwoorden; wanneer ik lees in de ver-
klaring van 2(3 April j l . , over de opvatting der Grondwet, dat men 
zou willen wijzen op de artt. 131 en 138, en wel met het oog op 
sommige weinig milde bepalingen der wetten die daaruit voort-
gcvloeid zijn, dan, Mijne Heeren, moet ik verklaren geheel in te 
stemmen met hetgeen te dien opzigte reeds is gezegd door den 
geachten afgevaardigde uit Arnhem (den heer van Lynden). Ik zal 
dus daarover niet uitweiden, om niet bij herhaling van uwe 
aandacht te vergen , dat zij zich tot dezelfde punten bepale, maar 
ik mag, met het oog op § 2 der Memorie van Beantwoording 
omtrent dit wets-ontwerp, die door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken is onderteekend, de vraag opperen : » zijn nu de bepalingen, 
waarop de verklaring doelde, in de provinciale en gemeentewetten 
uitgeschrapt?" Immers neen. En tóch lees ik in die memorie 
de voorwaarde: » wanneer de ondervinding leert, dat eene wijziging 
noodzakelijk is." Mij dacht, dat, wanneer iets in zich zelf af-
keuringwaard is, de ondervinding niet meer als leermees-
teresse behoefde op te treden. En dan die besluiten zoowel van 
Provinciale Staten als gemeentebesturen, hoe ligtelijk kunnen zij 
niet worden geschorst, vernietigd zelfs , en dat , omdat zij strijden 
tegen de wetten of tegen het algemeen belang. Het is dus niet 
eens noodig, dat zij strijdig zijn met beide, het zal genoeg wezen 
wanneer zij strijden tegen het algemeen belang, en de beoordeeling 
daarvan hangt geheel af van het individueel gevoelen van den 
Minister. 

Ook zijn er onder die gemeentewet botsingen ontstaan van ver-
schillenden aard, die ik niet alle wil ophalen. Ik zal er ééne 
noemen, ééne, naar mijn inzien, van de sterkste. 

Zij is deze : bijaldien er een burgemeester wordt benoemd, die 
cenig raadslid in den verboden graad van bloedverwantschap 
of zwagersehap bestaat, dan is de vraag: zal die burgemeester, 
indien dat raadslid, aan hetwelk hij bestaat, als ik mij zoo eens in 
eene gemeenzame uitdrukking mag uitlaten , de vlag niet verkies te 
strijken , zal die burgemeester dan toch kunnen zitting nemen en 
hem, die benoemd' is door de wettige kiezers en voor een 
bepaald aantal jaren uit de vergadering van den raad dry-
ven ? Ik geloof het niet, Mijne Hoeren, dat die nieuw be-
noemde burgemeester dat regt hebben zou ; ik ben veeleer van 
gevoelen dat de Minister van Binnenlandsche Zaken wel zou han-
delcn, alvorens zoodanige voordragt aan den Koning te doen, te 
onderzoeken, of ook bloedverwantschap of zwagersehap aan de 
benoeming van dien burgemeester in den weg staat. En wat 
zal er nu gebeuren, indien eens de oudste wethouder, fungerend 
burgemeester, zich met den raad in de bres stelt voor het mede-
lid? Welk regt zal dan gelden? Zal dit dan zijn het regt van den 
minst bescheidene — laat ik het noemen zoo als het heet , het 
regt van den brutaalste, misschien het regt van den sterkste! 

Ik wil dit punt den Minister slechts bij deze gelegenheid in 
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ernstige overweging geven , opdat men — indien wij komen tot 
herziening van sommige bepalingen der organieke wetten en in 
het bijzonder van de gemeentewet — d a n ook daarop zoude letten. 

Zoodanige botsing, als waarvan ik nu gewaag, is toeh reeds 
meermalen voorgekomen; ik zelf ken eene gemeente , en ben 
ver van vreemd aan haar te zijn, waarin het geval zich ook 
voordeed; slechts de beleefdheid van liet betrokken raadslid heeft 
ons uit moeijelijkheden kunnen redden. 

Maar er is nog iets wat mij vrees geeft, iets, waarop ik althans 
niet zoo gansch gerust ben; het geldt een gedeelte der discussie, 
gevoerd in de avondzitting van jl . Zaturdag, en wel die tusschen 
het geachte lid voor mij gezeten (den heer Bieruma Oosting) en 
het geëerde lid uit Maastricht, liet laatste lid toch — ik moet 
dit eerst releveren , om te komen tot den Minister van Binnen-
landsche Zaken die thans aan de regering is — het lid uit Maas-
tricht toch heeft gezegd: » Waar Ier oore kwam van de Regeling, 
in mijn departement, dat een burgemeester of ander ambtenaar 
zich in eene kiezers-vereeniging mengde, vooral zoo hij dit als 
bestuurder, voorzitter of secretaris deed, daar is hem dergelijke 
waarschuwing geworden." 

» De Regering", heeft de geachte spieker verder gezegd, » de 
Regering heeft niet altijd geweten waar burgemeesters zich in 
kiezersvereenigingen staken. Maar ik verklaar, dat daar waar 
het aan de Regering werd berigt, zij nimmer in gebreke is ge-
bleven, in geen een geval, volgens den regel, dien ik noemde, te 
handelen." 

Ik erken het, in het antwoord op die rede door den tegenwoor-
digen Minister van Binnenlandsche Zaken gegeven, is door dezen 
wel niet geheel geregtvaardigd hetgeen door zijn voorganger is 
verrigt, veel min heeft die Minister gezegd, dat hij op dezelfde 
wijze zou handelen. Geenszins, de Minister van Binnenland-
schc zaken heeft geantwoord dat door hem ten sterkste werd 
afgekeurd dat de commissarissen des Konings of de burge-
meesters de keuze van dezen of' genen persoon door hun gezag 
trachten te bevorderen, evenzeer als hij het verkeerd achtte, 
dat de burgemeesters, ten aanzien van andere onderwerpen, 
waarmede zij zich in hunne betrekking niet moesten inlaten, 
hunnen invloed bij de ingezetenen doen gelden." 

Te dien opzigte, Mijne Ileeren , ben ik het geheel met hem 
eens, en ik geloof dat het goed is, dat het Bestuur daarover 
waakt , dat de ambtsbetrekkingen niet worden misbruikt; maar 
ik had zoo gaarne, om hieromtrent in het zekere te zijn, den 
Minister hooren zeggen dat door hem nogtans geene waarschu-
wingen van dien aard als zijn voorganger uitzond , zouden worden 
gedaan, want ook zoodanige waarschuwingen kunnen geene andere 
strekking hebben dan om de zelfstandigheid te smoren in den 
man , die ja burgemeester, kantonregter of welk ambtenaar dan ook 
i s , maar die toch ook /dezer blijft, zijne burgerschapsregten moet 
kunnen uitoefenen en daarin op gceneilei wijze moet worden be-
lemmerd. Ik wensch dus zeer, dat onze tegenwoordige Minister 
van Binnenlandsche Zaken dit zal weten te onderscheiden, en 
lettende op hetgeen ambtenaren als zoodanig doen , den burger in 
het uitoefenen zijner regten niet zal tegengaan of belemmeren. Ik 
ken geene bepalingen, ingevolge waarvan — indien de kiezcrs-
vereenigingen geoorloofd zijn (en waarom zouden ze het niet 
zijn ?) — de burgemeester zich zou moeten terughouden daar-
aan deel te nemen. Ik geloof gemeenten te kunnen noemen, 
waarin het nuttig was, dat zij daaraan deel namen, ten einde 
behoorlijke leiding aan de zaak te kunnen geven — niet als bnr-
gemeester, maar als een der kiezers die door stand , door jaren, door 
ondervinding, daar bijna de eenige geschikte man er toe was, en 
zoo zullen er zeker meerdere gemeenten zijn. 

Ik heb dit een en ander willen aanvoeren , om den Minister — 
en voor zooveel dit noodig mogt zijn ook die mijner medeleden 
welke daarop prijs mogten stellen — te wijzen op nog andere 
punten, dan reeds uit de gemeentewet zijn aangevoerd, die voor-
ziening zouden behoeven en waarvan nu sprake mogt zijn, daar, hoe-
veel homogeneïteit er ook moge bestaan tusschen de leden van het 
Ministerie, het toch altijd de Minister van Binnenlandsche Zaken zal 
wezen, die den eersten stoot tot de herziening van sommige be-
palingen der gemeentewet moet geven. 

Wat het hoofdstuk der Staatsbegrooting aangaat, door dien 
Minister aangeboden — zoo heb ik voor 's hands daarop geene 
aanmerkingen. Wel zijn er altijd op een stuk van zoodanige uit-
gebreidheid, waarin zoo vele belangrijke cijfers vervat zijn en zoo 
vele zaken worden aangeroerd, bedenkingen te maken; maar, 
Mijne Ileeren, ik wil niet meer van uwen tijd w c n e m e n , door 
nu aan die bedenkingen plaats te gunnen in mijne rede; ik zal 
een paar opmerkingen ter sprake brengen, wanneer wij tot de 
betrokken artikelen zullen gekomen zijn. 

