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Mededeeling

van ingekomen

stukken.

De V o o r z i t t e r deelt mede dat het verslag gereed is
van de Commissie van Rapporteurs voor het wets-ontwerp
tot vaststelling van hoofdstuk VUB der StaatsbegrootiDg
voor 1873.
Dit verslag zal gedrukt en rondgedeeld en de dag
der beraadslaging nader bepaald worden.

248te Z I T T I N G .

Aan de orde is de beraadslaging over de WETS-ONTWERPEN
TOT VASTSTELLING DER BEGROOTING
INDIE VOOR HET DIENSTJAAR 1873.

VAN

NEDERLANDSCH

Beraadslaging over het WETS-ONTWERP TOT VASTSTELLING
VAN

HOOFDSTUK I I (UlTGAVEN

IN NEDERLANDSCH INDIE).

wordt geopend.
Beraadslaging over afdeeling V I (Departement der burgerlyke openbare werken).

ZITTING VAN VRIJDAG 2 5 OCTOBER.

(GEOPEND TEN 1 1 URE.)

Verslag uitgebragt over wets-ont werpen. — Voortzetting der beraadslaging over het wets-ontwerp tot
vaststelling der begrooting van Nederlandsch Indie
voor het dienstjaar

1873. — Verslagen uitgebragt

op Regeringsbescheiden.

Voorzitter: de heer D u l l e r t .
Tegenwoordig, met den Voorzitter, 66 leden, te weten
de heeren:
Heydenryck, Sandberg, Rombach, de J o n g , van W a s senaer van Catwyck, Storm van 'sGravesande, Gevers
Deynoot, ' s J a c o b , Moens, P y l s , Oldenhuis Gratama,
Hingst, Lenting, van Foreest, Mirandolle, Blom, Wybenga,
Nierstrasz, Jonckbloet, van Reenen , van Rees, van Loon,
van Hardenbroek van Lookhorst, Hoffman , de Bieberstein ,
Cremerg, D a m , van Houten, Bergsma, de Roo van Alderwerelt, van E e k , van Kerkwijk, de L a n g e , van Lynden
van Sandenburg, C. van Nispen tot Sevenaer, Dumbar,
Begram, du Marchie van Voorthuysen, van Nispen van
Sevenaer, Saaymans Vader, Brouwer, B o r r e t , van Beyma
thoe Kingma, Stieltjes, Wintgens, Heemskerk, Luyben,
T a k , Viruly Verbrugge, Mackay, van Sypesteyn , Verheijen , van Zinnicq Bergmann, Bredius, E i e n , S m i d t , de
Ruiter Zylker, van der Maesen de Sombreff, Idzerda,
de B r a u w , Kappeyne van de Coppello, de Bruyn Kops,
Blussé van Oud- Alblas, Rutgers van Rozenburg en van Kuyk;
en de heeren Ministers van Finantien en van Koloniën.
De notulen van het verhandelde in de vorige zitting
worden gelezen en goedgekeurd.

De heer N i e r s t r a s z : E r is geen atdeeling dezer begrooting, waarbij de organische gebreken meer in het licht
springen dan bij deze. By geeno andere afdoeling treedt
de schadelijkheid van de tegenwoordige wijze van werken
meer op den voorgrond, bij geene afdeeling wordt duidelijker aangetoond hoe de kosten noodeloos worden opgevoerd. Zeer te regt heeft de Minister van Koloniën niet
toegegeven aan den aandnmg uit Indie om het personeel
onder dit departement ressorterende uit te breiden. Toch
was die aandrang van het standpunt van den directeur
zeer natuurlijk. Immers al wat in Indie mislukt, al wat
in Indie onuitgevoerd blijft op dit gebied, wordt geweten
ann den ilirecteu 1 . Bedrieg ik mij niet dan is dit reeds de
dorde portoon, die sedert de invoering der comptabiliteitswet als zoodanig optreedt en die ook wel zal bezwyken
onder haren druk en onder die van de thans vigerende
bepalingen. Het is een feit van algemeene bekendheid dat
al de uitbestedingen , die in art. 38 der comptabiliteitswet
imperatief worden voorgeschreven, mislukken. I s dit te
verwonderen wanneer men in hot rapport der directeuren
over de comptabiliteitswet op bladz. 48 het volgende leest:
Het aantal hun vak kundige aannemers van werken,
in geheel Nederlandsch Indie aanwezig, is echter zeer
klein, welligt zijn het er geen tien hij elkaar. Onder die
weinigen zijn er gewoonlijk, die reeds aannemingen hebben
en te gelijker tijd niet meer kunnen of willen op zich nemen.
Dit verkleint natuurlijk het getal mededingers. Daarbij
komen de kosten voor den aannemer, ora zijn personeel
naar de plaats van uitvoering te zenden, enz., die door
den lande zouden worden uitgewonnen, door de uitvoering
op te dragen aan het plaatselijk aanwezig landspersoneel.
n Op alle wijzen is het dus zeker, dat de maatregel van
aanbesteding, of zelfs dadelijke uitbesteding, in den regel
meer na- dan voordeel voor den lande moet te weeg brengen.
En dit heeft geene andere oorzaak, dan het gebrek aan
kundige aannemers. W a t beteekent een tiental hunner (als
zy al eens zoo sterk zijn) voor de behoefte van geheel
Nederlandsch Indie? Gelyk aan het slot van § 68 is gezegd, zal het nog lang duren, oer de nijverheids-ontwikkeling hier te lande zoodanigen trap heeft bereikt, dat het
middel van aanbesteding er als regel kan worden toegepast,
zoo als thans in Nederland (en welligt in de meeste beschaafde landen) plaats heeft.
»Den toestand, die zich thans in deze gewesten tegen
het welslagen der aanbestedingen verzet, zal men niet verbeteren , door gedwongen handhaving van het stelsel: veeleer
zal daardoor meer en meer de onmagt van den Staat aan
den dag komen, tegenover de aannemers, en dit kan niet
anders dan schade voor den lande ten gevolge hebben.
De Commissie gelooft niet, dat het gelukken eener aanbesteding altijd voor den lande eene reden is geweest om
zich te verheugen."
Wanneer bevoegde deskundigen, met den toestand in
Indie volkomen bekend, dergely k oordeel uitspreken, vraag
ik of zoodanige toestand geen verbetering behoeft, en of
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de Minister behoort te wachten tot men het over andere
hoofdbeginselen der comptabiliteitswet eens is , om althans
hierin verbetering te brengen.
De posten in deze afdeeling acht ik geheel willekeurig,
en ik vind dit bevestigd door een extract uit het rapport
van den vroegeren directeur van openbare werken, den
heer de Hruyn , voorkomende op bladz. 11 van het reeds
aangehaalde stuk , waar die hoofdambtenaur zegt:
.ilk voor mij a c h t , in deze, eene radicale hervorming
oneindig beter, en zou het geen ongerijmd denkbeeld heeten ,
do waarheid in hare naaktheid voor ie stellen , zich niet aan
bedriegelijke vormen te binden, de specifieke staten niet op
te maken, omdat zij overtollige en nuttelooze bijlagen vormen , maar daarentegen eenvoudig voor elke (onder-) af'deeling der begrooting (voor het civiel bouwdepartement)
een zekiT crediet voor openbare werken (bijv. dat van het
vorige j a a r of iets meer) te verleenen". Maar daar de
Minister tot nog toa niet gezind schijnt radicale veranderingen te maken in de comptabiliteitswet , ware het weiligt nog mogelijk eenige verbetering aan te brengen , die
vooral voor dit departement onvermijdelijk gebleken zijn.
Het denkbeeld wordt aangege\cn in liet Koloniaal Verslag
voor 1Ö72, bladz. 106:
» Het denkbeeld is namelijk geopperd om sommige klassen
van werken, inzonderheid wegen en bruggen , even als
hier te lande, aan de locale besturen over to laten, met
behoud alleen van een algemeen toezigt van wege den
waterstaat, uit te oefenen door daartoe aangewezen inspecteurs."
Ziedaar, Mijnheer de Voorzitter, hetgeen ik reeds
herhaaldelijk heb aangegeven, om ten minste voortgang
te maken met de werken die aan het beheer van dat
departement zijn toevertrouwd. Ik geloof werkelijk , dat
men eenigzins terug moet komen tot het oude stelsel en
aan de hoofden van gewestelijke en plaatselijke besturen
credieten moet ver!eenen om de volstrekt noodige werken,
al zij het ook naar de plannen door den waterstaat vastgesteld, uit te voeren. Met de woningen van de districtshoofden is men daartoe reeds overgegaan. Men vindt dan
ook die kosten onder het departement van binnenlandsch
bestuur. Ik geloof dat men oen stap verder moet gaan , daar
men anders voortdurend zal stuiten op gebrek aan middelen
en toezigt om in Ir.die op dat gebied iets degelijks tot stand
te brengen.
Het blijkt maar al te zeer, Mijnheer de Voorzitter,
hoe gebrek aan voldoende en geschikte arbeiders bij de
verschillende werken , hetzij die aanbesteed, hetzij zij onder
toezigt van het departement zelf'uitgevoerd worden , steeds
blijft heerschen. Niet ten onregte beeft dan ook de heer
de Waal aangeraden bij die werken , die veelal tot nut van
de bevolking strekken, oen onbeschroomd gebruik te maken
van heerendiensten. Ik geloof dan ook dat men daartoe ,
door den nood gedwongen , in de laatste jaren meer is
overgegaan dan anders het geval zou zijn geweest.
Ik zal, Mijnheer de Voorzitter, verder niet treden in
bijzonderheden dat departement betreffende . maar ik meende
er op te moeten wijzen , hoe de directeur van openbare
worken in lndie niet alleen in alle rapporten, maar bijna
in alle redevoeringen over die zaak steeds de zondebok is
en de schuld moet dragen dat sommige openbare werken
niet zijn voltooid, en tot zijne verontschuldiging te moeten
wijzon op de moeijelijkheden waarmede hij steeds te worstelen heeft , die zoowel voortspruiten uit de veranderde toestanden als uit de regelen voorgeschreven door de comp
tabiliteitswet. Ik zal waarschijnlijk wel weer het oude
antwoord ontvangen dat ik vroeger meermalen op dergelijke
opmerkingen kreeg, namelijk het ophalen van vroeger
bestaande misbruiken. Ik wil aannemen, Mijnheer de
Voorzitter, dat vroeger van die zaak veel misbruik gemaakt en veel te veel van de krachten der bevolking in
heerendienst of in het leveren van materialen is gevergd;
maar er bestaat een middenweg. Ik zie, bijv., niet in waarom
men daar waar grondstoffen aanwezig zijn om steenen te
bakken en kalk te branden, geen gebruik zou mogen maken
van heerendiensten wanneer dit voor werken bepaald noodig
is. De inlander toch is verpligt een bepaald aantal dagen

lndie
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heerendiensten op te brengen even als wy een zeker aantal
guldons belasting, naar mate van onzen aanslag.
Blijven wij nu op dezelfde wijze voortgaan, alleen omdat
er vroeger misbruiken hebben plaats gehad en men zich
niet voegen wilde naar den natuurlijken weg in lndie a a n gewezen om groote werken tot stand te brengen, dan
kunnen wij sommen toestaan zoo groot als wij willen , maar
in lndie is het onmogelijk die te verwerken , en de toestand
van de openbare werken in het algemeen getuigt van de
juistheid mijner bewering.
De heer F r a n s e n v a n <ïe P u t t e , Minister van Koloniën :
Mijnheer de Voorzitter, de klagt over dit departement van
I algemeen bestuur in lndie is niet vreemd. De Commissie
1
van Rapporteurs, die nota nam van den post tot uitbreiding
van het technisch personeel, heeft den niet onbillijken eisch
gesteld , dat althans der Kamer gelegenheid gegeven zoude
worden om daarover als over eene afzonderlijke onderafdeeling te stemmen, wanneer de Minister aan dien memoriepost bleef hechten , welke reeds twee jaren op de begrooting
voorkomt.
De bezwaren door den hee* Niorstrasz aan het artikel
I van de comptabiliteitswet ontleend, dat de uitbt>stedingen
voorschrijft, ontken ik niet, maar liggen die in het artikel
of in de toepassing daarvan ?
De Commissie van Rapporteurs zelf herinnert er aan
' dat onder andere eene uitbesteding van het Kabooh-kanaal,
I een werk van ontzettende grootte, dat men hier welligt
niet eens in één perceel zou uitbesteden, daar en bloc is
aanbesteed. Maar wanneer men vooral daar in kleine perceelen uitbesteedt op de wijze als particulieren dit zelfs
hier to lande doen . eerst de funderingen , daarna de muren
en het verdere gedeelte van den bouw, dan zal men de
uitvoering der cemptabiliteitswet mogelijk maken.
Daar ligt echter het kwaad niet. De comptabiliteitswet
geeft immers vrijheid om, wanneer de uitbesteding niet
gelukt, het werk in dagloonen te doen uitvoeren. Gaat
men echter de mogelijke misbruiken na, ook uiteen finantieel oogpunt, dan is dit laatste geen wenschelijke toestand.
De geachte afgevaardigde spreekt van gebrek aan arbeiders ; dit spreek ik bepaaldelijk tegen. Uit geen der stukken
uit lndie in de laatste jaren blijkt die klagt. Misschien
bestaat dit gebrek tijdelijk op eene enkele plaats.
Om echter daaruit te besluiten de werken voortaan te
laten uitvoeren door ambtenaren van het binnenlandsch
bestuur, zoo als in den goeden ouden tijd , en niet door
het technisch personeel, kan mijns inziens niet opgaan. Ik
herinner aan hetgeen de heer Stieltjes verleden j a a r heeft
medegedeeld betreffende de brug in Kadoe, welke op den
dag dat zij voor het openbaar verkeer zou opengesteld
worden, verdwenen was ten gevolge van gebrekkigen bouw,
veroorzaakt door gebrek aan technisch personeel Die bru»
had f 30 000 gekost.
Bij mij staat de overtuiging v a s t , hoezeer ik huiverig
was daarin te treden, dat de aanvulling van het technisch
personeel in lndie noodig is. Die aanvulling zou moeten
plaats vinden in den geest, zoo als door den heer Stieltjes
vroeger hier werd aangegeven, niet door het zenden enkel
van jonge adspirant-ingenieurs, direct van de Polytechnische school naar lndie , maar door het pogen om te verkrijgen waterbouwkundige ambtenaren , die zich, na het
eindigen van den aanleg der Staatsspoorwegen. hier te
lande aanbieden, en van praktisch gevormde opzieners bij
den waterstaat.
E r wordt door den geachten afgevaardigde uit Delft een
beroep gedaan op do autoriteit van den directeur der openbare werken. Ik wil mij op denzelfdo beroepen en de Kamer
voorlezen wat in zijn aan den Gouverneur Generaal onderworpen voorstel door hem gezegd wordt. De opmerking
was gemaakt, dat do klagten betreffende het beheer der
openbare werken vooral zijn gerezen on toegenomen sedert
de instelling van een afzonderlek departement in 1854. Ik
merk op dat de klagten dus niet zijn begonnen na de werking van de comptabiliteitswet, maar reeds in 1854 , dus
13 jaren vroeger. Daarop antwoordt de directeur: » Dit kan
verklaard worden uit de omstandigheid , dat omstreeks den-
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zelfden tijd de gedwongen leveringen werden afgeschaft en
het aanwenden van onbeloonden arbeid dor bevolking werd
beperkt". »Toen het regime der gedwongon leveringen en
onbeloonde diensten gold , vervolgt do directeur , kwamen
vele oponbaro werken spoedig en zonder kosten tot stand.
Er was geen deskundig toezigt; er werd zoor slecht gewerkt ; maar men had eeno onbeperkte beschikking over
de eigendommen en werkkrachten der bevolking. en kon
dus in elke zich voordoende behoefto dadelijk weder voorzien. In dien tijd werd niet geklaagd , want het exploiterende
deel der bevolking, de Europeanen , waron spoedig geholpen,
als het noodig was, en de geëxploiteerden berustten stilzwijgend in hun lot."
«Toen die toestand ophield — zoo gaat de directeur
voort — toen alles moest botaald worden on men had ingezien dat door niet deskundigen veel was verknoeid, werden er niet evenredig genoeg gelden en technici disponibel
gesteld, om in eens in een gezonden toestand te geraken;
want hetgeen meer aan geld werd toegestaan , was op verre
na niet de waarde van hetgeen vóór dien tijd onbetaald
werd benuttigd, en hetgeen men aan technici meer verkreeg was niet voldoende om het door onbekwame handen
verknoeide te regt te brengen."
Ziedaar eene voorstelling van zaken, waarop niet veel
valt af te dingen. Men moot niet uit het oog verliezen de
gevolgen van den overgang van die vroegere methode van
werken: alles door de inlundsche bevolking, in onboloonden heerendienst, met verpligte levering van inlandscho
materialen, alles onder het niet-deskundig toezigt van het
Europeesch en inlandsch bestuurspersoneel; — en de nisuwe
methode van werken met beloonden arbeid, met deugdelijke, betaalde materialen, onder deskundige leiding van
ingenieurs , architecten en opzigters.
E n wil men weten wat het oude regime heeft opgeleverd :
i) Wij hebben — zegt do directeur — een insolventen boedel
overgenomen. Voor de tekortkomsten kunnen wij voor alsnog niet aansprakelijk gesteld worden. Om zich voorloopig bij de kleine bruggen en duikers te bepalen, zijn nog
verreweg do meeste van zoogenaamd inlandsch maaksel.
Diezelfde werken , van goede materialen en onder voldoende
technische voorlichting geprojecteerd en uitgevoerd, zouden
het van 30 tot 50 jaren, on bij gebruik van uitstekend»
materialen nog langer kunnen uithouden , zonder dat men er
zich verder mede behoefde te bemoeijen dan voor zoover
het gewone onderhoud betreft, dat zich in da meeste gevallen zou kunnen bepalen tot witten, teeron en het nu
en dan vernieuwen van eene plank.
» Sedert het ophouden van gedwongen leveringen en hot
beperken van onbeloonden arbeid der bevolking, is er bij de
ontelbare noodig geworden vernieuwingen van vele kleine
werken, onder het vroegere regime gemaakt, in zekeren
zin een achterstand ontstaan, met het bijwerken waarvan
hot departement reods lang, doch met onvoldosnde middelen bezig is. Telkens wanneer een meer permanent werk
ve<rijst, vermindert die achterstand, dio eindelijk geheel
zal ophouden, waardoor de taak van dit departement in
dat opzigt aanmerkelijk zal zijn verligt, en hot zich meer
zal kunnen wijden aan werken van grootoren omvang."
In welken toestand do burgerlijke openbare werken op
sommige plaatsen verkeoron , is na te gaan uit een brief
van den 28sten Junij van den gouverneur van Sumatra's
Westkust: » Als super-intendant van 's lands burgerlijke
openbare werken in mijn gewest, — schrijft deze— acht
ik het mij ton pligt om de aangelegenheid van de vormeerduring van het personeel van den waterstaat en de
burgerlijke openbare werken ia dit gouvernement op nieuw
onder de aandacht te brengen , daar de slotsom van niet
tijdige voorziening zeker zal zijn een geheelo achteruitgang, die niet te schatten nadeelen voor de belangen der
dienst en voor 's lands schatkist ten gevolge kan hebben".
Mijnheer de Voorzitter, nadat herhaaldelijk van hier
tegen dio vermeerdering van technisch porioneel bij do
openbare werken bezwaar werd ingebragt, on beweerd dat
dit was eene uitbreiding, die altijd eigen was aan directeuren ot ministers van openbare werken in anderelanden,
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heeft de dirocteur van oponbaro werken het oordeel govraagd van de hoofden van het gewestelijk bestuur.
Ik hob don staat van dio aanvragen voor my en in de
aanvrage van don directeur om vermeerdering van personeel is geen ambtenaar meor opgenomen dan door de
hoofden van het gewestelijk bestuur is gevraagd.
Ik spreek hior alleen van het personeel voor do gewone
oponbaro werkon,' niet te verwarren met iets anders,
waarover ik thans nog een enkel woord to zeggen heb.
Gedurende twoo jaren is er eeno post voor Memorie op de
begrooting uitgetrokken voor eone instelling van ingenieurs
voor de rivierdienst, eon geheel nieuwen tak van dienst in
Nederlandsch Indie. Nu is daarop uit Indie andermaal
aangedrongen, en bij het voorstel dat er gedaan is voor
het personeel, alleen voor do Kodiri-rivior, deins ik voor
de verantwoordelijkheid, om die uitgaven voor alsnog voor
te stellen, terug.
Ik wil niet tegenspredon dat het wenschelijk kan zijn
om ook de rivierdienst in Indie te regelen; maar, zoo als
ik zeg, ik kan den omvang daarvan voor alsnog niet genoogzaam overzien, om te kunnen bepalen of het onze
personele en finantiele krachten niet te boven zal gaan.
Een dergelijk voorstel wensch ik dus thans niet aan de
Kamer te onderwerpen. Maar ik wenschte wel de vrijheid
van de Kamer te hebben, om in beperkte mate aan de
uitbreiding van het technisch personeol een begin van uitvoering te geven, zoo ik geschikte en praktische personen
daorvoor krijgen konde, om spoodig naar Nederlandsch
Indie uit te zonden.
M a a r , ten einde de Kamer niet te noodzaken om over
eene ondorafdoeling te stemmen, waarin die post verscholen
is, ten eindo haar dus gelegenheid te geven om mot volkomen vrijheid in deze te handelen, heb ik de eer voor
te stellen, om na afdeeling 74 een nieuwe afdeeling 74a
te doen volgen: » Vermeerdering van personeel, Memorie".
De heer X i e r s t r a s z : Ken kort antwoord aan den Ministor van Koloniën. Mij dunkt dat hij al zeer weinig
geantwoord heoft op de door mij genoeoido bezwaren,
voortspruitende uit de comptabiliteitswet, en uit den toestand op Java.
Hij heeft verschillende oude bekende zaken opgehaald
on, zoo als ik vermoedde, het is weder geweest het a a n beeld waarop altijd geslagen wordt: misbruik maken van
de eigendommen on van de werkkrachten van het volk.
De stukken die hij heeft voorgelezen van den togenwoordigon dirocteur, kunnen geon antwoord zijn op hetgeen ik heb gezegd, omdat de Minister niet gehoord heeft,
dat ik een advies heb voorgelezen van den oud-directeur
de Bruyn on niet van den tegenwoordige. Dat nu de t e genwoordige directeur van openbare werken, die dikwijls
zoo onbillijk beoordeeld wordt, zulke hier steeds welkome
redeneringen te baat neemt om zijne baan schoon te vegen,
wie zal hem dit ten kwado duiden? Maar, dat er overal
en ten allen tijde op J a v a genoegzaam vrijwillige a r beiders to verkrijgen zijn, meen ik den Minister bepaald
te mogen tegonspreken. Men heeft slechts te lezen hot werkje
van don heer do Bordes, voor den Minister zoker geen
suspect getuige, waarin telkens voorkomt, wanneer er
qnaestio is van werkvolk, dat dit niet bij tijds en niet
iu genoegzaam getal te verkrijgen was, zoo dat het
werk in den oostmoesson niot kon afgemaakt worden , en
er dus mode gewacht moost worden, waardoor zij gedurendo den westmoesson zeer achteruit gingen. Dat vroeger,
toen vele werken in Indie zonder technisch personeel zijn
uitgevoerd , groota fouten zijn begaan , WK; zal dit ontkennen ?
Wie zal ontkonnen dat ingenieurs, bekwaam in hun v a k ,
dit werk beter zullen doen dan do gewone controleurs,
adsistent-residonten of zelfs residenten, die van het ingenieursvak hunne speciale studie niet gemaakt hebben. Maar
te smalen op hetgeen voorgangers gedaan hebben, wanneer
men al de groote, kolossale werken ziet, dio in Indie gemaakt zijn, dat gaat niet aan. Ik herinner mij nog zeer
goed, dat toen er óe"n hoofdingenieur in Indie w a s . men
zeide : i Die man overleeft al zijne werken : want ze storten
in, of, als ze af zijn, zijn ze zoo ondoelmatig dat niemand
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ze kan gebruiken." De Minister zal zich dit ook wel herinneren, daar hij destijds in Indie was.
Maar wanneer er nu zulk een bijzondere zorg wordt
gedragen voor de openbare werken en die zorg zooveel
beter is dan vroeger, hoe komt het dan dat men tegenwoordig hoort van honderde klagten, die vroeger geheel
onbekend waren ?
Ik laat nu de reden der overstroomingen daar; maar
wys toch op do afwateringskanalen in Samarang, waardoor vroeger het overtolligo water afgevoerd werd en die
thans geheel verdwenen zyn , zoodat drie honderd bruggen
die over die kanalen lagen, onnoodig geworden zijn.
Het is by de openbare werken dezelfde quaestie als bg
het binnenlandsch bestuur. Wanneer men over geheel
Indie heen ingenieurs, opzigters en technisch personeel
hebben k o n , dan zeker zou het beter zijn dan thans. Doch
waar moet het met zulk een uitgestrekt land heen, bij die
vele eischen voor irrigatie, bruggen, wegen enz., als men
niet roeijen wil met de riemen die men heeft?
De Minister deinst terug voor het personeel, dat alleen
voor de verbetering der Kediri-rivier noodig zijn zou.
Zeker, hoe meer technisch personeel en vooral hoe meer
praktisch gevormde opzigters men naar Indie sturen kan,
hoe beter; maar het is boven onze magt om geheel in alle
behoeften te voorzien. De begroot ing wordt reeds n u ,
dan hier, dan d a a r , zoo opgevoerd , dat die dreigt gelijk
te zullen worden met die van groote Europesche landen,
zoo als Frankrijk bijv. Dat kan Nederland niet betalen.
Wij moeten tevreden zijn, wanneer onder het personeel
van burgerlijke ambtenaren mannen gevonden worden,
die in de eerste grootste behoeften weten te voorzien.
Wanneer men den toestand van de wegen en 'bruggen
op Java vergelijkt met die van vroeger, dan is er een
algemeene achteruitgang zigtbaar. Elk tegenwoordig nieuw
gemaakt werk is op zich zelf wel beter , hechter en sterker; maar ik geloof niet dat de Minister personeel, geld
en arbeiders genoeg zal kunnen vinden om op die uitgezochte wijs te voorzien in het zeer vele, waarin noodzakelijk moet worden voorzien.
Maar ik blijf staan op het punt dat de zaak der oponbare werken zoo belemmert en dat is het stelsel vau uitbesteding. Mij dunkt daarin ware zoo gemakkelijk te
voorzien door eene kleine wijziging van art. 38 der comptabiliteitswet, al wil de Minister er niets anders in veranderen en al blijft hij aan dat kind , door hem ter wereld
gebragt, ook nog zoo hechten. Nu de gebreken werkelijk
in de praktijk zoo groot blijken te zijn, ware h e t , mijns
inziens, in 's lands belang noodig, dat de Minister tot
eene wijziging overging.
De heer F r a n s e n v a n d e P u t t e . Minister van Kolonien i Ik behoef der Kamer niet te herinneren , dat die post
voor Memorie reeds twee jaren op de begrooting gestaan
heeft en ik er thans een beperkter strekking aan geef dan
vroeger, omdat daarbij toen op waterstaatsbeambten voor
de rivieren was gerekend. Dat deze post, die dit jaar uit
de onvoorziene uitgaven betaald zal moeten worden , beperkt
i s , blijkt overigens daaruit, dat die onvoorziene uitgaven
op de geheele afdeeling niet meer dan f 100 000 bedragen.
Behoef i k , na de schets van den toestand, dien de
geachte vorige spreker heeft gegeven , een toestand waarin
de ingenieurs hunne werken overleefden, wel me'ér tot
verdediging van mijn voorstel aan te voeren.
Hetgeen ik de eer heb van de Kamer te vragen is beperkte
uitvoering van de Indische aanvragen, maar ik zou myne
verantwoordelijkheid niet gedekt achten, wanneer ik de
Kamer niet voldoende inlichtte. Aan hare wijsheid zij het
overgelaten eene beslissing te nemen.
Wat art. 38 der comptabiliteitswet betreft, vraag ik of
e r , als men de 2de alinea leest, urgentie is om het te
veranderen ? De eerste alinea van het artikel schrijft uitbesteding voor, en dan luidt de 2de alinea: » Alleen,
wanneer Onze Minister van Koloniën of de GouverneurGeneraal van Nederlandsch Indie zulks in 's lands belang
noodig oordeelt, kan van dien regel worden afgeweken."
E r kan d n s , als het in 's lands belang noodig i s , van
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worden afgeweken ; maar de noodzakelijkheid moet worden aangetoond. Zoo heb ik mij niet kunnen vereenigen
met een voorstel, dat bij de beide Gouverneurs-Generaal en ook bij myn ambtsvoorganger ondersteuning vond,
namelijk om aan het contract voor de pakketvaart in
Nederlandsch Indie, dat over twee jaren expireert, eene
ondorhandscho verlenging voor tien of vijftien jaren te
geven. In 1863 heb ik in dezelfde zaak eene beslissing
moeten nemen; de pakketvaart is toen zelfs vóór de inwerkingtreding der comptabiliteitswet, bij openbare mededinging, voor veel minder geld per mijl gegund dan aan
do vroegere ondernemers, en de dienst wordt door veel
betere stoomschepen en op veel betere wyze dan onder
die vroegere ondernemers verrigt.
Die gunning is verleend, niettegenstaande de Engelsche
ondernemers Hollandsche vervingen. Zou het nu aangenaam zijn. de Hollanders van de aanbesteding uit te sluiten ? Ik zie daartoe volstrekt geen noodzakelijkheid. Mogt
die uitbesteding mislukken, dan zal ik mij zeer verantwoord achten, een onderhandsch contract te sluiten, om
dit ann de goedkeuring der Kamer te onderwerpen. Maar
wijziging van de comptabiliteitswet op dit punt acht ik
voor als nog onnoodig.
De beraadslaging wordt gesloten.
De onderafd. 73—75 worden zonder beraadslaging en
zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
Beraadslaging over onderafd. 76, luidende:
«Onderhoud en herstelling van bevloeijingswerken, bruggen, waterstaats- en andere werken f 1 000 000."
De heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Koloniën :
Mijnheer de Voorzitter, hoezeer de uitgaaf, die ik op het
oog h e b , geen wijziging of verhooging van dezen post
noodig m a a k t , wensch ik toch de Kamer bekend te maken
met het werk dat uit dezen post, zoo noodig door a a n vulling, zal uitgevoerd worden. Het hotel van den Gouverneur-Generaal te Rijswijk verkeert in een zeer slechten
toestand. Voor eenige jaren is het voorstel gedaan om een
paleis voor den Gouverneur-Generaal te bouwen op het
Koningsplein; de correspondentie daarover heeft onder
twee Gouverneurs-Generaal voortgeduurd en de toestand is
thans zóó, dat de Gouverneur-Generaal Mijer, hoewel hij
zeide er zelf geen genot meer van te zullen hebben, het plan
tot herstelling van het hotel aanbeval door de opmerking;
» Zoo dikwerf ik de verzakkingen in de vloeren en de
scheuringen in de muren aanschouw, bekruipt mij de vrees
dat wij mot gevaar bedreigd worden." En de tegenwoordige
Gouverneur-Generaal wist de eer van den Nederlandschen
Staat niet beter op te houden dan bij de ontvangst onlangs
van een Keizerlijken bezoeker op Java te zeggen dat zyn
hotel weldra verbouwd werd.
Intusschen heeft men afgezien van het weidsche voorstel
om een paleis te bouwen , maar men zal het hotel te Rijswijk
repareren ; daarvoor zal in twee jaren tyds voor 3 ton verwerkt worden.
De beraadslaging wordt gesloten.
Onderafd. 76 wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
De onderafd. 77 en 78 worden zonder beraadslaging en
zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
Beraadslaging over onderafd. 78a,