De heer D i r k s : De dag van den l lden-Junij 1850 was geen 
der minst belangrijke dagen van onzo openbare parlementaire 
discussien. Op dien dag werden de elementen vastgesteld van 

de kiesbevocgdheid; op dien dag had er een strijd plaats tusschen 
leden, die verschil vonden in den inhoud van art. 76 van do 
Grondwet en dien van de voorgedragen 6de alinea van art. 2 der 
kieswet. In art . 76 van de Grondwet leest men toch: » De 
i) leden der Tweede Kamer worden in de kiesdistricten, waarin 
» het Rijk verdeeld wordt , gekozen door de meerderjarige inge-
» zetenen, Nederlanders, in het volle genot der burgerlijke en 
i) burgerschapsregten, en betalende in de directe belastingen eene 
» som die overeenkomstig met de plaatselijke gesteldheid, doch 
» niet beneden het bedrag van f 20 noch boven dat van f 160 — 
i) in de kieswet zal worden vereischt." In de voorgedragen alinea 6 
van artikel 2 der kieswet werd gelezen : de kieswet houdt » voor 
n betalen, het aangeslagen zijn in de kohieren, die op het oogen-
i) blik van het sluiten der kiezerslijsten tot de loopende dienst 
i) behooren." 

Een aantal leden vond bezwaar in deze voorgedragen bepaling. 
Daarop werd een amendement voorgesteld door een geacht afge-
vaardigde uit Amsterdam, hetwelk gesubamendeerd werd door 
een geacht afgevaardigde uit Goes. Dat amendement werd ech-
ter ingetrokken , hoofdzakelijk daarom , omdat het vasthouden aan 
dat amendement, zoo het scheen , kon schaden aan het gewenschtc 
aannemen van een later voorgedragen amendement door een ge-
acht afgevaardigde uit Dordrecht. Maar ook dat amendement 
had geen gunstig lot; het werd verworpen met eene meerderheid 
van 32 tegen 24 stemmen. Ofschoon ik mij destijds niet geheel 
kon vereenigen met het amendement door den afgevaardigde uit 
Dordrecht voorgesteld, omdat het niet op eene afdoende wijze 
voorzag in eene vrees, die ik op dat oogenblik met vele leden 
deelde, zoo heb ik toch voor dat amendement gestemd. Do 
vrees, welke ik toen koesterde, kan ik niet beter uitdrukken 
dan met de woorden van een afgevaardigde uit Tiel , die in de 
zitting van 1- Junij zeide: » Vooral met de patenten zal er 
» fraude gepleegd worden; het is vooral deze bepaling in 
» de wet die aanleiding tot misbruik zal geven. In eene kleine 
» rremeente zullen zich aanstonds personen kunnen aanmelden die 
il een patent nemen groot genoeg om als kiesbevoegden op de lijst 
» te worden gebragt. De ontvanger zal geen regt hebben hunno 
» aangifte niet op te nemen , hoewel hij overtuigd is dat het slechts 
» non-valeurs zijn." / 

Die vrees heeft zich verwezenlijkt; de eerste spreker van dezen 
morgen, de heer van Lynqea, heeft er u op gewezen. Ik zal 
het door hem gesprokene niet herhalen , maar ik moet bekennen 
den wensch te doelen die in de tweede zinsnede van de tweede 
pavagraaph van het Voorloopig Verslag over dit hoofdstuk is uitge-
urukt in deze woorden: » Men noemde onder anderen (dat is , 
i) onder de gewenschtc verbeteringen) de wijziging der bepalingen 
» van de kieswet die tot de optreding van lictive, den vereischten 
)i census niet betalende kiezers aanleiding kunnen geven." 

Van mijne bondgenooten in het jaar 1850, van die 23 mede-
stemmers voor het gevallen amendement, zijn er mij niet minder 
dan 18 ontvallen, maar ik beroep mij nu in deze vergadering op 
een nieuw opgetreden bondgenoot, die op dat oogenblik geen lid 
der Vergadering was. Ik beroep mij op den toenmaligen Minister 
van Binnenlandsche Zaken , thans lid uezer Vergadering. Deze 
scheen destijds in 1850 die vrees ook ecnigzins te deelen ; althans 
in de discussien over dat wets-ontwerp heb ik twee uitdrukkingen 
gevonden, die mij grond voor deze meening geven. De eerste is deze: 
» Het is mogelijk — zeide die geachte spreker— dat gebeure wat een 
i) geacht spreker schijnt te vreezen , het is mogelijk dat men aangeve 
» alleen om aangeslagen te worden, zonder later te betalen. Maar ik 
•> geloof, dat op dit bezwaar niet zoo sterk mag worden gedrukt, 
i) 'wanneer eene ordelijke opmaking van de kiezerslijsten daarte-
i) genover staat. Ik geloof ook dat het in dit land zelden plaats zal 
» hebben. Mogt het eenmaal gebeuren, dat velen— ik zeg velen , 
» want zijn het slechts weinigen, is het slechts zeldzame uitzon-
i) dering, dan zal het bezwaar zoo groot niet zijn — mogt het, 
i) ze" ik, gebeuren dat velen zich laten aanslaan om niette beta-
» len, dan zal altijd de wetgever tusschen beide kunnen komen 
i) en die fraude electorale kunnen t ekee rgaan . Zich thans door 
» de mogelijkheid van zoodanig misbruik" enz. 

Die vrees, welke hier door den toenmaligen Minister eeni-
germate schijnt gedeeld te worden , heeft zich bewaarheid. 
In de stad toch door den eersten spreker genoemd, zijn niet 
minder dan 86 kiezers , die zoodanige aangifte hebben ge-
daan, zonder welke zij , naar ik gelooi', geen kiezersbevoegden 
zouden geweest zijn; na onderzoek van op eigen naam ingediende 
bezwaarschriften, toegelaten en van een tweede getal van 471 
reclamanten bij monde van één ander nog 30. De tweede uitdruk-
king door dien Minister toen gebezigd luidt aldus : » Ik erken 
» dat er misbruik kan gemaakt worden. Ik erken, dat, wan-
» neer dat misbruik gevaarlijk is voor do rust en orde, er 
» dan tegen dient te worden gewaakt, hetzij dit mogt voort-
» spruiten uit het verschijnen op de kohieren van personen, die 
» inderdaad niet betalen, hetzij uit andere oorzaken. Wanneer 
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» liet nu later door de ondervinding bleek, dut de bepaling in 
ii het een of' ander op de verkiezingen een nadeeligen invloed 
ii uitoefende, dan geloof ik, dat de tijd daar zou zijn, om een 
» maatregel te verordenen bij eene nadere wet, die in dat kwaad 
ii zou kunnen voorzien." Dit misbruik wensch ik te keer te zien 
gaan. 

De beer «Ie K c n i p r e n a c r : Ik heb met genoegen door 
sommige" uwer in deze vergadering hooien gewagen van het 
verslag i ''oor liet tegenwoordige Ministerie in de maand April 
j l . den Koning aangeboden , niét omdat ik het noodzakelijk 
keur, dat verslag aan dit Ministerie te herinneren en daardoor 
op de naleviug daarvan aan te dringen; ik vertrouw dat de 
Ministers, getrouw aan hunne beginselen, ook getrouw zullen 
zijn in de uitvoering daarvan en dat eene aansporing daartoe van 
onze zijde overbodig moet worden geacht. Maat' die vermelding 
was mij aangenaam als blijk van belangstelling in hetgeen ons 
belooftl i s , als bewijs vah prijsstelling op het genot van dat be-
loofde. Ik heb daarom ook evenzeer met genoegen door meer-
deren uwer hooren wijzen op de onderscheidene gebreken, die onze 
tegenwoordige organieke wetten aankleven en de verbetering 
daarvan hooren aanbevelen. Ik beaam volgaarne hetgeen daarom-
trent in het midden is gebragt. Ik meen, dat er niemand zal zijn 
dié zotl willen ontkennen, dat in die wetten gebreken worden ge-
vonden en dat deze nadeelig werken ; en het is dus uiterst nood-
zakelijk dat men de aandacht der Regering op die bijzonderheden 
véstige, ten einde zij knnne nagaan welke maatregelen genomen 
behoören te worden OM diè nadeélen te doen ophonden. 

Ik bewonder de wijsheid en voorzigtigheid der Regering, 
die in hare Memorie van Beantwoording heeft gezegd, dat dié 
wetten nog te kort hebben gewerkt ora daarover een bepaald oor-
deel te kunnen vellen, ohi nu reeds de hand daarin te slaan 
en uit eene zekere zucht tot verbetering thans wederom aan 
het wankelen te brengen hetgeen pas even eonige vastheid 
heeft verkregen. Maar ik verneem tevens uit dat antwoord 
het voornemen der Ilegerirtg om daar , waar de noodzakelijkheid 
tot verbetering zal blijken te bestaan, in de"poging tot verbete» 
ring niet achter te blijven ; en dan acht ik het niet onraadzaam 
dat de'ze en gene uwer zoodanige punten aangeve en ter overwe-
ging aanbevele, opdat de Regering zelve oordeete of er niet nu 
reeds noodzakelijkheid tot verbetering van die punten besta. 