luidende:

n Havenwerken te Batavia f 1 000 000."
De heer S t i e l t j e s : Mijnheer de Voorzitter, ik ben in
eene moeijelijke positie door de wijze waarop deze havenquaestie behandeld i s , want ik moet spreken over eene
zaak waarvan ik naauwelijks de helft der stukken gelezen
heb. Het is bekend dat verschillende groote werken eerst
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op de begrooting gekomen zyn na het onderzoek der I n dische begrooting in de sectien; dit heeft reeds bij het
hernieuwd onderzoek in de sectien geleid tot den wensch
dat men ze vroeger hadde kunnen beoordeelen. Maar nu
is een paar dagen geleden een groot dossier stukken ter
griffie nedergelegd met meer dan twintig kaarten. Met den
besten wil en ofschoon ik 's morgens vroeg op de griffie
kwam, heb ik zo niet allen kunnen lezen Ik geloftl niet
dat ik overdrijf wanneer ik zeg dut in de Vergadering
slechts 4 of 5 leden aanwezig zijn die min of meerkennis
van de stukken hebben kunnen nemen. De Ministor tiie
de stukken maanden onder zich heeft gehad staat daartegenovor op veel gunstiger standpunt. Toch wil ik trachten
eenige bezwaren tegen het plan mede te deelen. Naar
my'ne meening mogen wij de aangevraagde som niet zoo
voetstoots zonder nader onderzoek toestaan. Ik herinner
aan het gezegde van den heer de Man, dat hier evenmin quaestie is van wantrouwen als van vertrouwen,
maar van onderzoek en tot dat onderzoek moesten wy ten
minste de gelegenheid hebben gehad.
Ik begin met eene korte beschrijving te geven van de
baai van Batavia, die zich aan de noordku-t van Java
uitstrekt, die eene wijdte heeft van 33 kilometers en het
land 13 a 14 kilometers inspringt. De baai heeft op de
diepste punten 19 meters water en neemt in diepte af naar
de kust, waar men op de kaarten gewoonlijk dieptelijnen
voor 3 vademen, voor 5 vademen (van 6 Rhijolandsche
voeten of 1,88 meter) vindt aangewezen. Nu is het opmerkelyk dat die lijnen van 3 vademen en 5 vademen zich
meer en meer van het strand verwijderen. Dit komt van
de aanslibbingen van grond die aangevoerd wordt door de
rivieren, die in de baai uitwateren. De voornaamste hiervan zijn de rivier van Batavia (of Tji-Liwoeng), die onder
generaal van den Bosch uit den havenmond is afgeleid.
Verder wateren daarin uit de rivieren van Bekassi meer
oostwaarts, en westwaarts de Tji-Angkeh en de rivier van
Tangerang of de T j i - D a n i , die gedeeltelijk tegenover
Onrust uitwatert en gedeeltelijk (na het bezwijken van
sluizen) door de Mookervaart naar de Tji-Angkeh. De
voornaamste dezer rivieren komen uit hot Buitenzorgsche.
Om een denkbeeld te geven van de aanslibbingen, die
deze rivieren veroorzaken , moet ik er op wijzen dat de
gevallen regens in het Buitenzorgsche, volgens waarnemingen van Junghuhn en anderen , het vijfvoud bedragen
van den regen die hier jaarlijks valt. Hier is de hoeveelheid gevallen regen 0,7 meter per j a a r of een paar millimeters per dag, daar is het minstens een centimeter per
dag , of juister 3,75 meters in 't jaar. Om zich die hoeveelheid eenigzins duidelijk voor te stellen , moet men zich
herinneren dat tijdens de jongste piasregens van 20—30
September, hier in Holland ruim 0,1 meter water is gevallen en daardoor groote waterlast in de polders is
ontstaan. Die watersnood nu van 10 dagen is in dat gedeelte van Indie de gewone toestand. Hierbij bedenke men
dat de rivieren , die in de baai uitwateren , een verhang
hebben, dat veelmalen dat langs onze rivieren overtreft.
Reeds Buitenzorg , 56 kilometers bezuiden Batavia gelegen ,
ligt 260 meters boven de zee en kort daarachter verheffen
zich bergtoppen tot 3000 meters hoogte. Men kan zich dus
voorstellen dat met die stortregens, die men daar gedurende eeuigen tijd kan waarnemen en langs die sterke
helling eene massa klei wordt afgevoerd. Men moet dit
gezien hebben om zich daarvau een juist denkbeeld te kunnen
maken. Het water wordt er troebel door gemaakt en heeft
een donker gele kleur. In eone nota van den hoofd-ingenieur Waldorp vind ik cijfers medegedeeld omtrent die
aan slibbingen , en daaruit blijkt dat die aanslibbing bedroeg:
van 1619 tot 1770 800 meters of 5,3 meters per j a a r ;
» 1770 » 1817 4<>0
n
i 8,5
i
i
..
.. 1817 » 1866 480
..
.. 9,8
»
•
a
De snelheid van aanslibbing neemt dus toe en vooral is dit
het geval ten westen van de havenhoofden van Batavia. Van
5,'! meter per j a a r voor twee eeuwen is die nu reeds tot
9,8 meter per jaar toegenomen. Het uitbrengen van hoofden
heeft die aanslibbing aan de westzyde zeer doen verïnoerdereu , daar zij de slib tegenhouden. Aan een anderen
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kant is dil minder. Daar nu het verschil tusschen eb en
vloed gering is — het wordt opgegeven als tusschen 0,5
en 0,6 en als maximum 1,1 meter— en de stroom zoo gering is dat de geankerde schepen voor den wind zwaayen
en niet voor den stroom, kan men nagaan dat dig onvoldoende is om die slib weg te nemen.
Ik heb dit moeten doen voorafgaan om te doen begrypen
wat ik over de verschillende plannen wilde zeggen.
Het denkbeeld om de haven van Batavia te verbeteren
is reeds in 1851 geopperd door den marine-officier Bruining;
hij wenschte een zeebreker voor den havenmond te bouwen
waarachter de schepon rustig zouden Kunnen liggen en
met prauwen konden geladen en gelost worden. Een dergelijk plan schijnt in een brief van Z. K. H. Prins Hendrik
der Nederlanden aangeprezen te zijn. In 1862 is in eene
brochure (1) het denkbeeld aangegeven van het uitbrengen
van twee dammen uit den wal tegenover Onrust, met het
graven van een bassin, terwijl een dam den stuw met
Onrust verbinden zou.
Later is het plan opgekomen van den tegenwoordigen
Minister van Koloniën om Onrust mot deu vasten wal te
verbinden, met eene spoorwegverbinding naar Batavia.
Door de Spoorwegmaatschappij is dit plan weder opgevat,
en de dam over Onrust tot Kuiper doorgetrokken
Over
dit plan is onlangs door ddn hoofdingenieur Waldorp een
rapport uitgebragt, waaruit ik de meeste volgende gegeven3
heb geput. De daarbij behoorende kaarten heb ik tor
inzage van de leden op 's Ministers tafel nedergelegd.
Tegen de haven van Onrust is het bezwaar gemaakt
dat, als men den ingang der baai van Batavia vernaauwde ,
de eb en vloed minder werking op de baai zouden krygen
en de aanslibbing nog grooter zou worden. Ik merk echter
hierbij op dat do geheele buiten wijdte dor baai 33 kilometer
is, met diepten die tot 19 meters gaan, en dat de dam
naar Onrust daarvan zou afsluiten 1,8 kilometer, w a a r d e
grootste diepte is 10 meters. Ik schat gl »baal dat VM van
het profil verloren gaat.
Eene vernaauwing van den mond der baai in profil in
reden van 30 tot 29 geeft een oubeduidenden tegenstand. zoodat het bezwaar meer denkbeeldig is dan werkelijk. E r wordt
naar ik uit het rapport van den heer Waldorp zie, dan.
ook niet in gedeeld door den hoofdingenieur Caland, wiens
advies naar het schijnt in deze gevraagd is. Het spijt mij
dat wij zijn rapport over deze zaak niet bij de stukken
hebben ontvangen.
Er ligt tusschen Onrust en Kuiper eone groote diepte,
die volgens den heer Waldorp kan gebruikt worden tot het
leggen van drijvende drooge dokken. Om opslibbing achter
den dam naar Onrust te voorkomen, en ook om de schepen
bij alle winden eene rustige ligplaats te verzekeren, stelt
hy verder voor een tweede dam meer zuidwaarts te leggen.
De naar het zuiden gekeerde 300 meters wijde opening, zal nu
onder alle omstandigheden zonder gevaar te passeren zyn. De
heer Waldorp hoeft in de laatste jaren de meeste havens en
ladingsplaatsen bezocht, met het oog op de werken te
Amsterdam, zoodat hij in die zaak wel eene specialiteit mag
geacht worden. Hij denkt dat de haven bij Onrust, aldus
ingerigt, zal voldoen aan de eischen aan zoodanige haven
te stellen, om: 1°. de reede te vervangen en onder alle
omstandigheden gelegenheid aan te bieden tot het veilig
in- en uitvaren van zeil- en stoomschepen; 2°. plaats aan
te bieden tot ligplaats voor lossen en laden; 3°. gelegenheid om de schepen te dokken en op de werf te herstellen;
4°. terwyl or ook gemeenschap moet bestaan met de stad,
waarom liij dan ook voorstelt den spoorweg naar de stad
door te trekken. Bij dit plan komt dus het maken van
dammen to pas, maar niet het baggeren. Zoo als men op
de nedergelegde kaart kan zien, waarop de diepten met
vademen aangegeven zyn, maakt men gebruik van eene
bestaande diepte, waar over 180 hektaren meer diepte
dan 3 vademen en tot 7 vademen diepte zal beslaan en
(1) De politieke en strategische toestand van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, getoetst aan eigenbelang en zelfbehoud. Met een kaartje, 's Gravenhage,
Martinus Nijhoff.
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nog 140 hektaren van geringere diepte overbleven. De
nitiiiil van die haven, in zuidolijke rigting, zal geheel
beveiligd zijn tegen alle mogelijke winden, terwijl door
dien zuidelijken dam het gevaar van aanslibbing, dat
ahijd min of meer blijft bestaan, tot een minimum zal
worden teruygebragt, te meer omdat men begint met een
water dat verscheidene meters overdiepte heeft, zoodat
men eerst wut kan laten bezinken zonder dat daardoor
hinder voor de schepen ontstaat, en het baggerwerk zich
eerst na vele jaren , tot de kleinste mate herleid, zal kunnen
voordoen. Dit plan heeft daarbij nog dit voor — want
ieder die dergelyke werken bestudeerd heeft zul toegeven
dat men daarbij ook de renten van het kapitaal tijdens den
bouw dient in aanmerking te nemen — dat naar mate die
dammen gemaakt worden men daarvan ook gebruik zal
kunnen maken, en dat men na weinige jaren reeds hoofden
heeft waarvan men dienst zal hebben.
Nu kom ik tot het plan , dat thans door den Minister
in bescherming is genomen, namelijk om de haven aan de
oostzijde van de bestaande havenhoofden te maken.
In de eerste plaats moet ik er op wijzen dat daar het
gevaar niet is voorkomen maar alleen weersproken, dat
binnen korte jaren de aanslibbing ook buitenwaarts de
diepte zeer zal verminderen. Het plan is eene haven to
maken van vrij groote diepte, door baggering; wanneer
2V2 millioen kubiek meters zijn verdiept zal men eene
haven verkrijgen van ongeveer 120 hektaren. Maar nu
moet ik al dadelijk doen opmerken dat het baggerwerk
niet in de bare zee kan gebeuren, maar eerst dan wanneer de hoofden zijn gebouwd, althans zoo hoojr opgetrokkon, dat het baggorwerk rustig geschieden kan
Nu
is al dadelijk het bezwaar dat op die wijze jaren voorbij
gaan zonder dat men genot van de werken heeft. De
berekening is gemaakt, dat wannoer het baggerwerk, met
bijvoeging van een weinig toeschieten van moddor, alleen
over dag wordt verrigt mot dezelfde groote machines als
bij het Noordzee-kanaal zijn aangewend en die in ongeloofelijk korten tijd veel gedaan hebben, er dan 5 jaren
noodig zullen zijn. Voeg daarbij de jaren die noodig zijn
om de hoofden te bouwen, dan zal men zien dat eene reeks
van jaren zou moete > verloopen eer van die haven eenig
nut kan verkregen worden.
Nu wat de aansluiting betreft. Al do vroegere beschouwingen over dit punt, ook die van den heer Bruining,
onderscheiden niet genoeg den vooruitgang van de strandlijn met den vooruitgang van de dieptelijn. De heer Bruining
berekende dat het zou duren tot het j a a r 20G5 voor dat
die strandlijn aan de hoofden zou zyn gekomen. Dat is de
quaostie ochter niet; maar men moet nagaan hoe de lijn
van 3 ( 4 of 5 vadem vooruitgaat. Juist het uitbrengen van
de hoofden werkt dat in de hand. Ik haal hier aan eene
opgave van den toenmaligen hoofdingenieur, thans directeur der publieke werken, den heer Baders, uit eone memorie waarin eonige zeer goede denkbeelden op een voudige
wy'ze ontwikkeld zijn, en waarvan hot mij verwondert dat
geen der Indische autoriteiten notitie genomen heeft. Daaruit blijkt woordelijk: •> dat het uiteinde van het in 1857
op 5,5 meter diepte geprojecteerde nieuwe havenkanaal in
1867 bij de voltooijing in 2 meters Water stond." Dus b
de strandlijn niet zoo snel vooruitgegaan als do lijn van
3 vademen diepte en daar komt het in dezen op aan.
Het bezwaar van altijd door den modder te moeten
baggeren en de hoofden te moeten verlengen, is mijns
inziens groot.
Ik zal niet in uitvoerige beschouwingen treden over do
kosten, noch onderzoeken of de 11 millioen van het eerste
ontwerp der kamer van koophandel of de 34 millioen van
den heer Raders het digtst bij de waarheid komen. De
som is bij mij (binnen zekere grenzei.) niet de hoofdzaak,
wel of het werk doelmatig is en blijven zal. Maar toch
moet ik op een paar punten de aandacht vestigen:
1°. Doet de heer Waldorp zeer te rogt opmerken , dat
men in slappe gronden moet rekenon op het toeschieten
van modder; men kan met geon steile kanten baggeren.
In de tweede plaats do indringing der dammen in den
grond. De ontwerper van dat plan heeft mijns inziens in
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dat punt ongelijk en de heer Raders gelijk. Deze zegt dat
or te weinig gerekend is op het inzakken van steenen dammen in een zachten kleibodem.
Wanneer de ontwerper eenigen tijd hier te lande ware
geweest zoude hij daar leerrijke voorbeelden van gezien
hebbon. De heer Raders wijst er o p , maar wordt niet
geloofd Ter loops eenige voorbeelden van dat werken in
slappen grond.
Omstreeks het jaar 1858 of iets vroeger werden de kleine
hoofden of aanlegplaatsen van het I J te Amsterdam aanbesteed; men heeft dat werk niet kunnen voltooijen op de
hoogte, waarop het ontworpen was. Het contract is geresilieerd moeten worden. In de werken van de Koninklijke
Akademio van Wetenschappen van een paar j a a r later (1),
vindt men een rapport van den toenmaligen inspecteur van
den waterstaat F . W. Conrad , waarin wordt aangetoond
door peilingen hoe vele meters diep het zand, dat op den
modder gebragt w a s , in den grond was gegaan. Verscheidene malen was de inhoud van het profil verwerkt.
Hetzelfde is immers ook gebeurd met het fort aan de
Bijlmermeer; iets dergelijks bij de werken in het I J bij
Amsterdam, waarvoor men zoo bezwaarlijk aannemers heelt
kunnen vinden. In enkele gedeelten van den Dam bij Sckellinkwoude is vier malen het.profil verwerkt. Uit dat alles
zal blijken dat de heer Raders gelijk heeft , wanneer hij
zegt dat de hoofden den grond zullen ingaan.
Het is dus niet voldoende om 40 pet. der berekende massa
er bij te voegen, waar voorbeelden bestaan dat 400 pet.
verwerkt is.
Do heer Raders is volkomen in zijn regt , te meer wanneer men in de memorie van den heer Maarschalk leest:
» een naauwkeurig onderzoek naar den aard van den grond
heeft nog niet plaats gehad". Zou dat niet het eerste werk
hebben moeten zijn ? Men bouwt dus op een onzekeren
grondslag. Men behoeft dus niet tot de eenheidsprijzen te
komen, maar in den kubieken inhoud zit reeds gevaargeuoeg voor tegenvallen.
Volgens de ruwe schatting van den heer Waldorp zou
het plan met 2 dammen bij Onrust 10 millioen vorderen;
dat kan ook tegenvallen; maar zoo als ik reeds opmerkte,
iets moer of minder kosten is hier de hoofdzaak niet. Het
is mij onverschillig of het werk 10 of 12 millioen kost,
als het maar goed is en met weinig kosten kan onderhouden worden.
Het bezwaar dat de haven te ver van de stad zou liggen
(circa 18 kilometers verder dan bij het plan beoosten de
ha vendammen) acht ik niet overwegend, uit het algemeen
belang Bij het vervoeren over zulke groote afstanden van
de producten van J a v a , heeft /leze afstand zeker niet veel
te beduiden, vooral wanneer men er bij in aanmerking
neemt dat de gelegenheid tot laden en lossen bij Onrust,
waar de schepen langscheeps kunnen lossen, zeer gemakkelijk is, terwijl volgens hot andere plan (om plaats te
winnen) het stelsel is gevolgd om dwarspieren uit te
brengen waaraan de schepen moeten lossen, zoodat alles
over de draaischijven naar de hoofdhaar moet worden gevoerd.
Wanneer ik dit alles in rekening breng en dat laden en
lossen constant zijn, geloof ik dat het vervoer van een
lStal kilometers langs den spoorweg geen overwegend bezwaar kan opleveren. De bezwaren van dien spoorweg
kunnen zoo groot niet zijn, vooral niet indien al het water
der Tji-Dani, ook dat hetwelk door de Mookorvaart afstroomt, buiten den dam wordt geleid, wat bij elk havenplan wenschelijk is.
Over do defensie-quaestie zal ik kort zijn.
Ik wil er alleen op wijzen dat hoe minder het kost,
hoe betor het i s , en dat bij Onrust en omliggende eilanden reed3 20 jaren geloden torens gebouwd zijn door den
heer Maarschalk, torens, die nu wel niet meer bestand
zijn tegen gepantserde vaartuigen, maar waarschijnlijk
geschikt gemaakt kunnen worden door pantsering, terwijl
(1) Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Natuurkunde. Tiende deel.
Amsterdam 1860.
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voor eene geheel nieuwe haven geheel nieuwe werken
uoodig zouden zijn.
De gezondheid is over de geheele noordkust van Java
slecht. Dat is een bezwaar, waar allen, dio daar werken
overheen zullen moeten stappen; ieder weet vooraf dat door
het ongezonde klimaat menige arbeider on opzigtvoeronde
bezwijken zal. De weg van Duendels is ook niet zonder
verlies van menschenlevens op Java tot stand gekomen.
Ik zou het zeer betreuren wanneer het maken van eene
haven — wij hebben te lang reeds gewacht — weder
wierd uitgesteld. Juist met het oog op de urgentie, ook
om te voorzien in de behoefte van de stoomreederij Nederland en andere maatschappijen, dio komon zullen, zou
ik aandringen op een beter onderzoek van deze zaak.
Juist het voordeel dat eene haven bij Onrust na weinige jaren
reeds gedeeltelijk bruikbaar zal zyn — en de nu ontworpene eerst na 7 a 8 jaren — zou mij meer doen aandringen om
dit ontwerp uit de wet te ligten, in dien zin dat de post
daarvoor wierd uitgetrokken pro memorie, opdat de Minister
de gelegenheid verkrijgo een afzonderlijk wets-ontwerp over
deze zaak in te dienen. Zoo spoedig mogelijk nadat de
Kamer grondig inzage van de stukken had gehad, zou men
dat wetsontwerp moeten behandelen. Ik wijs er bovendien
op dat het geheel ligt in den geest van de behandeling van
dergelijke ontwerpen; zelfs het plan van de overbrugging
van den Moerdijk, dat toch eigenlijk paste in de spoorwegwet van 1860, is afzonderlijk behandeld; de waterwegen
vun Amsterdam en Rotterdam naar zee zijn in afzonderlijke
wetsontwerpen nedergelegd en niet in de begrooting opgenomen; en toen de Tweedo Kamer het plan van de haven
van Harlingen had aangenomen, de Eerste Kamer daarover
bezwaar maakte en de begrooting verwierp en ook een
afzonderlijk wets-ontwerp verlangde. (1) Het ligt dus geheel
in de gewone wijze van handelen — het zal de gronden en
beginselen, waarop het ontwerp rust, beter doen bekend
worden, en geen uitstel aan de zaak geven.
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Dikwijls kwamen er in den vroegeren havenmond van
de vyf sloepen geen tweo aan, en de bemanning verdronk.
Nu was het mg duidelijk en klaar, dat ijzeren paalhoofden
op Batavia den toestand niot afdoende zouden verbeteren.
De ingenieurs die dat plan haddon ontworpen wezen op
de in Eogelsche tijdschriften aangehaalde voorbeelden van
dergelijke paalhoofden.
Men zou de schepen langs dat havenhoofd in de baai
van Batavia leggen en op den spoorweg lossen.
Toen ik de teekening voor mij kreeg, zag ik de schepen
daar al in mijne verbeelding liggen, vijf a acht voet hoog
rydon , zoodat het onmogelijk w a s , om de p issagier.s te
doen embarqueren of van boord aan wal komen. Dergelyke
havenhoofden bestaan ook op de kusten van Ierland, maar
daar dienen ze om de koleubrikken te laden. Dit kan goschieden al rijdt het schip nog zoo sterk, omdat men daaruit de kolen in lange zakken van het hoofd in het schip stort.
Op eilanden in de Stille Zuidzee, waar men guano inlaadt,
mogen voorbeelden zijn van dergelijke inscheping, maar
het gaat niet aan, passagiers en paketten zoo aan boord of
van boord aan wal te brengen.
Dit plan , door de Indische Regering voorgesteld , kon
dus bij mij geen goedkeuring verwerven. Ik raadpleegde
echter den hoofd-ingenieur Caland en denzelfdun deskundige, die nu weder in lndie op het tooneel treedt en die
destijds met verlof hier aanwezig was. Zij keurden ook het
palenhoofd af; zij stelden voor: do tegenwoordig bestaande
haven van Batavia aan de monding breoder te maken en
te verlengen tot >S a 10 meter water. De haven zou niet,
zoo als in dit tegenwoordig plan , worden gebouwd beoosten
het havenkanaal, maar overigens was hot hetzelfde plan,
behoudens dit voordeelige verschil, dat de haven aan den
mond niet toeliep tot 250 meters, maar daar even breed
bleef, waardoor natuurlijk meer slib gevangen werd.
Dat rapport van de heeren Caland en Maarschalk is
door mij naar lndie gezonden, en van dien tijd af ben ik
buiten de zaak gebleven. Afgetreden als Minister, heb
De heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Koloniën: ik er niets meer van gehoord. Verleden jaar echter heb ik
Mijnheer de Voorzitter, de taak van den Ministor van aan de overweging van den Minister van Bosso een plan
Koloniën, nadat de verschillende zaken van heeren- en aanbevolen , door mij in 1865, te gelijk met het plan der
eerediensten, van binnenlandsch bestuur en finantien, zijn heeren Maarschalk en Caland, aan de Indische regering
voorbijgegaan, is niet gemakkelijk, om nu een dergelijken onderworpen. Het turen op de kaart en de kennis van de
post te moeten verdedigen, niet tegenover een leek, maar reede van Batavia hadden mij in 1865 op hetzelfde donktegenover een man van het vak, van de kennis en de beeld gubragt, dat nu door de heeren Stieltjes en W a l autoriteit van den heer Stieltjes.
dorp wordt voorgestaan: het leggen van een dam tusMaar toch wensch ik rekenschap te geven van de be- schen Onrust en Java. Het denkbeeld was bij mij vooral
weegredenen, die mij er toe geleid hebben dezen post op ontstaan omdat men toen juist bezig was met do afdamraing van de Oosterschelde, dus het leggen van een dam
de begrooting te brengen.
Toen ik op nieuw aan het hoofd van dit Departement in eene rivier waar veel stroom gaat, terwijl tusschen
was opgetreden , lagen de stukken, zoo als de Kamer ge- Onrust en Ontong-.lava, wat men ook zoggen moge, weinig
zien heeft, met uitzondering van den laatsten brief van stroom is. Tegen het leggen van een dam aldaar kou du>
den Gouverneur-Generaal, naar aanleiding van een brief geen bezwaar bestaan.
van den Minister van Bosso, aan het Departement.
Dat plan onderwierp ik, gelijk gezegd, reeds in 1865
De zaak was mij niet vreemd. In het j a a r 1864 of 1865 aan het oordeel der Indische Regering. Sedi-rt hoorde ik
werd aan mijn oordeel onderworpen een voorstel tot uit- er echter niets meer van; maar ik meende verleden j a a r
gifte van eene concessie, in verband met een spoorweg van in de Kamer aan do Regering te moeten in overweging
Buitenzorg, tot het leggen, naast de tegenwoordige hitven geven dat plan to doen onderzoeken en later zelf, als
van Batavia, van een havenhoofd op ijzeren schroef palen , Minister opgetreden , dacht ik het ook zelf' aan de Kamor
ik meen tot op 8 of 9 vadem diepte.
te /uilen voorstellen.
De Indische autoriteiten , de Indische ingenieurs onderM a a r , na mijne optreding, de zaak op nieuw overwesteunden dit plan. Maar even als het wel bij doctoren , gende, heb ik de stukken gelezen en herlezen en ben ik
advocaten en anderen g a a t , zijn de ingenieurs het ook niet tot de overtuiging gekomen dat het tegenwoordige plan in
altijd eens , en het is voor hem die de verantwoordelijkeid hooge mate verkieslijk is boven het plan van Onrust.
van een dergelijk plan dragen moet, niet altijd gemak Zou ik, als leek, staande tegenover het eenstemmig oorkelijk, om voor zich zelf, tot eene overtuigingte komen. Maar deel van alle autoriteiten in lndie, een plan durven blijven
daarvoor had ik weinig tijd noodig, want even als de heer volhouden uit eigenliefde, omdat hert mij aanvankelijk als
Stieltjes is de baai van Batavia ook mij zeer goed bekend. \ het beste was voorgekomen, nu zelfs die autoriteiten in
Ik heb er verre herinneringen aan; ik heb menig j a a r , l n d i e . wier getuigenis tegen het plan van Batavia thans
10 of 11 jaren achtereen, een paar maanden op de reede wordt ingeroepen, zich in veel sterker mate tegen het plan
van Batavia doorgebragt, in eene betrekking, die mij in ; van Onrust hebben verklaard?
de noodzakelijkheid bragt om menige reis gedurende de i
Het plan, door don Ministor van Koloniën van 1865
west-moesson, van de reede naar Batavia te doen, zoodat ontworpen, werd gesteld in handen van den heer Beye-"
ik met die reede goed kennis gemaakt heb.
rinck, directeur der openbare werken. De heer Beijerinck verklaarde er zich in de meest bepaalde woorden
(1) Hierin heb ik mij vergist, de haven van Harlingen is tegen en beriep zich, — op wien ? Op het advies van den
bij eene aanvullingswot op de begrooting behandeld. T . J. S. heer van Raders, wiens advies thans telkens wordt inge-
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roepen, fin de Leer van Kaders heeft, zijne opinie niet
gewijzigd, want ook in de stukken, thans bij de Kamer,
verklaart hy zich tegou den aanleg van eeue haven op
Onrust. Hij is legen het havenplan dat nu is voorgesteld,
omdat hij ook zijn plan heelt, namelijk eene haven te
Tandjong Priok, aan het oosten van de baai van Batavia.
Maar men vergete niet, dat de heer van Kaders (niettegenstaande zyne bezwaren, die de heer Stieltjes uit de
stukken heeft leeren kennen) in het adres gezamenlijk met
den admiraal Uhlenbeck uitgebragt, eindigt met te zeggen:
"Wanneer met het oog op de verdediging" (de heer
Stieltjes zal zich herinneren wat de heer Uhlenbeck daarover aanvoerde) » verkieslijker i s , en de acht mijlen spoorweg voor den handel een blijvend bezwaar opleveren, dan
ben ik voor het groote plan van de haven van Batavia,
hoewel het meer geld zal kosten dan mijn plan van
Tandjong Priok."
Men heeft zich verwonderd, dat de heer de B r u y n , de
vroegere directeur van openbare werken, niet is gehoord
en niet heeft deel genomen aan de commissie, door den
Gouverneur-Generaal benoemd om de zaak te onderzoeken.
Ik begrijp het ook niet, maar ik houd het voor stellig,
d a t , hoewel het niet uit de stukken blijkt, de heer de
Bruyn op die dienstreis is geweest in de commissie voor
do rivieren, waarin hij in het begin van dit jaar benoemd
is. Het lag anders voor de hand om den heer de Bruyn
te hooren.
Intusschen is mij de zienswijze van den heer de Bruyn
over die zaak niet onbekend. De stukken uit Indie, die
eene afkeuring inhielden. uitgesproken door de ingenieurs
van het plan van Onrust en tevens eene afkeuring van het
plan van de heeren Maarschalk en Caland voor de verlenging van de haven, werden in 186» of 1869 aan den
toenmaligen Minister van Koloniën gezonden, en deze stelde
ze in handen van den heer de Bruyn , met verlof hier
aanwezig. Deze schreef daaromtrent het volgende:
n Uit die rapporten blijkt verder voldoende het ouraadzame eener verbinding van Onrust met den vasten wal
van Java en van den aanleg van een spoorweg van f enoemd
eiland naar Batavia. Een werk dat veel kans heeft van
wèl te slagen, waarvan de uitvoering waarschijnlijk onze