Ik wil oók van mijne zijde zoodanige taak vervullen , niet om het 
aan te gevene nu te betoogen, niet om daarover nu reeds te rede-
twisten; het komt mij voor, dat dit tijdverspilling zou zijn. Maar 
ik heb alleen ten doel, een in mijn oog groot gebrek van een 
dier wetten aan te wijzen en ter overweging bij dê Regering aan 
te beveleri. 

Dat gebrek vind ik in de provinciale wet, en wel met be-
trekking tot een der gewigtigste punten van die wet. Ik bedoel 
het collegie van Gedeputeerde Staten. Ik herinner mij , dat bij 
de beraadslagingen over de herziening der Grondwet, ter gele-
genheid dat over het bestuur der provinciën en der genieenten 
werd gesproken, uit deze Vergadering de stem opging: » Zorgt 
toch, dat de zelfstandigheid en de vrije ontwikkeling van de 
provinciën en van de gemeenten niet worde benadeeM." Het 
waren deze beide vereischten , die vooral in hot oog wei den ge-
houden, die als de heiligdommen der natie werden gewaardeerd, 
voor welke men ijverde, die men niet wilde bobben gekrenkt. 
Daarom is het , dat men bij de herziening van de Grondwet ge-
zorgd heeft, dat er geene andere bepalingen wierden vastgesteld 
dan die de zelfstandigheid en de vrije ontwikkeling van provinciën 
en van gemeenten ongeschonden lieten. 

Sla ik nu art. 136 onzer tegenwoordige Grondwet op , dan 
lees ik daar: * De Staten benoemen uit hun midden een collegie 
van Gedeputeerde Staten , waaraan, volgens de regels, door de wet te 
stellen, dedagelijksche leiding en uitvoering van zaken worden opgc-
dragen, en zulks , hetzij de Staten vergaderd zijn of niet." Mij dunkt, 
wy hebben daar een collegie, bezittende zelfstandigheid, een col-
legie waaraan eene gewigtige taak wordt opgedragen, welke taak 
alleen daar de wet zal worden omschreven, en ik ze dus hier voor-
gesteld zelfstandig, vrij werkende, uitvoerende de wetten, en ont-
wikkeling kunnende geven aan de bemotijenissen hun door die 
wetten, overeenkomstig de Grondwet, opgedragen. Maar die zolf-
standigheid en die vrije werking zie ik aan banden gelegd door 
de provinciale wet. Dat karakter, hetwelk de Grondwet wil, 
is door die wet gekrenkt, en ik vind dat collegie thans uit niets 
anders bestaande dan uit lasthebbers van de heeren Staten , ver-
antwoordelijk in alles aan de heeren Staten. Dat is naar mijn 
inzien het collegie niet, dat de Grondwet heeft gewild. 

Ik herhaal, ik treed over deze mijne stelling hier niet in betoog; 
ik herhaal, ik wil over die stelling thans en nier niet redetwisten. 
Maar ik wijs op het belang der zaak, want gij begrijpt het is 
een hoogst gewigtig punt, dat collegie is een hoogst gewigtig 
collegie in den Staat; gij begrijpt, de werking van dat collegie ! 
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i's van uitnemende waarde voor de Regering van den Staat; gij 
begrijpt, de ingezetenen der provinciën hebben het uiterste belttng 
bij de zelfstandigheid en vrije werking van dat collegie. 

Welnu, met betrekking tot dat collegie verzoek ik. bepaaldelijk 
Zijhe Excellentie dt'h Minister vah Binnénlandsche Zaken zich 
de moeite te willen geven deze bepaling der Grondwet juist na 
te gaan, en (o vergelijken met de provinciale wet en met hetgeen 
daarin omtrent de Gedeputeerde Staten voorkonii, om zich dan 
af te vragen of' hetgeen de Grondwet met betrekking tot dat 
collegie heeft gewild door do provinciale wet is bewadrd, döh 
wel door die wet verloren is gegevert, en zoo dit laatste zijne 
overtuiging mogt zijn, of er dan geene noodzakelijkheid, gëéne 
dringende noodzakelijkheid bestaat, om die bepalingen, welke die 
krenking aanbrengen, te veranderen en dat collegie te doen. zyn 
hetgeen de Grondwet wi l , dat liet in het belaag van den Staat 
en de provincie zal wezen ? 

De heer ï j Ikcr t Een enkel woord zij mij veroorloofd ntótr 
aanleiding van 't geen er door den geachten vertégenwoordigte'r 
uit Zutphen is gezegd over de ondersteuning van het Rijk aan 
provinciën of gemeenten pondspondsgewijze te verdeelèri, en zijne 
waarschuwing tegen een geest van provincialismus'. 

Die geachte vertegenwoordiger heeft ons misschien niet wel 
Verstaan , Mijne Heeren , indien hij mogt mëenen, dat dit op 't gëën 
door ons gezégd is van toepassing is; wij gelooven niét dat dit 
daarop met eenigen grond kan worden toegepast. 

Wij hebben slechts feiten aangestipt, tot bewijs dat Groningen 
tot hiertoe minder ondersteuning heeft genoten dan dit wel elders 
het geval is, mede blijkens aangehaalde cijfers, en 't geen wel 
tot zeer in 't oog vallende resultaten leidde; en nu geloof ik tóch 
niet, Mijne Heeren, dat de aanwijzing van zulke in 't oog vallende 
onevenrediglieden verdiende om daarom van een geest van 
provincialismus te mógen worden verdacht. 

Wij hebben daarbij de Regering tot onpartijdigheid deswege geraden. 
Overigens mag ik echter dien geachten spreker geruststellen dat 
wij" hieromtrent volkomen eenstemmig met hem denken en een geest 
van provincialismus of voor pondspondsgewijze verdeeling van de 
voördeelen, door 't Rijk aart provinciën te verstrekken, steeds 
evenzeer zullen misbillijken als hij. 

Het verheugt mij echter tevens van dièh afgevaardigde te 
hebben vernomen, dat hij gaarne wil medewerken om werken 
van algemeen nut , ook te Groningen, te helpen ondersteunen ; — er 
is aldaar nog veel te doen, wat er reeds elders door. het Rijk is 
geschied: die ondersteuning kan dus geenszins onverschillig 
zijn, maar zal daarentegen aan ons steeds hoogst welkom zijn. 

De heer D o m m e r v a n P o l d e r s v e l d ï : E r zijn verschil-
lende omstandigheden, die mij tot het besluit hebben gebragt, 
om dit jaar slechts een spaarzaam gebruik te maken van het regt 
om bij gelegenheid der discussien over de begrooting het woord 
te voeren. Ook nu zal ik van dit besluit niet afwijken ; ik heb 
alleen van een der sprekers, die dezen morgen het woord hebben 
gevoerd, eerte nadere explicatie te vragen omtrent hetgeen hy 
bedoelde, toen hij sprak over de gevolgen, die de gemeentewet 
te Nijmegen gehad heeft. De geachte afgevaardigde uit Arnhem 
(de heer van Lynden) heeft dezen morgen geschilderd het voör-
gevallene ter zake van het nemen van patenten, ten einde het 
kiesregt te kunnen uitoefenen. Zoo als die schildering door hem 
is gedaan — ik geloof niet, dat dit in zijne bedoeling lag — be-
schouwt hij de zaak te zeer als een op zich zelf' staand feit'. 
Mijne Heeren , ik ben met hetgeen voorviel tamelijk van nabij 
bekend, en ik geloof, dat het ter juiste appreciatie van de feiten, 
die hebbén plaats gehad, noodig zal zijn, het door den heef van 
Lynden aangevoerde eenigermate aan te vullen. 

E r is,een vonnis geveld , en het is dus eené zaak van algemeenebe-
kendheid die niet wordt tegengesproken. Maar wat minder 
algemeen bekend is, is dit. De kiezers - geschiedenis te Nymé-
gen, had hare oorzaak in antecedenten van denzelfden aard vroeger 
door de thans boven drijvende parfij aldaar te werk gesteld. 
Ik geloof dat, wanneer men naauwkeurig confronteert de leggers voor 
de patenten van vorige quarfalen , daaruit zal blijken , dat het voor-
beeld door anderen gegeven is geworden, en de zaak dus eeriiger-
mate als represaille is te beschouwen. Deze korte bijvoeging bij 
hetgeen de geachte spreker dezen morgen heeft gezegd achtte ik 
noodig. Die aanvulling lag ook gewis in zijne bedoeling. Wij 
verlangen de waarheid te huldigen , en ik veronderstel, dat ook' hjj 
het gebeurde dus niet als een op ziek zelf staand feit, maar hét 
verband der zaak, zoo als zij zich heeft toegedragen heeft wflUtt 
mededeelen. 

De heer v a n L y n d e n : Ik ben den vorigen geachten spreker 
dank schuldig, dat hij mij in de gelegenheid heeft gesteld, mijne 
woorden nader te regtVaardigen , want het schijnt dat die woor-
den" in sy'n oog die regtvaardiging noodig hebben'. 