iinantiele krachten niet zou te boven gaan en dat in eene
werkelijk bestaande dringende behoefte voor onzen handel
eu scheepvaart zou voorzien, is het maken van een bassin
de radoub ten oosten van het havenkanaal." De heer Stieltjes
zal zich herinneren : dat was het plan, in de eerste brochure van den heer Kloppenburg bekend gemaakt, hetweik op eene kleinere schaal was en op eene aiidere wijze
zou worden uitgevoerd dan hot plan dat thans het onderwerp onzer beraadslagingen uitmaakt, maar, wat de lig—
ging en de kans van opslibbing betreft, geheel overeenkwam met het tegenwoordige plan.
Dus, Mijnheer de Voorzitter, van al de deskundige
autoriteiten was niemand voor het plan van Onrust, dat
ook door de kamer van koophandel ten eenen male op zijde
werd ge6teld, en het eenige waar de deskundigen vóór
waren, was öf eene haven te Tandjong Priok, öf het plan
gelijk het thans door den Gouverneur-GeDeraal bij besluit
is vastgesteld.
Nu heeft de lezing der stukken mij overtuigd dat er ook
bezwaren verbonden zijn aan den aanleg beoosten de havenwerken van Batavia, maar dat die even als bij andere
werken zeer goed te overkomen zijn; dat men het rentekapitaal moet berekenen en vooral niet voorbijzien den
door den heer Stieltjes te ligt geschatten last, een blijvend
bezwaar van 20 kilometers meer spoor dan volgens mijn
voorstel. Dat is een last die j a a r en dag zal terugkomen.
Er is meer. Eene onzer spoorweg-autoriteiten , waarmede ik dezen zomer in aanraking was met opzigt tot
havenwerken hier te lande — niet in Indie en dus geheel
afgescheiden van deze zaak — waarschuwde om, bij den
aanleg van onze groote havens, niet te veel te vertrouwen
op het spoorwegvervoer in de nabijheid van havens. Ook
de ambtenaar, belast met de exploitatie van den spoorweg
te Antwerpen, voegde hij er b y , waarschuwde vooral
voorzigtig te zijn en niet alles te laten aankomen op kaden
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: en spoorwegen; daar was men er van teruggekomen en
loste men voor een groot deel in ligters. Zy die de havens
van Londen, Liverpool en Marseille kennen . weten dat
dit eene waarheid i s , en zelfs zóó waar, dat de aanvrager
om concessie voor den bouw van een haven bij nrust en
van een spoorweg naar Batavia aanvankelijk slechts aan
de Regering heeft voorgesteld , hem te betalen wat de
bouw der havenwerken tusschen Ontong, Java en Onrust eu Kuiper zou kosten. Maar later is hij hiervan
teruggekomen en heeft hij ook voor den spoorweg subsidie gevraagd, uit vrees, dat de praauwen, door verlaging van tarief, het vervoer aan den spoorweg zouden
onttrekken en zouden blijven varon, waarvan het gevolg
zou kunnen zijn dat de schepen gedurende acht a negen
maanden van het j a a r op de reede van Batavia zouden
blijven liggen en dus de haven van Onrust alleen eene
noodhaven bij den westmoesson zou zijn, hetgeen voor
een spoorweg niet voldoende wezen zou.
Ik moet ook nog iets zeggen met het oog op een zeer
onw..ardig artikel in het Vaderland, dat niet getracht heeft
argumenten bij te brengen, maar de zaak heeft bestreden
door mannen, die 3600 mijlen verwijderd w a r e n , en zich
dus niet verdedigen konden, te declineren. Vreemd is het,
als men hier in Nederland den strijd ziet over den Rotterdamschen waterweg; daarbij zijn twee partyen: aan den
eenen kant de waterstaat, aan de andere zijde de marine
en do zeevaarders, en eene der grootste beschuldigingen
] in der tijd was: men gaat te veel af op den waterstaat,
op de theoristen; de loodsen, de schippers, de visschers
moet men raadplegen, die weten het beter.
Wat is nu in Indie het geval geweest ? De kamer van
koophandel, die geenszins bestaat uit tokohouders, maar
! uit groote kooplieden, heeft geraadpleegd de ingenieurs en
verdere personen die sedert 10, 20 of 25 jaren met de
reede van Batavia bekend zijn. Het is opmerkelijk dat de
admiraal Uhlenbeck in zijn goed geschreven stuk, zeker
ook voorgelicht door zijn marine-staf en dat al de geraadI pleegden , die in dagelijkscho bekendheid zijn met de reede
| en die vroeger marine-officieren of' koopvaardy-kapiteins
zijn geweest, zich zonder onderscheid verklaarden voor
, het Regeringsplan en dat de admiraal den afstand van
Tandjong-Priok naar de stad Batavia, die niet 25 maar
8 kilometers bedraagt, reeds een afdoend bezwaar achtte
voor den handel van Batavia.
Wat moest de Minister, met het oog op zulke adviesen,
doen , staande voor den aandrang van alle kanten om eene
beslissing te nemen en staande ook voor een besluit van
den Gouverneur-Generaal , genomen in overeenstemming
met den Raad van Indie ?
Iutusschen erken ik d a t , evenmin als op den heer
Stieltjes, op mij, het argument ontleend aan het wegnemen
van het vaarwater tusschen Onrust en den vasten w a l ,
grooten indruk heeft gemaakt. De stroom is gering en
bovendien is ook de afstand tusschen Onrust en OntangJava niet van genoegzaam gewigt om voor den aanleg
eener haven aldaar terug te deinzen. Nogtans kan ik niet
ontkennen het ongerief dat zal ontstaan wanneer men het
klein scheepsvaarwater afdamt.
Bij mij heeft echter in afdoende mate gewogen de quaestie
der 25 kilometers spoorweg met al den aankleve van dien.
Ik had geen vrijheid de daartoe betrekkelijke stukken aan
de Kamer over te leggen , — hoe gaarne ik het anders
gedaan had — want het zijn vertrouwelijke nota's van de
Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij. Maar wanneer de heer Stieltjes daarvan kennis nam en zag wat de
uitvoering van dit werk zou vorderen, hij zou ongetwyfeld
met mij instemmen , dat de last die op het Gouvernement
zou worden gelegd , niet gering is. Wij moeten drie rivieren
over, wij moeten een gedeelte van de stad onteigenen,
wij moeten het station veranderen en waarschijnlijk zouden
wy een groot etablissement te Batavia aan het station voor
de douane moeten maken om daar de goederen te kunnen
opslaan.
Zijn nu de bezwaren van den heer Stieltjes afdoende
tegenover alle andere adviesen, zoodat de Kamer niet voor
dit artikel zou kunnen stemmen? Volgens dien geachten
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afgevaardigde is de aanslibbing, waarop het vooral aankomt.zeer groot Do admiraal Uhlenbeck zegt daaromtrent
in zyn rapport betreffende deze haven:
» Volgens den eerstondergeteekende (den admiraal) brengt
de ondervinding, welke wy na eene vestiging van meer
dan 250 jaren te Batavia kunnen raadplegen, tot het
besluit , dat de aanslibbing eerst na een tweede tijdvak
van 250 jaren zoo ver kan gevorderd zijn , dat de strandlijn
zich uitstrekt tot omstreeks de plaats, waar thans het uiteinde van het westhavenhoofd wordt aangetroffen, en mag
het met grond worden ondersteld, dat de aanslibbing nu
met minder snelheid plaats vindt dan vroeger. Hij grondt
die meening op de gevolgtrekkingen uit de oude kaarten
door den voormaligen kapitein-luitenant ter zee P . Bruining getrokken, en opgenomen in de jaargangen 1852 en
1853 der verhandelingen en berigten voor het zeewezen,
door J. Swart."
De geachte spreker, de hoer Stieltjes, zegt dat hij niet
zoo zeer bedoelt de aangroeijing van het strand als wel
de drie-vadem-lijn, en haalt daarbij aan wat de heer van
Raders aanvoerde omtrent de havenhoofden te Batavia.
Is dat juist met de kennis die de geachte afgevaardigde
van die hoofden heeft ? Het is toch bekend dat de haven
van Batavia sedert de verlegging der rivier door den
generaal van den Bosch haar slib alleen ontvangt van de
open zee, niet van de afgesloten wateren ; de grondzeeën
brengen den grond in beweging en voeren de slib aan.
Wanneer men de haven uitbrengt volgens het ontwerp
zal de aanslibbing althans niet sterker plaats hebben dan
de aangroei van het strand is. Het bewijs daarvan is dat
op de reede van Batavia , als men de haven regt noordwaarts uitvaart, geen enkele bank te vinden is en men
geregeld loodt tot in diep water.
Laat ons nu eens aannemen dat die 250 jaren van den
admiraal wat veel zijn, en stellen we daarvoor 150. Na
150 jaren zouden dan de havenhoofden verder in zee gebouwd moeten worden; en welke noemenswaardige kosten
zou dat vorderen ?
Ik meen dus dat het gevaar van opslibbing der haven,
gelijk deze nu wordt voorgesteld , niet groot i s ; geen der
adviseurs heeft dit bezwaar verder op den voorgrond geplaatst.
Ik moet doen opmerken dat in couranten-artikelen verkeerd ' wordt beweerd dat de kamer van koophandel te
Batavia eenstemmig was ; dit is niet het geval. Sommige
leden hadden een ander plan; onder andere werd het plan
geopperd om van Ontong J a v a uit, twee hoofden te bouwen.
Wanneer men dat bij Ontong J a v a wilde doen, dan was
het, omdat men ook daar aanslibbing vreesde, en dus
dezelfde werken noodig achtte als ten oosten van het havenkanaal; maar waarom dan 25 kilometers spoorweg aangelegd ?
De geachte spreker uit Amsterdam haalde als een voordeel van den dam te Onrust aan, d a t , zoodra maar een
deel van de dammen gebouwd is , de schepen zullen kunnen
aanleggen.
Zeer zeker, Mijnheer de President, maar onder ééue
voorwaarde, namelijk dat dan te gelijker tijd en in dien
korten tijd, de spoorweg door dat moerasland, met al den
aankleve van dien, gereed zij. Is daarentegen niet de
lange duur vóór dat de hoofden in het voorgedragen havenplan gebruikt zouden kunnen worden , te breed uitgemeten ?
Wanneer de hoofden er eens liggen, behoeft men dan te
wachten met deze in gebruik te stellen tot dat alles uitgebaggerd is? Ik geloof dat, zoodra een gedeelte bij het
westerhoofd is uitgebaggerd, do schepen die wij op hot
oog hebben , de stoom- en mailbooten, er zullen kunnen
aanleggen.
Mijnheer de President, een zeer moeijelijk punt nog
is voor mij, vooral omdat de technici het zelf niet
weten: hoe ver zullen die steenen dammen in den grond
zinken ?
Ik heb op de reede van Batavia niet geboord, maar ik
ken den grond toch. Wie als ik meermalen de reede van
Batavia bezocht, zal zich herinneren, welke moeite het
kost o m , wanneer men daar eenige weken gelegen heeft,
het anker te huis te krijgen en hoe dat er uitziet wanneer
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het wordt aan boord geheschen. Men moet zich dan
haasten om, zoodra het behoorlyk gekat en gekipt i s ,
het schoon te maken omdat anders het anker en vooral
de ketting haast niet meer te ontdoen is van de vaste
specie, zoo als die dcor de Oostersche zon is gedroogd.
Het is uit onderzoekingen gebleken , nadat op sommige
plaatsen was geboord, dat die specie zoo hard w a s , dat
zij mot hamers moest worden stukgeslagen. Is nu die zaak
niet wijdloopig in de stukken behandeld? Mijnheor de
President, ik verwijs naar de bladzijden 47 tot en met 50
van de nota van den heer Maarschalk. Hij betoogt d a a r ,
dat hij gerekend heeft eerst op 40 per cent en bovendien
nog 20 per cent enz., zcodat hij alles en alles te zaraen
81 per cent voor het inzinken rekent. Verlor betoogt do
heer Maarschalk, dat uit de gegevens die hij omtrent
Samarang heeft, het inzinken niet meer zal bedragen.
De kosten. Mijnheer de President, waardoor ontstaat
dat groote verschil in de cijfers? Vooreerst vraag il;: mag
men ongelijksoortige grootheden vergelijken ? En of nu al
in couranten-artikelen van 33 millioen gesproken i s , mag
daarvan dan uit dien hoofde in deze Kamer wel sprake zijn ?
Dit had betrekking op een geheel ander plan, van veel
grootere dimensie, dan dat hetwelk aan het oordeel der
Kamer is onderworpen.
Bovendien was ér een groot verschil. De dammen,
ontworpen door den ingenieur van Raders, waren grooter
en zwaarder dan die aan het Noordzee-kanaal, terwijl het
iedereen bekend is dat wel de grondzee voor sloepen
te Batavia gevaarlijk kan wezen, maar toch die zee
in kracht in de verte niet vergeleken kan worden met
onze Noordzee.
De berekening van den ingenieur van Raders is volkomen weerlegd. Do uit te baggeren specie is berekend op
1 guldon per kubieke el, terwijl door den heer Maarschalk
uit de werken te Samarang bewezen i s , dat men voor 40
cents best kan doen baggeren. De specie van de kleine
haven van Samarang is in kruiwagens vervoerd geworden
om andere terreinen op te hoogen, terwijl hier in dit plan
eene ruimte is tusschen het tegonwoordige bestaande hoofd
en de nieuwe hooiden, waarin de baggerspecie uit de haven
dadelijk wordt overgobragt door de baggermoleng zelf.
Men behoeft dus de prijzen niet zoo te verhoogen als
door den heer van Raders gedaan is.
Van het plan van den heer Waldorp is mij niets bekend.
De concessie-aanvragers schijnen dien heer geraadpleegd te
hebben doch hebben den Minister van die Memorie onkundig gelaten. Op een punt heeft dit plan echter eene groote
overeenkomst met dat der technische adviseurs op Java.
Het primitive plan van de directie der Indische spoorweg"maatschappij, zoo als door mij ook in 1865 was aangegeven, wilde een enkolen dam tusschen Onrust en OntongJava. Dit is niet voldoende. Om de aanslibbing tegen te
gaan is aanleg£>ing van een tweeden dam noodig. zegt men
te Batavia. Evenzoo de heer Waldorp, zoo als uit de teekening en uit de mededeelingen van den heer Stieltjes
blijkt. Maar doet men dit, waar is dan het voordeel van
Onrust boven de haven digt bij Batavia, wanneer men een
bassin aan drie zijden digt, met eene kleine opening heeft.
Ik zie de voordeelen van de diepte bij Onrust niet over het
hoofd en evenmin de moeijelijkheid van het uitbaggeren
bij Batavia. Maar daartegenover staat de dure aanleg van
25 kilometer spoor, vooral de blijvende last op handelen
nijverheid gelegd door de exploitatie-kosten van den spoorweg van ruim 20 mylen meer dan nooig is.
En nu vrnag ik: was met die stukken in de hand, en
met het eenstemmig advies van al de Indische autoriteiten
en het besluit van den Gouverneur-Generaal voor zich, de
Minister niet verantwoord dit voorstel aan het oordeel
der Kamer te onderwerpen ?
De zitting wordt voor een kwartieruurs geschorst.
De zitting hervat zijnde wordt de beraadslaging over
het wets-ontioerp tot vaststelling van hoofdstuk I I (Uitgaven
in Nederlandsch Indie) voortgezet.
De heer S t i e l t j e s :
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herhalen, dat ik tegenover den Minister in een onvoordeelige positie sta, daar de Minister de stukken goed heeft
kunnen lezen en ik ze slechts ter loops en voor een deel
heb kunnen inzien.
Toch wil ik met een paar woorden trachten de bedenkingen van den Minister te wederleggen.
De Minister zegt: de grond is vrij sterk en daarom zal
het inklinken van opgeworpen steendammen niet bezwarend
zijn; want de klei, die aan de ankers blijft hangen, wordt
zoo hard, dat men die met hamers er af moet slaan.
Dat wil ik aannemen; van de zéér zachte slib in het I J
kan men steenen maken en cement. Wanneer men in Indie
klei in de zon legt wordt zij natuurlijk hard als steen.
Dat bewgst niets voor het tegenstandsvermogen van dien
grond in den toestand onder water.
Maar al was werkelijk de grond waar men ankert zeer
vast, dan bewijst dit in de tweade plaats nog niets. De
Ministor heeft met zijne schepen niet daar gelegen ; men
ankert in diep w a t e r , maar niet in don modder van de
kust, waar het aanslibben plaats heeft, maar boven ouden
grond. Do Minister heeft door te veel te willen bewijzen
niet veel bewezen.
Wat het profil van den dam betreft, het onderscheid in
de dammen van de heeren Maarschalk en Raders zal ik
niet beoordeelen. De vergelijking echter met de Noordzeedammen gaat niet o p ; die zyn voldoende als ze aan de
kracht van den golfslag weerstand bieden ; het zijn geene
aanlegplaatsen, en als men er over heen kan gaan naar
de vuurtorens, is zulks voldoende. Op de dammen bij
Batavia integendeel moet gelost en geladen worden , daar
moeten sporen gelegd worden , en dit leidt als van zelf
(onafhankelijk ^an de kracht der zee) tot breede dammen.
De Minister herinnert er aan dat men bij Batavia even
als in de Noordzee vóór den dam zal kunnen baggeren ,
en den baggergrond met de werktuigen zelve achter den
dam persen, naar de zijde van het oude hoofd. Maar
dit zal slechts voor een klein gedeelte van den bagger"rond kunnon geschieden, maar niet voor de geheele kolossale massa, waarvan een groot deel vervoerd zal moeten
worden.
Nu nog iets over de bezwaren die het aanleggen van
een spoorweg belemmeren. Men zal groote rivieren over
te trekken hebben wordt gezegd. Ik moet doen opmerken
dat de Tji-Dani ten noordon blijft liggen ; het zijn dus de
Angkeh en de Tji-Liwoen die men op het oog heeft. De
Angkeh is klein, maar betrekkelijk groot door den toevoer uit de Tji-Dani langs de Mookervaart. Ik heb er
vroeger reeds op gewezen dat het herstellen in den ouden
toestand van de Tji-Dani in elk plan moet liggen; vooral
bij liet aanleggen van een haven in het zuidelgk deel
der baai van Batavia moet men zoo veel mogelijk alle
kleiaanvoerende rivieren verwijderen. Is nu de afstand
18 kilometers meer, en berekent men oen ton per kilometer, dan is er eene meerdere uitgaaf van 18 ton, bij
den aanleg, zeker bij zulk eene zaak niet van doorslaand
belang.
Maar nu het bezwaar van den afstand in 't gebruik.
De goederen die getransporteerd worden zullen moeten
komen uit het binnenland van J a v a , en gaan of naar
Europa of andere overzeesche gewesten. Nu vraag ik wat
het verschil van 18 kilometers maakt voor zulk een constant
vervoer van het binnenland naar de haven van ontscheping ? Daarbij heb ik er nog niet op gewezen dat wanneer
men aan den dam van Onrust de schepen lost dit gemakkelijk zal gaan, terwijl anders draaischijven zullen moeten
gebruikt worden.
Wat het punt van aanslibbing betreft, het is zeer moeijelijk
te zeggen hoeveel die bedragen zal, maar toch moet ik
er op wijzen dat bij eene oppervlakte van 140 hektaren of
1400 000 vierkante meter, één enkele decimeter verondieping, 110 000 kub. meters specie vertegenwoordigd.
Ik voeg er bg dat wanneer het een onderhoud-baggeren
is, de berekening van kosten voor baggeren met groote
massa's, die anders zoo hoog niet behoeven te loopen,
ophoudt, zoodat het onderhoud van die haven tot groote
kosten aanleiding zal kunnen geven.
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Ik moet dus daarop blijven aandringen dat deze post
uit de begrooting worde weggenomen en ik heb de eer aan
de Vergadering voor te stellen om dien te lezen:
» Onderafdeeling 78 o. Havenwerken te Batavia. Memorie."
Het amendement van den heer Stieltjes wordt cndersteund door de heeren Oldenhuis Gratama, Nier&trasz,
van Houten, Jonckbloet en Storm van 's Gravesande, en
komt mitsdien in beraadslaging.
De heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Koloniën i
Mijnheer de Voorzitter, ik kan, na de korte repliek van
den heer Stieltjes, zeer kort zijn.
Ik heb niet alleen argumenten geput uit den aard van
den grond die aan de ankers blijft zitten, maar ook uit de
peilingen van den heer Kloppenburg en hetgeen daarover
bekend is uit de stukken waarvan de heer Stieltjes kennis
heeft genomen.
De havendammen in de Noordzee dienen alleen om
weerstand te bieden aan de zee en niet voor spoorwegverkeer. De heer Stieltjes is even goed als ik bekend met
de krachten die de dammen in de Noordzee hebben te
weerstaan, en waaromtrent wij dezer dagen weder treurige
tijdingen ontvingen, vooral in vergelijking met de dammen
aan den Hoek van Holland, die zich zoo goed houden.
Nu vraag ik dien geachten spreker of de dammen die
moeten dienen om een spoorweg te dragen, niet ligter
kunnen zyn dan de dammen die weêrstanü moeten bieden
aan de branding van de Noordzee? Maar, Mijnheer de
Voorzitter, hierop komt het eigenlijk vooral aan: de onkosten van de werken, die de heer Stieltjes schijnt voor
te staan, nu met den Zuiderdam er bij, — n i e t meer het
plan van enkele afdamming, maar ook van een bassin —
zullen zeker even veel beloopen als het plan dat ik de eer
heb aan de Kamer voor te stellen.
Ik vraag nog eens of die afstand van ruim 20 kilometers
zoo weinig te tellen is ?
De geachte afgevaardigde heeft zijne aandacht niet genoegzaam gewijd aan hetgeen ik over dit pnnt de eer had
te zeggen, namelijk dat er in geen enkele haven uitsluitend
gebruik wordt gemaakt van spoorwegverkeer. Men kan
daarvan niet uitsluitend gebruik maken, omdat dit eene te
groole belemmering zou ten gevolge hebben Men kan te
Onrust niet laden met praauwen, omdat de afstand van
Batavia veel te groot is. Bij het bassin, geprojecteerd door
de kamer van koophandel te Batavia, is juist het oog
gevestigd daarop, om in den regel de zeilschepen te laden
en te lossen op de minder kostbare en spoediger wijs,
met ligters. Die ligters zullen dan het groote voordeel
hebben van te allen tijde het bassin te kunnen uit- en
invaren, en zij zullen niet meer te kampen hebben met
de baar en de hooge zee in den westmoesson vooral op
de reede, zoodat de prauwen dikwijls niet langszijde
van het schip kunnen blijven. Juist daarin zit de groote
moeijelijkheid van het Onrustplan , dat men óf schept
voor den spoorweg een monopolie, onhoudbaar voor den
handel, óf de spoorweg geen voldoende inkomsten hebben zal.
De geachte spreker vraagt uitstel, met een beroep op
den Minister, vraagt uitstel omdat hij niet in staat is geweest, voldoende kennis te nemen van de stukken, vraagt
uitstel en een afzonderlyk wets-ontwerp met een beroep
op hetgeen hier gebeurd i s , bijv. met de haven te H a r lingen. Wat die haven betreft, is het beroep echter onjuist. Naar aanleiding van de bezwaren der Kamer is de
post, betreffende de verbetering van de haven te Harlingen, van de spoorwegbegrooting naar hoofdstuk V van de
Staatsbegrooting overgebragt. Maar dit is eenvoudig eene
zaak van vorm, die minder afdoet. Zou echter de Minister, wien het te doen is om de zaak van de haven tot
stand te brengen, nu tegenover een dergelijk heusch verzoek weigerachtig blyven? Mij dunkt, dat hg daardoor
de zaak, die hij voorstaat, zou benadeelen.
Ik kan mij echter niet vereenigen met het voorstel gelijk dat door den geachten afgevaardigde uit Amsterdam
is geformuleerd. Ook van mijn kant wensch ik in staat
te zijn om onderzoek te doen en om met dit onderzoek te
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belasten personen, die in deze zaak zich niet aan den
eenen , noch aan den anderen kant partij hebben gesteld.
Ik heb dus de eer voor te stellen : onderafdeeling 78 a,
» Havenwerken te Batavia" , thans uitgetrokken voor één
millioen , te verminderen tot op f 50 000; met dien verstande, dat de Begering geen ander gebruik van die som
zal maken dan voor onderzoek; dat zij een nader voorstel
aan de Kamer zal indienen om de zaak tot stand te brongen ; maar tevens dat in den ramingstaat van de middelen
ook f 950 000 terug zal genomen worden , om die som nog
in het jaar 1873 voor de haven te Batavia te kunnen bestemmen wanneer men met het onderzoek tijdig gereed
zal gekomen zijn.
De heer S t i e l ' j e s ; Ik kan mij vereenigen met hetgeen
de Minister gezegd heeft over de noodzakelijkheid om van
hier uit te zenden iemand, die niet betrokken is geweest
in de vroegere projecten , ten einde een nader onderzoek
in te stellen. Naar uanleiding van het voorstel van den
Minister om alleen voor dat nader onderzoek f 50 000 te
bestemmen, trek ik mijn amendement, dat nu geen doel
meer hebben zou, in.
De V o o r z i t t e r : Daar de heer Stieltjes verklaard heeft
zyn amendement in te trekken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging uit.
De heer R l e r s t r a s z : Ik kan mij wel vereenigen met
het voorstel van den Minister wat het eeno gedeelto betreft, doch hij knoopt er iets aan vast — terugneming van
dezelfde som uit de middelen — waartegen ik protest wil
aanteekenen. Ik hoop, dat er ook van den kant der Kamer
stemmen tegen zullen opgaan, want ik zie niet in waarom
dat geld renteloos zou moeten blijven liggen.
De heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Koloniën :
Ik verwacht van de heuschheid en het gemeen overleg
der Kamer dat ik hierin steun zal vinden. Het zal bovendien geen cent rente uitwinnen. Wanneer de bijdrage met
f 950 000 verhoogd wierd en aan den Minister van Finantien uitgekeerd, zou het eenvoudig ten gevolge hebben,
dat de magtiging aan den Minister van Finantien tot uitgifte van schatkistbiljetten met zooveel verminderd werd ;
schatkistbiljetten die toch niet uitgegeven worden, waar
niet eens rente voor is uitgetrokken , by de zekerheid dat
dit niet noodig zal zijn.
De beraadslaging wordt gesloten.
Onderafd. 78a, thans luidende:
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den Minister in overweging te moeten geven die f 100 000
nog niet op de begrooting te brengen , niet omdat zg meende
dat voor dat doel geeno gelden behoorden beschikbaar te
worden gesteld, integendeel was zij daartoe volkomen boreid, maar zij meende dat eerst dan een dergelijke post
kon worden goedgekeurd wanneer men wist tot welk bedrag men zich verbond.
Ik wensch nu namens de Commissie van Rapporteurs
den Minister nogmaals te verzoeken dien post in nadere
overweging te nemen en hoop dat hy daartoe bereid zal
zijn. Mogt dit het geval niet zijn , dan zal ik het woord
vragen om een amendement in dien geest voor te stellen.
De heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Koloniën .•
Niemand ter wereld kan meer geven dan hij heeft. Ook
de Minister niet. Hij kan niet meer inlichtingen aan de
Kamer verschaffen dan hem door den Gouverneur-Generaal
zijn verstrekt. De aanvrage is met geen cent vermeerderd
boven hetgeen de Gouverneur-Generaal gevraagd heeft op
deze bogrooting te brengen. Maar ik vraag of, nadat
verleden j a a r Batavia door eene ramp getroffen is ten gevolge waarvan zelfs geldelijke ondersteuning in de couranten
hier te lande verzocht w e r d , en geruchten liepen als zoude
de spoorweg zijn doorgebroken enz., of ik nu aan het verzoek der Commissie van Rapporteurs kan voldoen strekkende om den eersten post, benoodigd voor den aanvang
der werken, voor de onteigening der noodige gronden,
weder van de begrooting to nemen ? De noodzakelijkheid
van de verbetering van den waterafvoer op Batavia is zóó
dringend, dat in het berigt van den Gouverneur-Genoraal
daaromtrent gezegd wordt, dat de grondon te Batavia , die
geen woonerf waren, door de eigenaars voor niet, of alleen
voor den prijs waarop zij geschat waren, ter beschikking
werden gesteld om onmiddellijk bij de werken tot afleiding
van het water gebezigd te worden.
Deze begrooting zal werken tot 31 December 1873. Zou
de Minister nu dezon post wegnemen, waardoor met een
zoo dringend werk geen aanvang kan gemaakt worden ?
De geachte spreker vraagt plannen en raming. M a a r ,
Mijne Heeren , al had ik de plannen der werken, die moeten
aangelegd worden, voor mij, dan nog zou ik waarschijnlijk
buiten staat zijn een dergelijk geheel en al locale technische
zaak te verdedigen en de Kamer om ze te beoordeelen. Maar
de geachte spreker, dit geef ik toe, vraagt te regt eene
raming. Die heb ik evenwel niet mot genoegzame zekerheid
en betrouwbaarheid in mijn bezit, om die aan de Kamer
te geven. Maar ik zal geen airtivang met het werk laten
maken, vóór dat ik de raming zal ontvangen hebben, en
vóór dat ik in staat zal zijn te beoordeelen, of men ook buiten
de perken gaat. Ik zal het geld alleen laten gebruiken tot
voorbereiding van het werk.