DT. 
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Het verheugt mij , dat hij de feiten, die ik gemeend heb aan i 
de Vergadering to moeten herinneren, voor waar erkent. Ik 
moet ook van mijne zijde verklaren, dat het, gelijk ik meen dat 
het ook niet in mijne woorden gelegen heeft, geenszins mijne be-
doeling is geweest, om het door mij aangeduide misbruik uitslui-
tend te brengen ten laste van de eene of andere partij. Van 
welke zijde dit misbruik ook moge gekomen zijn, het is in mijn 
oog even afkeurenswaard. Ik weet he t , dat niet alleen van de 
.zijde der partij , die de geachte spieker op het oog heeft, maar 
ook van de zijde der tegenovergestelde rigting dit middel is aan-
gewend geworden. Maar van welke zijde dit ook moge komen , 
het is een groot misbruik, een misbruik, dat de Regering hoe 
eerder hoe beter zal behooren onmogelijk te maken. 

Do heer H e l m i e r s : Ik heb slechts voor een oogenblik het 
woord gevraagd. Ik ben de.'.an morgen door een geacht lid (den 
heer Schimmelpenninck van der Oije) niet directelijk maar toch 
zijdelings beschuldigd geworden , van een provinciaal onderwerp 
in discussie te hebben gebragt. Ik geloof in het geheel niet van 
provinciale belangen te hebben gesproken. Ik heb gewezen op 
een feit dat in onze begrootings wetten lag, en ik heb de Verga-
dering verzocht, om, indien ik miszag, mij te overtuigen waarin 
dit bestond. Het zal mij alzoo aangenaam zijn , zoo de heer Schim-
melpenninck van der Oije mij kan overtuigen, dat ik gedwaald 
heb. Zoo als ik reeds in mijne eerste rede gezegd heb, ben ik 
bereid om mijne dwaling, indien my die wordt aangewezen, 
in te trekken. 

De heer §ch lmmelpennlnck van der Oije: Mijnheer 
de Voorzitter, mijn antwoord bestaat in mijne reeds gesprokene 
woorden. 

De heer min i s t e r van Binncnlandsche Zaken. [Deze 
rede zal later worden medegedeeld. I.] 

De heer B l a u p o t t e n C a t c : Nog een kort woord, Mijne 
Heeren. Ik moet beginnen met den heer Minister van Binnen-
landsche Zaken mijn dank te betuigen, voor de mededeelingen die 
Zijne Excellentie heeft gedaan. Ik ben daardoor nog des te meer 
bevestigd in mijne overtuiging, dat eene onpartijdige ontwikkeling 
van nijverheid en welvaart, in alle oorden des Rijks, Zijner Excel-
lentie zeer ter harte gaat. 

Den geachten spieker uit Utrecht moet ik doen opmerken, be-
doeld te hebben , dat dit hoofdstuk daarom productief, bij uitne-
mendheid productief voor de nijverheid is, omdat de uitgaven hier 
werken, direct, in zaken, diu ter bevordering van de nijverheid, 
volstrekt noodig of hoogst nuttig zijn. Het springt toch van zelf 
in het oog, dat bijv. een kanaal, 't welk gegraven wordt, meer 
onmiddellijk daartoe medewerkt dan bijv. eene gevangenis, die 
wegen3 de veiligheid van personen en goederen wordt gebouwd ; 
en zoo kan ik ook het voorbeeld, door dien geachten spreker aan-
gevoerd, niet laten gelden. De aanleg van wegen, namelijk waar 
ze noodig zijn, bevordert de nijverheid vrij wat meer, op eene 
directe wijze, dan een paleis van justitie. Alleen dit zal wel waar 
wezen, dat er onderscheid is tusschen meer en mindir directe en 
indirtcte werking. 

Wegens het punt van onzen finantielen toestand moet ik den ge-
achten spreker uit Utrecht verder doen opmerken, dat ik mij juist 
niet alleen op persoonlijke autoriteiten heb beroepen, maar ook 
op de Memorie van Toelichting bij de wet op de middelen en de 
raming, die daarnevens gaat. Daaruit blijkt onder andere, dat 
ten opzigte van het dienstjaar 1852 de opbrengst der middelen 
f 1,939,271.971/2 meer heeft bedragen dan de raming, en dat 
toch de raming voor het dienstjaar 1851 beloopt f 71,789,752.51l/j, 
terwijl er voor 1852 was geraamd f 71,713,323 131/2. Zijn, of 
worden er belastingen en dus inkomsten afgeschaft, de onder-
vinding heeft wel eens geleerd, dat andere belastingen dan des te 
meer opbragten. En in het algemeen moet ik betuigen bij dat 
gevoelen te blijven, dat men in een tijd, wanneer er geamorti-
Becrd wordt, wanneer er daarenboven gedacht wordt om sommige 
belastingen af te schaffen, dit hoofdstuk niet moet beknibbelen, 
waar het door bevordering van nijverheid de ingezetenen in staat ! 
stelt om de lasten te dragen. 

De heer S t o r m v a n ' s C r a v c s a n d c : Mijnheer de Voor-
zitter, ik had eerst gedacht, dat de zaak der spoorwegen zou zijn 1 
ter sprake gebragt bij de afdeeling icaterstaat en publieke werken. I 
Maar daar nu over die zaak door den geachten afgevaardigde uit 
Groningen (den heer Blaupot ten Cate) reeds het een en ander is ' 
in het midden gebragt en ook daarop reeds is geantwoord door den 
heer Minister van Binncnlandsche Zaken , geeft dit mij aanleiding 
om ook een enkel woord over die zaak te zeggen. Wanneer ik 
den Minister wel verstaan heb , heeft hy gezegd , dat, toen de eerste j 
roorloopj'g* cencMsie wa» vervallen , er eene. tweede toezegging is ' 
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gedaan, waarvan do termijn expireert op 31 December. De 
Minister heeft er als het ware ter loops bijgevoegd, dat de Regering 
zich had voorbehouden om aan die toezegging te verbinden de ver-
pligting om een spoorweg aan te leggen van Groningen naar den 
Rhijnspoorwcg. Dit laatste acht ik van zoo groot gewigt, dat 
ik de vrijheid neem er op terug te komen Die laatste verp igting 
is allezins wenschelijk, en ik ben zoo vrij er met den meesten klem 
op aan te dringen, dat de Regering juist die verpligting aan die 
concessie verbinde. Want geschiedt dit niet, wordt die verplig-
ting niet aan die concessie verbonden, dan zal e r , naar myn 
inzien, altijd eene scheiding zijn tusschen de noordelijke provin-
cien. Wij moeten er hoogen prijs op stellen in het belang van 
de provinciën Groningen en Overijssel, dat die onderneming ge-
lukke, nu do eerste aanvraag van die Engelsche compagnie tot 
geen resultaat heeft geleid. Ik heb over die zaak gesproken, om-
dat het mij voorkwam , dat de Minister haar als ter loops be-
handeld heeft en omdat het mij toeschijnt het kapitale punt van 
de quaestie te zijn. Bij deze gelegenheid moet ik in overweging 
geven, of te dien opzigte wel de goede weg gevolgd wordt. De 
aanvragen om concessie mislukken telkens, omdat er niet kan 
voldaan worden aan de voorwaarden van waarborg. Ik weet 
inderdaad niet , of men daarmede niet wat streng is. Ik wil wel 
toegeven, dat het zijne goede zijde heeft en een zekeren klem geeft 
ten opzigte van de uitvoering der werken, maar de ondervinding 
heeft evenwel geleerd, dat het niet altijd voldoende is. Immers 
by de Overijsselsche spoorweg-maatschappij heeft de waarborg niet 
gediend tot dat einde, waartoe hij bestemd was , al heeft hij ook 
later tot een goed einde gediend. En waarom is nu die groote 
aanvrage mislukt ? Omdat men niet kon voldoen aan de gestelde 
voorwaarden omtrent het waarborg-kapitaal. En dit zal altyd 
zeer moeijelijk zijn. Dit leidt mij tot de vraag: of het wel zoo 
gevaarlijk i s , dat bij zulk eene onderneming niet geheel aan de 
verpligting wordt voldaan ? E r wordt ten minste altijd iets ge-
maakt , er is een begin, en dan vindt men later wel een onder-
nemer die het werk verder voltooit. Op de wijze, zoo als men nu te 
werk gaat, zal men dat groote spoorwegnet nooit verkrijgen, dat 
voor de provinciën Friesland, Gelderland en Overijssel zoo uiterst 
gewigtig is. Komt die verbinding van Groningen met den Rhijn-
spoorweg niet tot stand, en komt er wel een spoorweg van Har-
lingen over Groningen naar llannover, dan zal dit misschien ten 
slotte toch ten nadeele uitloopen van hen, die welligt thans 
met meer ijver gestemd zijn voor die verbinding met Harlingen 
allée'n. 