» Havenwerken te Batavia f 50 0 0 0 " ,
De heer M l r a n d o l l c : Ik ben het volkomen eens dat
geen Minister meer kan geven dan hij heeft. Maar ook de
Kamer kan niet meer geven dan zij heeft, en daarom ook
Beraadslaging over onderafd. 78b, luidende:
niet meer dan zij weet dat zij geeft. Als wij nu dezen post
i» Werken tot beveiliging van Batavia en Samarang tegen aannemen, dan weten wij niet, of wij eene uitgaaf van
overstroomingen f 700 000."
eenige tonnen of van eenige millioonen te gemoet gaan.
Nu heb ik geen bezwaar tegen eene uitgaaf tot beveiliging
De heer I W i r a n d o l l e : Op dezen post is eene som van van de hoofdstad van J a v a tegen overstroomingen; ik ben
7 ton uitgetrokken voor werken tot beveiliging van Batavia volkomen bereid met den Minister daartoe mede te weren Samarang tegen overstroomingen. Volgens den toelich- k e n , maar de haast behoeft mijns inziens niet zoo groot te
tenden staat zal daarvan f 600 0(10 gebruikt worden voor zijn, dat wij door nu reeds ons votum te geven, ons verSamarang en f 100 000 voor Batavia.
binden tot eene uitgave waarvan het bedrag ons geheel
De Commissie van Rapporteurs was eenstemmig van onbekend is. E r zal gelegenheid genoeg bestaan om na
oordeel dat de aanvrage voor dat doel te Samarang zoo- aanneming dezer begrooting aan de Kamer tot dit doel
danig was toegelicht dat niemand er aan kon denken die eene suppletoire begrooting voor te stellen, waarbij eene
gelden te weigeren, en dat derhalve die post behoorde te raming kan gevoegd worden, dan zal de Kamer kunnen
worden toegestaan, doch dat tegen de aanvrage om f 100,000 weten hoe ver zij gaat, hetgeen nu het geval niet is.
voor werken ten einde Batavia tegen bandjirs te beschermen
Ik neem dus do vrijheid een amendement voor te stelgewigtige bezwaren bestonden. De Commissie meende, dat
len,
strekkende om de post van onderafdeeling 78 6 te
de Kamer moegelijk met den Minister op dien weg kon
medegaan , zoo lang niet een behoorlijk plan met eene raming verminderen met f 100 000 on dus te brengen op f 600 000.
van kosten was overgelegd. Noch plan noch raming vinden
wy in den toelichtenden staat.
Het amendement van den heer Mirandolle wordt onderDaarom heeft de Commissie van Rapporteurs gemeend steund door do heeren Mackay, van Rees, van Houten,
wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
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Oldenhuis Gratama en T a k , on komt mitsdien in beraadsiaging.
De heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Koloniën:
Ik heb de redenen ontvouwd die mij de aanneming van
het amendement niet wenschelijk doen achten. Ik zou den
Gouverneur-Generaal in staut willen stellen oen begin te
maken met het ontwerpen van plannen en met de onteigeningen. litusschen ik kan geene betrouwbare raming
inededeelen , en laat dus aan de Kamer de beslissing over
het amendement over. Maar in den geest van den geachten
spreker uit Haarlem is het amendement niet goed geredigeerd. De Minister zou toch uu de bevoegdheid behouden
om te Batavia met de werken te beginnen. Wil men
dat dit niet gebeure. dan moet men het woord » Batavia"
uit de omschrijving der onderafdeeling ligten.
De V o o r z i t t e r : De heer Mirandolle heeft eone wijziging bragt in zijn amendement, zoodat het strekt om
onderafd. 785 te lezen:
» Werken tot beveiling van Samarang tegen overstroomingen f 600 000."
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water moeten afleiden. Het water, dat zoo overvloedig
van boven komt, moet natuurlek gelegenheid vinden om
af te stroomen; maar de verwaarloozing van die kanaaltjes,
vooral te Samarang, is do oorzaak van den tegenwoordigen
toestand.
In de benedenstad van Batavia zal nu en dan wat water
in de straten hebben gestaan , maar dat vroeger overstroo*
mingen plaats hadden gelijk n u , ontken ik.
Wat liberaal en conservatief aangaat, dit heeft in zooverre met deze quaestie te maken; dat de conservativen
niet vreesden gebruik te maken van de bevolking in haar
eigen belang. Wanneer de kanalen in orde werden gebragt
in heerendienst, dan was dit in dat belang. Ik herhaal
dat de groote kosten thans noodig, veroorzaakt zyn door
verwaarloozing van waterwerken in lateren tijd.
De heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Koloniën :
De confessie was naïf, maar ik wil de onjuistheid alleen
daaruit aantoonen , dat voor de bedoelde kanalen te Batavia
nooit, voor zoover my bekend is, heerendienst isgepraesteerd.
De beraadslaging wordt gesloten.

De heer X i e r s t r a s z : Ik ondersteun het amendement
Het amendement van den heer Mirandolle, strekkende
van den geachten spreker uit Haarlem, maar ik had wel
om onderafd. 78J, te lezen:
gewenscht dat hij een stap verder ware gegaan en dat hij
van den post van f 600 000, voor Samarang bestemd, ook
n Werken tot beveiling van Samarang tegen overstroovoorgesteld had iets af' te nemen. Ik zal intusschen geen mingen f 600 000" ,
nader amendement voorstellen.
in stemming gebragt, wordt met 36 tegen 29 stemmen
Naar mijne meening zijn de werken, die nu noodig
worden geacht, het gevolg van slecht onderhoud der vroeger aangenomen.
bestaande. Sinds de laatste jaren zijn toch te Samarang
Voor hebben gestemd de heeren: van Sypesteyn, V e r de overstroomingen zoo schrikbarend toegenomen. Ik hoop
dus dat die gebeurtenissen voor de Indische Regering een heijen , van Zinnicq Bergmann, Bredius, Smidt, de Ruiter
spoorslag zullen zijn om te zorgen dat de werken, die in Zylker, do B r a u w , Heydenrijck, Sandberg, do J o n g ,
vroeger tijd, zij het dan door conservative residenten of ' s J a c o b , Pyls, Oldenhuis Gratama, Hingst, van Foreest,
op last van coiservative besturen, zijn aangelegd, worden Mirandolle, Nierstrasz, Jonckbloet, van Reenen, van Rees,
verbeterd en hersteld zonder te groote kosten, en zij bij van Houten , Bergsma, dè Roo van Alderwerelt, van E e k ,
magte zijn dergelijke kolossale overstroomingen te keeren, van Kerkwijk, C. van Nispen tot Sevenaer, Dumbar,
hetzij door de bestaande afwateringskanalen open te ma- Begram, van Nispen van Sevenaer, Saaymans Vader,
ken , of den aanleg zoodanig te verbeteren als de onder- Borret, Wintgens, Heemskerk, T a k , Mackay en Rutgera
van Rozenburg.
vinding leert dat mogelijk is.
De heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Koloniën:
Ik moet bepaald tegenspreken dat Batavia en Samarang
vroeger niut door overstromingen geloden hebben. Twintig
of vijf en twintig jaren geleden hebben te Samarang bijna
even groote overstroomingen plaats gehad als verleden jaar.
Ik herinner mij in 1838, 1839 en 1840 aan den Boom te
Batavia geweest te zijn. Het water drong tot in den bak
van het rijtuig voor wij aan Molenvliet kwamen. Die overstroomingen zijn niet het gevolg van slecht onderhoud.
Door de rivieren worden vele stoffen afgevoerd en daardoor de bedding verhoogd en nu moet men slechts door
kanalisatie zorgen dat het water kan wegvloeijen. Ieder,
die de noordkust van Java kent, zal de juistheid hiervan
niet betwisten. Laat ons de vraag van liberaal of conservatief
toch niet vermengen met zuiver waterstaatkundige quaestien.
Laten wij niemand beschuldigen, maar liever het gold
beschikbaar stellen om den bestaanden slechten toestand
te verbeteren.