De heer d e l i l : Hetgeen de vorige spreker, Mijne Heeren, 
gezegd heeft, geeft mij aanleiding om op nieuw ten krachtigste te 
ondersteunen eene zaak, die de belangstelling der Regering en van 
de Vertegenwoordiging meer dan eenige andere verdient. Ik heb 
ze reeds bij gelegenheid van het antwoord op de troonrede ter sprake 
gebragt en ik zou misschien heden er over gezwegen hebben, om-
dat ik niet gaarne telkens op hetzelfde onderwerp terugkom. Maar 
hetgeen daaromtrent is bijgebragt door den vorigen spreker, komt 
zoowel overeen met mijne zienswijze, dat ik onder die omstandig-
heid het stilzwijgen niet kan bewaren. Voor de Regering trou-
wens kan het niet onverschillig zijn, dat de vertegenwoordigers van 
het volk hunne hooge belangstelling daaromtrent te kennen geven. — 
E r is buitendien daarbij eene omstandigheid, die men voor de 
Regering niet mag verbergen. — Misschien wordt er wel wat te 
veel en te eenzijdig aangedrongen op denop zichzelven staanden spoor-
weg van Harlingen naar de grenzen van Hannover , te veel daarop 
de aandacht van de Regering uitsluitend gevestigd j ik benijd dat 
voorregt niet aan de beide gewesten die daarbij bevoordeeld zullen 
worden — maar het algemeen belang van den Staat vordert meer 
en het is daarvoor dat ik ook nu wederom opkome — dat alge-
meen belang vordert, dat al de Noord-Oostelijke gewesten deel-
genootcn worden van een voorregt, waarvan reeds anderen genot 
hebben. 

De heer T h o r b e c k e : Twee woorden, Mijnheer de Voor-
zitter, waartoe mij aanleiding gegeven is door onderscheidene 
sprekers, die een terugblik niet op het vorig Bestuur, maar op de 
weigeving onder het vorig Bewind tot stand gekomen, hebben 
geworpen. Ik zal de onderscheidene bedenkingen niet opnemen, 
ik zal die wetten, welke niet het werk van het Gouvernement 
alleen, maar het werk van de Staten «Generaal, het werk van de 
wetgevende magt zijn, nu niet verdedigen. Ik zal evenmin deze 
en gene niet waardige uitdrukking, die men ten aanzien van eene 
en andere dier wetten zich heeft veroorloofd, opnemen. Ik geloof dat 
ik den spreker, die dergelijke onwaardige uitdrukkingen bezigde, 
dienst doe wanneer ik ze voorbijga. Ik onderwerp ten aanzien der 
kritiek over eene wetgeving, waaraan ook ik deel genomen heb, 
enkel de volgende opmerking aan de Kamer. Mij zal niets meer 
welkom zijn dan mijn werk, zooveel ik het als zoodanig mag be-
schouwen , te zien verbeteren. Ik moet echter in bedenking geven, 
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of een Bewind , of ecne wetgevende vergadering zóó, als ik van 
ochtend daartoe zag aansporen, do rol mag vervullen van een 
driftigen recensent? Indien wij, Mijne Ileeren, dezen weg op-
gaan , die aan de Regering door meer dan één spreker is 
aangewezen, indien eene volgende Kamer telkens zal moeten 
afbreken, geheel of'gedeeltelijk, hetgeen eene vorige Kamer heeft 
opgebouwd, ik vraag waar blijft die bestendigheid die voor een 
noodzakelijk, voor een heilzaam element van iedere regering en 
van ieder staatsgebouw wordt gehouden ? Ik behoef' de vraag 
niet op te werpen , eene vraag evenwel die met regt aan meer 
dan één spreker van dezen ochtend zou kunnen worden gerigt: 
welke wet is ooit bij hare invoering zonder gebreken bevon-
den, en, zoo er gebreken zijn, is dat reden genoeg, om aanstonds 
op die wet terug te keeren ? Ik voeg er deze vraag bij : hebben 
wij niet op den weg, die voor ons ligt, genoeg, j a te veel te 
doen, om ons telkens door gebreken of' feilen, die in de pas vol-
bragte taak welligt zijn te verbeteren, te laten aftrekken? In 
hoeverre voor het overige dat gebreken zijn, die door meer dan 
een spreker als zoodanig werden beschouwd, dat zal eerst bij nader 
onderzoek kunnen blijken. 

Ik weet wel — de geachte spreker uit Utrecht heeft het op 
nieuw bewezen, — men tracht het manifest der tegenwoordige 
Regering van 26 April te exploiteren ; men tracht aan de woorden, 
aan de meening van dat stuk eene sterkere tint te geven, dan die 
voor alsnog welligt in de bedoeling dezer Regering ligt. Ik zal 
nu niet onderzoeken of het op dat tijdstip, op den 2Gsten April, 
gepast was de aanvaarding van een nieuw Gouvernement met der-
geïijke kritiek van de wetgeving, onder een vorig Gouvernement tot 
stand gebragt, te openen. Dat manifest is vóór eenige dagen nietonge-
past, niet oneigenaardig, het oorlogswerktuig van de Regering voor 
de verkiezingen genoemd. Die verkiezingen zijn afgeloopen, zij 
hebben hare uitkomst gehad ; en nu zouden zij der Regering wel 
eens wat lastig kunnen vallen die wenscheh, dat zij dat oorlogs-
werktuig niet late rusten. 

Ik heb gezegd, Mijnheer de Voorzitter, ik zal niet treden in 
eenige van de bedenkingen, die tegen de organieke wetten zijn 
ingebragt. De tijd zal wel komen en ik zal dan gelegenheid 
hebben mijne meeuing, na het herhaalde onderzoek waartoe de 
tegenwoordige Kamer welligt aanleiding zal geven, te zeggen. 
Maar ik moet ten slotte het oog van de Kamer vestigen op 
diegenen , welke die wetten aanmerken als » de gebouwen 

' waarin de vijand der tegenwoordige Regering genesteld is". 
Zij hebben niet gezegd of die gebouwen binnen of' buiten de ver-
boden kringen gelegen zijn, maar waar zij ook zijn gelegen, zij 
moeten worden vernietigd. E n ziedaar, dunkt mij, de zeer 
duidelijke, de zeer openbare strekking van onderscheidene van 
de redevoeringen, die ik gehoord heb. Eenige dagen geleden 
uitte een spreker van de overzijde, een afgevaardigde uit Arnhem , 
de heer Mackay, onder meer andere eischen die hij van de 
tegenwoordige rigting deed , ook den wensch : » geen reactie" ! Zoo 
echter iets duidelijk is in de rigting van die redenaars, die ik 
op dit oogenblik bedoel, dan is het dat zij zijn, dat zij willen 
zijn, dat zij verlangen dat de Regering zij : in volte reactie. 

De heer M i n i s t e r v a n J u s t i t i e : Ik acht mij verpligt, op 
één punt den vorigen spreker te beantwoorden. Hij heeft, indien 
ik hem wèl verstaan heb, gevraagd, of de verklaring, door dit 
Bewind in April gegeven, wel gepast was , en of het niet was 
een oorlogstuig voor de verkiezingen. Ik kan hierop met zeer 
weinig woorden, geloof ik , een voldoend antwoord geven. Ik 
meen, dat juist in den toestand, waarin deze Regering zich in April 
bevond, bij de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, zij in algemeene trekken moest opgeven, wat de strek-
king van de nieuwe Regering zou zijn, en waarin zij verschilde 
van het afgetreden Ministerie, omdat juist nu bij de nieuwe ver-
kiezingen, de kiezers moesten weten, wat zij zouden hebben aan 
deze Regering. De kiezers konden nu, met het oog op de open-
gelegde rigting , verkiezen öf hen, die die rigting zouden onder-
steunen , öf hen die de Regering zouden bestrijden. Indien het 
Ministerie de natie op dat tijdstip had gelaten in den blinde, 
dan zou het onverantwoordelijk hebben gehandeld. 

De heer v a n G o l t s t e l n : Ik wil slechts een enkel woord 
antwoorden op hetgeen door den geachten afgevaardigde uit Maas-
tricht gezegd is. Hij heeft namelijk willen doen uitkomen, dat 
degenen, die eene verbetering verhingen van de organieke wet-
ten , zijn in het stelsel van reactie. Ik kan te dien aanzien een 
geruststellend antwoord aan den spreker uit Maastricht geven. Et-
wordt geene reactie verlangd ; er wordt enkel verlangd , dat de 
Regering gevolg geve aan die verklaring van de Grondwet, welke 
zij in het genoemde verslag voor de ware heeft erkend, en dien 
ten gevolge de noodige wijzigingen in de bestaande wetten brenge. 

De heer T h o r b e c k e ; Mijnheer de Voorzitter , de Minister 

van Justitie heeft mij een antwoord gegeven in de onderstelling 
dat hij mij wel had verstaan. De Minister van Justitie heeft 
mijne woorden niet juist gehoord. Ik heb niet gevraagd, of die 
beoordeeling van hetgeen onder do vorige Regering tot stand 
kwam, in dat rapport aan den Koning, het manifest van het tegen-
woordig Bewind, gepast was; ik heb gezegd dat ik dat nu niet 
zou onderzoeken. Ik zal ook nu niet onderzoeken, of het Be-
wind , eenige dagen na de aanvaarding, het algemeene oordeel, 
dat het uitsprak , in staat was te regtvaardigen. Ik zal niet ou-
derzoeken of' het de rol is van een nieuw Bewind, te beginnen 
met afkeuring van zijn voorganger. 