Tegen hebben gestemd de heeren : Kien , van der Maesen
de Sombrefï, Idzerda, Kappeyne van de Coppello, de Bruyn
Kops, Blussé van Oud-Alblas, Rombach, van Wassenaer
van Catwijck, Storm van 's Gravesande, Gevers Deynoot,
Moens, Lenting, Blom , Wybenga, van Loon , van Hardenbroek van Lockhorst, Hofïman , de Bieberstein, Cremers,
Dam, de Lange, van Lynden van Sandenburg, du Marchie
van Voorthuysen, Brouwer, van Beyma thoe Kingma,
Stieltjes, Luyben, Viruly Verbrugge en de Voorzitter.
Bij deze stemming had de hoer van Kuyk nog niet op
de presentielijst geteekend.
Onderafd. 78b wordt, na de daarin gebragte wijziging,
zonder hoofdelijke stemming goedgekourd.
Onderari. 78 c wordt zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming goedgekeurd.
Beraadslaging over onderafd. 78d, luidende:

Do heer I V l e r s t r a s z : Zoo ik goed heb gelezen erkent
de Minister zelf in zijn antwoord aan de Commissie van
Rapporteurs, dat wat Batavia betreft overstroomingen daar
vroeger zeer zeldzaam en van minder gewigt waren dan
laatst het geval was.
Ik heb met lieden die van af 1815 te Samarang en van
tjjd tot tijd te Batavia zijn geweest daarover gesproken
en deze hebben mij medegedeeld dat overstroomingen ook
daar zeer zijn verergerd en dat er afwaterings-kanalen
bestaan hebben, waarvan thans bijna geen spoor meer te
vinden is. Men vindt hot zelfs in eene oude courant
van vóór 3 j a r e n , ik meen de Locomotief, waarin wordt
gewezen op de verwaarloozing der slooten enz. die het

n Bouw van een krankzinnigengesticht
f 300 000."

te Buitenzorge

De hoer v a n H o u t e n : In het Verslag der Kamer staat:
» De Commissie van Rapporteurs, de algemeene finantiele
bezwaren daarlatende acht na het overwegen dezer inlichtingen, de voorstellen der Regering ten aanzien van het
krankzinnigengesticht genoegzaam geregtvaardigd." Ik heb
mij vereenigd met het gevoelen van mijne medeleden in de
Commissie, dat de wjjze, waarop men een krankzinnigengesticht wil bouwen, voldoende is geregtvaardigd. Ik heb
evenwel verzocht er bij te voegen de uitdrukking: i de
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algemeene finantiele bezwaren daarlatende", omdat het
hier een post geldt, waartegen ik voornemens ben, op
grond van algemeene finantiele bezwaren, mijne stem uit
te brengen.
De beide heeren medici, hier in mijne nabijheid gezeten ,
kunnen zich, zoo zy met mij over de wyze waarop het
krankzinnigengesticht moet gebouwd worden zouden willen
discuteren, die moeite besparen; ik wensch alleen hier
nog nader de algemeene finantiele bezwaren uiteen te zetten,
op grond waarvan ik vermeen posten als dezo te moeten
afstemmen. Ik gevoel mij tot nadere uiteenzetting van
myne algemeene finantiele bezwaren des te meer verpligt,
omdat dit bezwaar blijkbaar nog niet goed begrepen is
door de Vergadering en zeker niet door den Minister.
Blijkens het mij eergisteren gegeven antwoord, schü'nt
de Minister in mijno beschouwing verwantschap, te zien
met de batig-slot-theorie, en niet in een railderen, maar in
den meest cynieken vorm.
Misschien gelukt het mij den Minister en anderen te
overtuigen dat dit het geval niet is. Nu ik echter weder omtrent dit punt met den Minister in discussie treed, wensch
ik een woord te zeggen over zijne methode van beantwoording van mijne bezwaren.
Bij de discussie over het Indisch tarief heeft de Minister
in het algemeen mijne cijfers verdacht gemaakt en gezegd,
dat hij de onjuistheid daarvan zou aantoonen bij de behandeling der Indische begrooting. Daarvan is niets gekomen.
Nu wederom heeft de Minister door de aangehaalde uitdrukking de moraliteit van mijne finantiele boginselen verdacht gemaakt e n , onder verwijzing naar eene bladzijde
van het Bijblad, mijne beginselen genoemd de batig-slottheorie iu den meest cynieken vorm. Ik had gehoopt het
Bijblad reeds te hebben, ten einde te weten, welke bladzijde de Minister aanhaalde. Welke uitdrukkingen hij bedoelde kan ik zelfs niet gissen. De Minister heeft niets
voorgelezen. Ik ben daareutegen overtuigd d a t , wanneer
hij de door hem bedoelde plaatsen had voorgelezen, geen
lid dezer Vergadering daarin grond voor des Ministers
beschuldiging zou hebben gevonden.
Door zulk eene verdachtmaking zoo van de aangehaalde
cijfers als van de uiteengezette beginselen, als ook door
uitdrukkingen als deze: » de heer van Houten is blind of
wil blind zijn," misbruikt de Minister zijne adviserende
stem in deze Vergadering. Wanneer hij nu over mijne
finantiele beschouwingen weer in discussie treedt, wensch
ik dat hij dien toon niet aansla. Dit i3 niet om mij zelf:
ik ben op menig gebied al zoo dikwijls op dergelijke wijze
door verdachtmaking bestreden, en het heeft mij nooit iets
gedeerd. Dat maakt mij ni chaud ni froid. Maar voor de
politieke rigting die ik voorsta, zou ik het betreuren.
Het wekt geen vertrouwen in het beleid der Regering
en de bezadigdheid harer beslissingen, — en de beslissingen
die een Minister van Koloniën heeft te nemon , zijn toch
dikwijls zeer gewigtig

Wanneer hetgeen ik te zoggen had op dit punt nu werd
afgebroken zou de indruk goheel ander-t zijn dan ik beoogde. Ik hoop daarom dit nog te mogen zeggen dat het
mij uit een politiek oogpunt leed doet wanneer een Minister tegenover bezadigd ontwikkelde denkbeelden dergelijko persoonlijke aanvallen stelt; bovenal wanneer ik dien
Minister met zooveel genoegen, als deze, aan het hoofd
van zijn Departement heb zien optreden. Ik zou niettemin meenen aan mijn pligt als Volksvertegenwoordiger te
kort te doen wanneer ik tegenover eene bevriende Regering mijne kritiek en bezwaren achterhield
Nu zou ik overgaan tot de ontwikkeling van mijno finantiele bezwaren. Maar ik wil van het woord afzien als u ,
Mijnheer de Voorzitter, meent dat ik bij dezen post alleen
mag spreken over de plaatsing en inrigting van het krankzinnigengesticht en het niet veroorloofd is om hier bij deze
gewigtige toepassing van een algemeen beginsel omtrent
don omvang der Staatsbemoeijing in Indie algemeene fiuantiele gronden tegen te groote uitzetting daarvan aan te
voeren. Uit dat gezigtspunt toch meende ik mijne bezwaren
tegen het toestaan van deze drie ton te moeten ontwikkelen.