Wanneer echter de Minister zegt, dat het tegenwoordig Bewind 
rekenschap verschuldigd was van zijne optreding, van de ont-
binding der Tweede Kamer aan de kiezers, zal ik er de vraag 
tegenover stellen , of iemand van ons den indruk toen had of' ook 
nu heeft, dat die kritiek van hetgeen in zake van wetgeving is 
opgerigt, de aanleiding was tot ontbinding van de Tweede Kamer 
en tot het optreden van een nieuw Ministerie ? • 

De spreker uit Utrecht wil mij » geruststellen." Ik zou kunnen 
zeggen : zijne woorden zijn eene protestatio actui contraria. Schier 
bij elke gelegenheid, waarbij hij het woord voerde, hoeft hij de 
pijlen van zijne rede gerigt tegen hetgeen onder het vorig Bewind 
is geschied. Zoo dat nu niet is reactie — ik weet wel reactie met 
woorden; daarbij is het tot dusverre gebleven: maar de spreker zet tot 
daden aan—wat beteekent dan reactie? Maar despreker wil mij » ge-
ruststellen." Ik wensch niet gerustgesteld te worden. Ik heb slechts 
het verschijnsel willen constateren : het zal niet tegen mijn verlangen 
zijn. zoo de reactie zich duidelijk karakteriseert; beter met eene 
ritctinjï te doen te hebben, die zich onverbloemd en bevattelijk 
verklaart, dan met eene onopregte politiek. 

De heer d e H e m p e u a e r : Mijne Heeren, gij hebt de be-
schuldiging van reactie te willen gehoord, zij was ook tegen mij 
gerigt. Ik antwoord daarop, niet ter geruststelling, maar ter 
mijner verdediging. Ik wenschte wel te weten wat men door dat 
woord reactie verstaat. Is hij reactionnair, die de feilen van on-
langs vastgestelde wetten aantoont, en den wensch naar hare 
verbetering te kennen geeft? Hi j , die de nadeelen uit die ge-
breken voortspruitende in het licht stelt, en den wettigen weg wil 
hebben ingeslagen om die nadeelen te doen ophouden ? Dan voor-
zeker beken ik te wezen reactionnair, en prijs te stellen op dien 
titel. 

Wij zijn hier geroepen tot deelneming" aan de wetgevende magt, 
bepaaldelijk, om de wetten die ontbreken te helpen maken, en 
de bestaande van gebreken te helpen zuiveren. Bezitten wij de 
overtuiging, dat de gewigtige organieke wetten, van welke wij 
spraken, in beginselen of bepalingen groote gebreken bevatten , 
met de Grondwet, of de regten en belangen der ingezeten strijden, 
en alzoo bederven hetgeen zij moesten beschermen , — dan mogen 
wij die overtuiging, om geene reden, onderdrukken, maar moeten 
haar uiten en ijverig op verbetering aandringen. Dat heb ik uit 
besef van pligt gedaan, en nog maar alleen, door de aandacht dos 
Ministers te vestigen op hetgeen ik meen een lioot'dge'orek te zijn, 
en de zelfstandigheid zoowel als de vrije werking der collegien van 
Gedeputeerde Staten te vernietigen, en daarbij verzocht ik bi'.'tfl 
meer, dan dat Zijne Excellentie geliefde te overwegen, of dat 
gebrek geene verbetering vordert. Daardoor stol ik mij in geeno 
oppositie tegen eenige Regering, maar sluit mij aan de tegenwoor-
dige aan. Zij is geroepen en opgetreden om de feilen, door haar 
zelve aangeduid, te verbeteren, en daarin ondersteun ik haar. 
Deze is met dat voornemen opgetreden en door onze bydragcu 
trachten wij haar te steunen. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

De beraadslaging wordt geopend over de afzonderlijke artikelen 
en wel eerst over ART. 1. 

De onder-artikelen 1 tot en met 4 worden zonder bemad-
slaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

Beraadslaging over de Hde afdceling [Kosten van het bestuur der 
provinciën). 

De heer M a c k a y : In het Verslag, Mijne Hoeren, is gewezen 
op de voordraatt van de Staten ter vermeerdering van het inko-
men van de griffiers en ter betere bezoldiging van de ambtenaren. 
Dat is door de Regering dit jaar wederom afgewezen. In het 
verslag wordt de vraag gedaan, of', als Provinciale Staten , die—• 
ik voeg er dit bij — geacht kunnen worden over do wcrkzaamhe-
den hunner eigene ambtenaren te kunnen oordeelen, bij herhaling 
op eene verhooging aandringen, het verlangen voortdurend kan 
worden uitgesteld ? Is het goed en overeenkomstig den geest der 
bestaande bepalingen ? Mij komt het zoo niet voor. In de a,m-
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raerkingon op den toelichtenden staat lees ik weder dat de trac-
tementen der griffiers in goede rede staan tot ambtenaren van 
gelijken rang. Wanneer er ecne ranglijst bestond, gelijk bij de 
militaire magt, waarbij bijv. apothekers den rang hebben van 
kapitein , — dan zou dit goed zijn ; maar vermits wij zulk eene 
ranglijst, zulk eene classificatie niet hebben, moet ik opkomen 
tegen deze verklaring, omdat dit zou kunnen zien op eene bepa-
Hng van den rang van griffiers en op gelijkstelling van dien rang 
niet ambtenaren van de departementen, die niet opgaat. Tegen 
dat argument, tegen dien grond van weigering kom ik op, en 
behalve dat , zie ik dat de ingenieur voor de telegraphie en de 
directeur van de Staats-courant f 3000 genieten. En wat nu de 
ambtenaren op de griffien betreft, heb ik speciaal te wijzen op 
die in Zuid- en Noordholland: niet om provinciaal te zijn, maar 
omdat mij juist omtrent hen een feit bekend is en ik mij gronden 
kan opeen Koninklijk besluit, hetwelk die provinciën van de overige 
onderscheidt. 

Die ambtenaren hebben voor de leges, die zij verloren, 
op de provinciale begrooting eene vergoeding genoten. Na 1850 
is er eene ministeriele aanschrijving gekomen , om die vergoeding 
niet meer op de provinciale begrooting te stellen. Daarop is eene 
reclame gevolgd van die ambtenaren , en de vergoeding is op de 
rïjksbegrooting gebragt; maar onder deze voorwaarde, dat het zou 
zijn eene afloopende betaling, en eene aanvulling van het tracte-
ment met de gewone korting, zoodat er ambtenaren zijn, die 
gedurende vier j a ren , in plaats van voor getrouwe dienst ver-
meerdering te krijgen, hebben gehad f 100 minder. 

Volgens het zoo even genoemde Koninklijk besluit van 14 Junij 
1852 (Staatsblad n°. 12(5), zou er voor de provinciën Zuid- en 
Noordholland eene afzonderlijke regeling van die tractemen-
ten zijn. Ofschoon het maximum geen regel behoeft te zijn, zoo 
dient de weg tot hetzelve echter niet te worden afgesneden, en 
dit zal het geval zijn, indien het telkens door de Regering wordt 
afgewezen. In sommige provinciën, vergis ik mij niet, wordt 
het , ik zou bijna zeggen, onregelmatig verkregen; daar zou-
den namelijk enkele ambtenaren bestaan , die meer hebben dan 
het maximum ; zoodat, wanneer die uitvallen, dat meerdere on-
der de overigen wordt verdeeld; maar in Zuidholland is dit niet 
mogelijk, vermits niemand meer, allen minder dan het maximum 
hebben. Wanneer de Regering dus telkens weigert op de aanvragen 
van Provinciale of Gedeputeerde Staten tot vermeerdering — is 
het aldaar niet mogelijk dat deze ambtenaren ooit de voordeelen 
van het Koninklijk besluit zullen genieten. En het besluit wil 
juist dat de beide provinciën, waar alles duurder is, meer genieten. 
Die weldadige bedoeling werd geheel voorbijgezien. Ik dring op 
eene andere beschouwing en handelwijze ernstig aan. Het is het 
verzoek van alle Staten geweest, en in het besluit is speciaal eene 
uitzondering voorNoord- en Zuidholland gemaakt. Het wordt tijd 
dat de Regering daaraan gevolg geve. 

De heer E n g e l e n : Ik vraag het woord om te ondesteunen 
de opmerking, die door den spreker, die mij voorafging, is ge-
maakt. De klagt over het niet-toepassen, of althans de eenigzins 
zonderlinge toepassing van het besluit van 14 Junij 1852 klemt 
niet alleen voor Noord- en Zuidholland, maar klemt bijzonder 
ook voor Friesland. Volgens do mij daarvan gegevene opgave, 
zou de som, die vrij zou vallen, doordat sommige ambtenaren 
aldaar meer hebben dan het maximum, bedragen f 300. Daar-
entegen bedragen de sommen , die andere ambtenaren minder heb-
ben dan het minimum, een bedrag van f 1500. Ik deel daarom 
geheel en al de opmerking van den vorigen spreker en moet den 
Minister verzoeken om bij eene volgende begrooting de noodige 
maatregelen te willen nemen, om de ambtenaren aan de provin-
ciale griffien in het genot te stellen van de tractementen hun bij 
gemeld Koninklijk besluit toegestaan. 

De heer minister van Binnenlandsche Zaken. [Deze 
rede gal later worden medegedeeld. II .] 

De heer M a c k a y : Ik moet nog even het woord vragen om 
op te komen • tegen die gelijkstelling van rang. Zijn de grifïiers 
der Provinciale Staten gelijkgesteld met de referendarissen der 
departementen, dan mag ik vragen of de werkzaamheden dier amb-

tenaren gelijkstaan ? De griffier staat aan het hooft! d « griffie, 
wordt met alle zaken belast, terwijl een referendaris voor een 
speciaal onderwerp benoemd wordt en zijne afdecling met geene 
griffie kan worden gelijkgesteld. Bij de griffien zijn ook hooftrett 
van afilcelingen, uiterst bekwaam voor hun vak, als belasting en 
waterstaat, en ofschoon ik nu deze hoofden niet gelijkstel met 
hoofden van afdeelingen van departementen, zoo acht ik echter 
een griffier hooger dan deze laatsten. 

De Minister scheen bevreesd voor de verhooging; de Spreker 
uit Friesland (de heer Engelen) heeft eene som van f 300 opge-
noemd , en ik geloof* dat die voor Zuid- en voor Noordholland 
wel f 1G00 a f 1800 zal bedragen. Dat is waarlijk, ter vol-
doening aan een Koninklijk besluit, niet te hoog. 

De Minister vergelijkt de werkzaamheden der ambtenaren vah 
het departement met die der provinciale griffie; maar aahgenömen 
er is gelijkheid, dan zij het mij vergund te doen opmerken, dat 
hier geene onderlinge vergelijking, maar het Koninklijk besluit de 
toetssteen is. Het besluit is maatstaf. Bestond ev zulk eene rege-
ling ook voor de departementen, dan ware het anders, maar nu 
de provinciale griffien eene eigene regeling hebben, diende daaraan 
werking te worden gegeven, al zoude het gevolg zijn, dat zij meer 
bekwamen dan anderen; de regeling wordt anders eene doode letter. 
Ik vertrouw dat aan voordragten van Staten guhoor zal worden 
verleend. 

De heer Minister van Binnenlandsche Zaken . [Deze 
rede zal later worden medegedeeld. I I I . ] 

De beraadslaging over de Hde afdeeling wordt gesloten. 
De onder-artikelen 5 tot en met 49 worden zonder beraad-

slaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

Daarna wordt de Vergadering tot den volgenden dag, des voor-
middags ten elf ure , gescheiden. 

VERBETER ING ES. / 

In de redevoering, door den heer Mackay, den 24sten November 
uitgesproken, staat, opbladz. 158, 1ste kolom, regel 12 en 13 v. o. : 
» {strafbepaling van 1708", lees: » staatsregeling van 1798". 

In de redevoering door den heer van Reede van Oudtshoorn uit-
gesproken in de zitting van den 25sten November, staat: 

bladz. 186, 2de kolom , regel 20 v. o.: « in den loop dezer zamen-
zitting", lees: "gedurende de afgeloopen zomerzitting"; 

bladz. 188, 1ste kolom , regel 15 v. b . : » het opzenden van 
bedelaars ", lees: » van veroordeelde bedelaars ". 

In die door denzelfden spreker gehouden in de zitting van den 
26stcn, staat , op bladz. 204, 2de kolom, regel 43 v. o.: voor 
"brandstoffen is noodig eene som van ruim f 250", lees: van 
IJ ruim f 150". » 

In de rede van den heer van der Brugglien, gehouden den 26sten 
November, op bladz. 195, 1ste kolom, regel 16 en 17 v. b . , staat: 
ii dat niet het voorbeeld gevolgd worde" lees: » wordt". 

In de redevoeringen van den heer van Eek, uitgesproken in de 
zitting van den 26sten November, zijn de volgende drukfeilen 
ingeslopen : 

bladz. 197, reg. 23 v. b . , staat: een commissie lees: eene commissie 
» » ii 26 » » eene » eener 
IJ ii ii 38 » ii Kamer, « Kamer 
ii 207, n 40 ii ii politio » politie 
ii ii n -57 ii ii liberaal » illiberaal 
ii 211, i) 25 » » den » een 

In het verslag der zitting van den 26sten November j l . , is op 
bladz. 217, 1ste kolom, verzuimd te melden, dat de Vergadering 
zich met de conclusien der rapporten, uitgebragt door de Commissie 
voor de Verzoekschriften op de in hare handen gestelde adressen, 
achtereenvolgens vereenigd heeft. 
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Z I T T I N G VAN DEN 29STE» NOVEMBER. 
(SUPPLEMENTBLAD.) 

R E D E V O E R I N G E N uitgesproken door den heer M i n i s t e r 
v a n B l n n e n l a n d s c h e Z a k e n in de fitting van 29 
November. 

[I. Bladz. 228.] 

Mynhcer de Voorzitter, het verwondert my niet, dat , by 
gelegenheid dat ik voor de eerste maal optreed ter verdediging 
eener begrooting van het Departement van Binnenlandscue Zaken, 
mij door sommige leden gevraagd is naar de rigting, welke ik 
in het bestuur dacht te volgen. Door mijn geachten ambtgenoot 
is in eene der voorgaande zittingen nader ontwikkeld de algemeene 
rigting, die dit Ministerie zich heeft voorgesteld. De beginselen 
door hem aangegeven zijn die van het Kabinet; zij zijn derhalve 
ook de mijne. 

Wat nu meer bepaald betreft de inrigting, welke ik wensch te 
volgen in het bestuur dat mij is toevertrouwd, zoo wil ik alleen 
dit voegen by hetgeen vroeger gezegd werd, dat ik geheel on-
bevangen en zonder de minste vooringenomenheid deze betrekking 
heb aanvaard, met het stellige voornemen om voort te gaan 
op het pad , dat mij zou toeschijnen goed gekozen te zijn, maar 
tevens om die wijzigingen in de administratie te brengen, welke 
ik zou meenen, dat in het belang van het land worden geëischt. 
Ik heb mij voorgesteld, de stoffelijke welvaart der natie te ver-
meerderen , door van de zijde der Regering, daar waar het noo-
d ig i s , by stand te verleenen tot het daarstellen van nuttige wer-
ken en tevens de hoogere belangen van het volk, zijne zedelijke 
ontwikkeling, voor zooverre dit van de Regering afhangt, te 

1 bevorderen. 
Na dit weinige kom ik ïn de eerste plaats tot de opmerking 

door sommige leden gemaakt omtrent de herziening der organieke 
wetten, die in de laatste jaren zijn vastgesteld. 

In de Memorie van Beantwoording op het Voorloopig Verslag 
over de begrootingswetten is door de Regering gezegd: » dat, 
» naar haar oordeel, de organieke wetten tot uitvoering der 
» Grondwet nog te kort hadden gewerkt, om ze reeds aan eene 
n herziening te onderwerpen , maar dat zij , wanneer de onder-
» vinding leerde, dat eenige wijzigingen noodzakelijk zijn, 
» de vereischte voordragten daartoe zal doen." Reeds dadelijk 
moet ik opmerken, dat de Regering veranderingen, wanneer 
ze noodig mogten zijn, heeft toegezegd niet alleen in de kies-
wet, zoo als door een der geachte sprekers is begrepen, maar 
in de organieke wetten in het algemeen. Overigens is de Re-
gering, naar het haar voorkomt, bij haar antwoord getrouw ge-
bleven aan hetgeen onlangs door den voorzitter van het Kabinet 
werd gezegd, dat zij namelijk zou streven om door partiele wij zi-
gingen in bestaande wetten verbetering aan te brengen. De Rege-
ring is van oordeel, dat het oogenblik niet gekomen is om de 
organieke wetten, nog zoo kort geleden vastgesteld , wat beginselen 
betreft, te wijzigen of ze aan eene geheelc herziening te onderwerpen; 
maar zij is bereid, de verbeteringen, welke de ondervinding als 
noodig leert kennen, in die wetten aan te brengen. 

Door een spreker is de aanmerking gemaakt, dat het antwoord 
in de memorie gegeven, niet wel strookte met de verklaring, 
welke door de Ministers in de maand April werd afgelegd. Wan-
neer ik evenwel de woorden en de bedoeling van die verklaring 
naga, dan geloof ik, dat de Regering zich volmaakt gelijk is ge-
bleven. Wat zegt zij in die verklaring ? ^ 

» Wij zouden kunnen wijzen naar artt. 131 en 140 der 
Grondwet, met het oog op sommige, weinig milde bepalingen 
der daaruit voortgevloeide wetten." Het is mijn voornemen niet 
de verdediging van die organieke wetten nu op mij te nemen, 
maar evenmin zal ik in eene kritiek daarvan komen; ik meen 
dat het mij als Minister niet zou passen , gebreken en leemten 
in wetten aan te wijzen, welke ik geroepen ben toe te 
passen, doch ik wil alleen dit opmerken, dat bij die verklaring 
door ons niet is toegezegd, dat wij die wetten door andere 
zouden vervangen op andere beginselen rustende, maar alleen, 
dat wij het betreurden, dat sommige bepalingen in die wetteu 
voorkomen, die minder overeenkomstig zijn met de bedoeling en 
met den zin, welken wy aan de bepalingen der Grondwet meenen 
te moeten geven. 

Men heeft gewezen op het bezwaar dat zich heeft voorgedaan 
by de toepassing van de kieswet; men heeft gewenscht, dat daarin 
zou worden voorzien. Do Regering is bereid te overwegen, in 
koe ver door wijziging aan dat bezwaar zou kunnen worden tegemoet 
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gekomen. Het zal evenwel eene zeer moeijelijke taak blijven de 
bepalingen der wet zoo te stellen dat daarvan nimmer misbruik 
kan worden gemaakt. 

Men heeft den wensch te kennen gegeven , dat by de toepassing 
van de organieke wetten minder eene zucht naar centralisatie 
zou worden bespeurd. Zoo iemand, ben ik een voorstander van 
onafhankelijkheid en van de autonomie, zoowel van de Rrovin-
ciale Staten, als van de plaatselijke besturen ; ik had gewenscht, 
dat het beginsel van centralisatie minder in de provinciale en ge-
meentewetten ten grondslag ware gelegd ; bij de toepassing van 
die wetten, wensch ik zooveel mogelijk de vrije hand te laten aan 
die besturen, voor zooveel echter dit overeenkomstig met de be-
palingen der wetten, zoo als zij nu zyn vastgesteld, kun geschieden 
en om daarvan een voorbeeld te geven, zou ik kunnen mededee-
len dat ecnigermate is voldaan aan den wensch, door den geachten 
spreker uit Utrecht (den heer van Goltstein), te kennen gegeven, om 
aan de Gedeputeerde Staten meer vrijheid over te laten in de be-
oordeeling van de plaatselijke verordeningen, die aan hen toege-
zonden worden. 

Met nog een enkel woord is teruggekomen op de discussie, die 
Zaturdagavond in deze Vergadering is gevoerd; men heeft de 
woorden aangehaald , welke ik dien avond heb gebezigd en waarbij 
ik heb te kennen gegeven, dat , naar mijn inzien, ambtenaren in 
hunne betrekking geen invloed moeten uitoefenen op de verkiezin-
gen. Ik geloof met die sprekers, dat het dikwijls bezwaarlyk zal 
zal zijn een onderscheid te maken tusschen den ambtenaar en den 
kiezer, wanneer dezelfde persoon beide hoedanigheden in zich ver-
eenigt. Omtrent het deelnemen van burgemeesters aan kiezers-
vereenigingen zijn echter van mijne zijde geene waarschuwingen 
aan die ambtenaren gedaan. 

Ik ga over tot het behandelen van sommige punten, die meer 
bepaald tot deze begrooting betrekking hebben. De geachte spre-
ker uit Groningen (de heer Reinders) heeft zich verheugd, dat 
de tegenwoordige toestand der geldmiddelen toeliet, meer voor 
publieke werken en nuttige inrigtingen te besteden dan in vroe-
gere tijden; doch heeft tevens de aanmerking gemaakt, dat die 
provincie minder zou zijn bedeeld dan andere gewesten van het 
Kijk. Ik geloof, dat de Regering in het algemeen minder moet 
oordeelen , waar zoodanig publiek werk wordt aangelegd , dan wel 
welk werk moet worden daargesteld en of het is in het belang van 
het geheele land. In dit laatste geval is de Regering van oordeel 
dat uit 't Rijks middelen daartoe bijdragen kunnen worden gego-
ven. Ik geloof evenwel dat de becijfering, door dien spreker 
gemaakt, minder juist is. Hij heeft zich beroepen op de begroo-
ting van dit jaar en zich daarbij bepaald. Verder heeft hij in 
rekening gebragt al de uitgaven welke van rijkswege geschieden 
in de verschillende provinciën ook voor onderhoud van werken van 
den Staat en van de rivieren en rijkskanalen. Naar mijn inzien 
moet men de zaak niet alzoo beschouwen, maar moet men vra-
gen, wat bepaaldelijk ten behoeve der provinciën gegeven is in 
den loop van sommige jaren. En wanneer ik dan naga de subsi-
dien , die in de laatste 5 jaren zijn verleend aan Groningen voor 
werken , welke alleen die provincie betroffen, dan vind ik dat die 
som in 5 jaren bedraagt f 140,000 , terwijl aan Friesland is verstrekt 
eene som van f76,000 en aan Noordholland van f 150,000, zoodat na-
genoeg het bedrag van die subsidien gelijkstaat. E r bestaat dus voor 
Groningen geene reden om zich te beklagen. Ik geloof evenwel, dat 
men die consideratien minder in aanmerking moet nemen. Naar 
mijn inzien , moeten èn de Regering èn de Volksvertegenwoordiging 
zich afvragen, of het belang van den Staat het maken van eenig werk 
medebrengt, niet of door Friesland, Groningen of eene andere 
provincie iets meer of iets minder uit de staatskas wordt genoten. 

Dezelfde spreker heeft den wensch te kennen gegeven, om eenig-
zins nader bekend te worden gemaakt met de vooruitzigten welke 
er bestaan op het spoedig daarstellen der spoorwegen , in de noord-
oostelijke provinciën van het Rijk. Ik ben reeds vroeger in degelegen-
heid geweest aan de Vergadering een kort overzigt van die zaak te 
geven. Ik kan er nu dit bijvoegen , dat , toen de voorloopige con-
cessie aan den eersten aanvrager was vervallen . eenige maanden ge-
leden, eene dergelijke toezegging aan een tweeden aanvrager is ge-
schied. De termijn, die daarbij gesteld is, loopt tothet eind der maand 
December. Tevens is bepaald, da t , bijaldien de gevraagde waar-
borg binnen den gestelden tijd wordt gestort, de voorloopige con-
cessie aan hem zal kunnen worden verleend. Die concessie zou 
alsdan strekken tot aanleg en exploitatie van don weg van Har-
lingen naar de grenzen van Hannover. En bij het geven van die 
toezeggingen, heeft de Regering zich voorbehouden de bevoegdheid 

DO O * O O # • • ï 

om aan de deflnitive concessie de verpligting te yeröincien tot 
daarstelling van een weg van Groningen naarden Rhijn-spoorweg. 

Ik geloof hiermede beantwoord te hebben de algemeene _aan-
merkingen en beschouwingen , welke in het midden gebragt zyn. 

II. 
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[II . Bladz. 230.] 

Mijnheer de Voorzitter, ik heb geen reden gevonden om na de 
discussien, welke bij de behandeling van de vorige begrooting 
over dit punt hebben plaats gehad, thans reeds de tracteraenten van 
die ambtenaren te verhoogen. Het valt niet te ontkennen dat die 
bezoldigingen laag zijn , zoo als in het algemeen al de traetementen 
van de rijks-ambtenaren laag gesteld zijn. Daar nu de tractemen-
ten der provinciale ambtenaren, even als die der andere uit 's Lands 
kas betaald worden , moet, dunkt mij, de Regering zich deze vraag 
voorstellen of die traetementen in verhouding staan tot die , welke 
aan de andere ambtenaren worden toe gelegd. Dit is hier het 
geval, liet is zeer bezwaarlijk juist te beoordeelen of de werkzaam-
lieden en verantwoordelijkheid van den eenen ambtenaar volmaakt 
met die van een anderen kunnen gelijkgesteld worden, maar men 
behoort wel eenige vergelijking te maken en zoo heeft men tot nu 
toe begrepen dat de gritfieis der Staten met de referendarissen bij 
de departementen van algemeen bestuur konden worden gelijk 
gesteld, dat hunne traetementen nagenoeg overeenkomen. Gaarne 
wil ik echter de verzekering geven dat ik dit punt in dm loop van 
het jaar neg nader in overweging zal nemen en byaldien het 

mogt blijken' dat er voldoende redenen tot verhooging van tracto-
ment bestaan, zullen bij eene volgende begrooting, daarvoor hoogere 
sommen worden aangevraagd. 

[ I I I . Bladz. 230] 

Het is inderdaad onaangenaam voor de Regering te moeten wei-
geren , hetgeen zij zelve zoo gaarne zoude toestaan, maar zy be-
grijpt dat dit thans niet mag geschieden. Wat het besluit in 1852 
betreft, eene verhooging van tractement voor hen die het daarbij 
gestelde maximum niet genieten, behoeft niet onmiddellijk te wor-
den verleend. Het besluit bepaalt uitdrukkelijk dat het minimum 
zal worden uitgereikt zoodra de middelen het zullen toelaten. Ik 
zal ook verder niet treden in eene vergelijking der beide door den 
spreker uit Gelderland bedoelde au.btenaren , omdat ik gaarne wil 
toegeven dat zoodanige vergelijking in menig opzigt vei schil zou 
opleveren. 

/ 