De V o o r z i t t e r : Ik doe den heer van Houten opmerken,
dat hij weder in de algemeene beschouwingen terugkeert.
Op die wijze wordt gehandeld tegen de bedoeling van het
nieuwe Reglement van Orde: dat een spreker in de algemeene beraadslagingen slechts eenmaal het woord kan
voeren, waaruit volgt dat hij bij de onderdeelen niet terug
kan komen op de algemeene beschouwingen.
De geachte spreker houde zich dus aan die wet en blijve
bij het thans in behandeling genomen onderdeel: het krankzinnigengesticht op Java.
Een enkel woord tot toelichting van finantiele bezwaren
kan veroorloofd zijn, maar een geheel terugtreden in personele aanvallen, die hij mogt ondergaan hebben bij de
algemeene beraadslaging, gaat de grenzen van de beraadslaging over eene andere afdeeling te buiten.

De heer v a n H o u t e n : Mijnheer de President, wjj
hebben eone begrooting van uitgaven van 108 millioen,
met een tendenz van toeneming van een paar millioen
' s j a a r s , en wij hebben eene begrooting van middelen van
116 millioen, die in het volgende j a a r met 3 millioen zal
verminderen.
Dat is het feit hetwelk bij de algeme<ne beschouwingen
geconstateerd is en hetgeen ik als het uitgangspunt van
mijne verdere redeneringen zal aannemen.
Mijne bedenking is nu volstrekt niet geweest, dat deze
cijfers van inkomsten en uitgaven te zeer tot elkander naderen , maar mijne bedenking is dat de Minister bij zijne
voorstellen niet genoegzame zuinigheid in acht neemt en
dat men daardoor zal moeten komen tot opdrijving van
belastingen. Bij gevolg is mijn bezwaar tegen dezen post
welke thans in behandeling is , ontleend aan de onmogelijkheid , om in Indie de belastingen met zoodanig dedrag
te vermeerderen als noodig is om in de uitgaven te voorzien , wanneer men de Staatszorg zoozeer uitbreidt, dat
deze en dergelijke posten daartoe komen te behooren. De
Minister wil de belastingen vermeerderen, vooral de land-

De heer v a n H o u t e n : Ik meende dat ik mij in de
orde bevond als ik een woord zeide over des Ministers
methode van beantwoording van 't geen ik zeg. Ik onderwerp mij echter gaarne aan uw oordeel, evenwel zoude ik
er gaarne iets bijvoegen.

De V o o r z i t t e r : I k kan den heer van Houten antwoorden, dat hij misschien dan in de orde i s , maar ik vraag
hem of het raadzaam is om wanneer eerst finantiele beschouwingen in het algemeen over eene begrooting gehouden
zijn, bij de uitgaven voor den een of anderen tak vau
bestuur op die eenmaal afgehandelde algemeene beraadslagingen terug te komen ? Wanneer het voorbeeld door
den lieer van Houten bij dit artikel gegeven gevolgd wierd
door de 80 leden der Kamer bij iederen begrootingspost ,
zou er geen oinde znij en zeker geen orde bij de beraadsla^ingen te houden wezen.
De heer v a n H o u t e n : Ik ben van oordeel dat het juist
om invloed uit te oefenen noodig is, dat de uiteenzetting
van algemeene praemissen niet te ver verwijderd werd van
de praktische beslissing, welke men daaruit wil afgeleid
zien. Niettegenstaande hetgeen ik dus bij de algemeene
beraadslagingen gezegd heb , wenschte ik thans mijne bezwaren omtrent het uitzetten van de Staatszorg in Indie
te ontwikkelen. Deze post is op zijne plaats in een meer uitgebreid kader van onderwerpen van Staatsbemoeijing, dan ik
raadzaam acht aan te nemen. Meent u , Mijnheer de Voorzitter, dat beschouwingen daarover niet bij deze ber:;adslaging op hare plaats zijn, dan zal ik van het woord
afzien. Ik zou echter wenschen dat gij mij verlof gaaft om
voort te gaan, en wanneer ik te ver ging mij daarop opmerkzaam maaktet.
De V o o r z i t t e r : Wanneer de heer van Houten voortgaat zal ik beslissen of hij in de orde is Ik heb hem het
woord gegeven om over de zaak, die aan de orde is, te
spreken.
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r e n t e ; daarentegen is mijn advies, wees liever zuinig,
laat posten als deze weg uit do begrooting, en drijf daarentegen de middelen niet op.
Uit dit boginsel van zuinigheid wensch ik dat deze post
afgestemd worde.
Zoodanige zuinigheid heeft niets van bekrompenheid.
Eene bekrompene zuinigheid zou het zijn, wanneer men
productive uitgaven voor Indie weigerde, wanneer men
in Indie niets deed voor wegen, voor havens en diergelijke. Maar het is geene bekrompen zuinigheid wanneer
men de uitgaven , welke vooral of alleen uit een philanthropisch oogpunt te verdedigen zijn, wil beperken en
daartegenover stelt de moeijelijkheid om de inkomsten te
verkrijgen en de bezwaren uit de heffing van meerdere
belastingen voortvloeijende.
Die zuinigheid welke ik wensch in praktijk te zien g j bragt, kan natuurlijk slechts in zeer beperkte mate door
de Kamer bij de behandeling van de begrooting gehandhaafd worden. In het algemeen kan men die soort van
zuinigheid alleen verkrijgen door een zorgvuldig beheer;
de Minister is daartoe alleen ook niet in staat; het zijn
vooral de hoofdambtenaren in Indie, die moeten zorgen
dat er niets onnut besteed wordt.
Maar de Kamer die de begrooting voor Nederlandsch
Indie vast stelt, kan zorgen dat dit beginsel van zuinigheid
in dier voege worde toegepast, dat de kring van Staatsbemoeijenis zich niet verder uitstrekt dan met het oog op
den oekonomischen en politieken toestand in Indie raadzaam is.
Nu is dat beginsel bij dezen post uit het oog verloren.
Naar mijn oordeel kan Java niet dragen de kosten van
eene administratie, ingerigt op den voet zoo als bijv. hier
te lande: veel minder nog op den voet zoo als men voor
beschaafde volken, bijv. in Duitsche wetenschappelijke
werken, aangeprezen vindt, en wel om twee redenen.
Vooreerst omdat alles wat de administratie doet in Indie ,
wat de uitgaven betreft voor het personeel, zesmaal meer
kost dan hier en in andere landen. Men heeft een Europeesch
personeel noodig. Dit Europeesch personeel keert reeds na
20 jaren dienst terug. Hier pensioneert men een ambtenaar eerst na 40 jaren diensttijd. De werktijd hier duurt
dus tweemaal zoo lang, wijders zijn de kosten voor Europesche ambtenaren in Indie, ten gevolge van de groote
uitgaven die noodig zijn voor hunne uitrusting, overtogt,
verloftractementan en pensioenen , meer dan het driedubbele
van 't geen een ambtenaar onder gelijke omstandigheden
hier geniet. Alles dus wat men in Indie doet, komt, wat
het personeel betreft, zesmaal duurder te staan dan hier
De V o o r z i t t e r : Ik moet den h e r van Houten nogmaals doen opmerken, dat hij nu bezig is do geheelo I n dische huishouding bij dit artikel te behandelen, en dus
volkomen tot de algemeene beschouwingen terugkeert. Ik
hoop dat de geachte afgevaardigde dit zal nalaten, anders
zal ik genoodzaakt zijn hom volgens het Reglement van
Orde het woord te ontnemen.
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ik het ook zou doen om het geachte lid uit Groningen te
beantwoorden. Ik was reedg met mij» antwoord op verschillende zijnor aanmerkingen gereed. Ik zal nu alleen
nog een nieuw argument bijbrengen om de eenzijdige wijze
te doen uitkomen, waarop do geachte spreker de begrooting heeft bestudeerd. Hij heeft geheel over het hoofd gezien bij zijne donkere beschouwingen, dat op de begrooting
is gebragt: voor inkoop 870 000 pikols koffij, tegenover
een verkoop van slechts 730 000 pikols; en dit alleen
geeft reeds oen verschil, dat juist voldoende is tot dekking van de twee milliocn, waarop do geachte afgevaardigde telkens terugkomt.
Ik zal in geen verder betoog treden van hetgeen ik
reeds heb aangovoord; maar acte nemen dat de geachte
afgevaardigde naar aanleiding van het door den Minister
gegeven antwoord heeft gezegd: »tegen de verdediging
van de zaak zelve is niets te zeggen, maar uit een algemeen financieel oogpunt keur ik de uitgaaf af."
Moet de Staatszorg daarheen strekken ?
Men heeft in Indie noch provincie- noch gemeentewezen;
wanneer er dus behoefte is aan een gesticht, zoo als het
hier geldt, dan kan die behoefte niet anders bevredigd
worden dan door den Staat.
Het personeel der geneesheeren behoeft vooreerst niet
I vermeerderd te worden, dat is reeds sedert jaren aanwezig. De zaak is nu sinds zeven jaren in behandeling;
! moet zij nog langor uitgesteld worden?
Zelfs in de slavenkolonie Havanna heeft het Spaansche
Gouvernement een krankzinnigengesticht, dat 2 millioen
I gekost heeft, voor 500 lijders opgerigt; en zou men dan
I daarvoor, na zeven jaar beraad, in Nederlandsch Indie
terugdeinzen? Zou men terugdeinzen, waar zulk een
j klimmende behoefte aan dergelijk gesticht voor ongelukkige
' natuurgenooten geconstateerd is?
De heer v a n H o u t e n : Des Ministers koffij argument
: heb ik reeds beantwoord. Ik wensch te spreken over den
; post naar aanleiding van iets dat ik lees in de redevoering
! van den heer Mijer. Ik vind daar opbladz. 18, 1ste kolom:
i) De voorbereidende maatregelen voor eene betere verj pleging van krankzinnigen in deze gewesten zijn in zoover
afgeloopcn, dat een ontwerp van wettelijke regeling is ingediend en de noodige voorstellen zijn gedaan voor don bouw
van het eerste der twee voor Indie toegestane gestichten."
De heer Mijer zegt dus, dat reeds de bouw van twee
gestichten is toegestaan. Ik wenschte den Minister golegenheid te geven tot opheldering van het geschil, dat tusschen
die redevoering en de toelichting bij de begrooting bestaat.
Ik zou, had ik kunnen doorspreken, betoogd hebben,
dat door dezen post voor één gesticht toe te staan de begrooting permanent met 3 a 4 ton vermeerderd zal worden.
Wanneer men nu in aanmerking neemt dat dit is voor een
gesticht van 400 lijders, terwijl er op Java en Madura een
i 8000 krankzinnigen zijn, waarvan een 1400 gevaarlijke,
dan zijn wij hier aan het begin van uitgaven van zulk een
I omvang, dat ik meende er mijne bezwaren tegen te mogen
I ontwikkelen uit algemeene finantiele gronden.

De heer v a n H o u t e n : Mijnheer de Voorzitter, ik zou
ongaarne aan eene dergelijke straf bloot staan, die nog
nimmer op eenig lid is toegepast. Wanneer ik in het algeDe heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Koloniën i
meen zeg, dat het personeel in Indie zes maal meer kost i De uitdrukking in de redevoering van don heer Mijer is
dan hier, om aan te toonen, dat h'et krankzinnigengesticht minder juist. E r zijn in der tijd twee geneesheeren uitgedat men wil oprigten, zulke groote kosten zal na zich zonden om aan het hoofd van twee krankzinnigengestichten
slepen, zie ik niet in dat ik buiten de orde ben. Ik heb op Java te staan Do bepaling is bij Koninklijk besluit geechter geen lust bij eene dergelijke verhindering door te maakt, maar do benoodigde gelden zijn nog nimmer toespreken; ik zie dus verder van het woord af en zal mij gestaan geweest. Ten gevolge van de vertraging der Indische
er toe bepalen, tegen de onderafdeeling te stemmen.
bureaux in die zaak (bij een hoofdambtenaar zijn onder
anderen de stukken anderhalfjaar blijven liggen) bleef de
De V o o r i l t t e r : Het woord is thans aan den heer uitvoering achterwege en had men alleen te Batavia, SamaMinister van Koloniën. Ik herinner evenwel, dat de alge- rang en Soerabaija bij de hospitalen bewaarplaatsen voor
meene beraadslaging over de begrooting thans niet aan de de opneming van eenige krankzinnigen. Het is dus nog
onzeker of en wanneer er geld voor een tweede gesticht
orde is.
zal gevraagd worden, e n , in ieder geval, is dat niet toeDe heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Koloniën ; gestaan , want zelfs voor het eerste zijn op dit oogenblik
Ik zal zeer discreet zyn, Mijnheer de Voorzitter, en niet nog geen fondsen verleend.
terugkeeren tot de algemeene beschouwingen, hoe gaarne
De kosten zullen 's j aars 3 a 4 ton bedragen tot dat het
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gesticht gebouwd is; zij zijn dus niet permanent, maar
afloopend.
W a t het aantal krankzinnigen op Java betreft, het is
niet het voornemen (gelijk de spreker kon weten als bij
van de betrokken stukken kennis had genomen) om alle
ongeneeslijke krankzinnigen in de gestichten op te nemen
maar hoofdzakelijk de gevaarlijken , en zij, wier toestand
hoop geeft op genezing. Het is dus niet de bedoeling om
van die soort van krankzinnigen, die niet bepaald in oen
gesticht behoeven verpleegd te worden , daarin te plaatsen.
Voor deze zal men buiten het gebouw hebben kampongs ,
waarin de vreedzame krankzinnigen onder mandoors kunnen
wonen, en hoezeer de Javaan daarvoor geschikt is heeft doctor
Smit reeds ondervonden te Samarang. Toon daar de bewaarplaats zou gebouwd worden, zyn uitsluitend voor het graven van de fundamenten en al dat werk dat koelies en
geen werklieden doen, krankzinnigen gebruikt, en men is
verwonderd geweest over de zachtzinnigheid en lijdzaamheid dier lijders , terwijl het opmerkelijk was dat Kuropeanon en afstammelingen van Europeanen daartoe niet
te bewegen waren.
Men moet dus het cijfer van de krankzinnigen op J a v a niet
nemen tegenover het cijfer der krankzinnigen die hier zullen
verpleegd worden. Maar ik vraag : mag men den bestaanden toestand op J a v a laten voortduren nu wij weten, dat
inlanders, aan die verschrikkehjke ziekte lijdende, nu nog
ïn bamboezen woningen verblijven en aan een paal worden
gebonden, gelijk vroeger ook in Europa gebeurde ? Zoolang wy in onzen tegenwoordigen finantielen toestand zijn ,
zou ik mij niet verantwoord achten, indien ik de aanneming van dit voorstel niet met warmte aanbeval.
De heer v a n H o u t e n , voor de derde maal het woord
gevraagd en verkregen hebbende, zegt:
ü e Minister zegt dat alleen zoo lang er gebouwd zal
worden, de begrooting bezwaard zal worden met f 300 000.
Ik had bij mijne berekening geschat de rente van de
f 1 800 000 kosten van aanbouw; als ik nu verder daarbij reken het onderhoud van het gebouw, de meubelering
met het onderhoud daarvan, de Europesche doctors, apothekers en verder Europeesch personeel voor de administratie; hunne bezoldiging met den aanklevo daarvan, die
ik niet noemen mag; wijders in aanmerking neem, dat op
de begrooting zullen komen de vervoer- en de verplegingskosten der krankzinnigen, dan is het volstrekt niet overdreven te beweren dat de begróoting permanent met 3 a
4 ton zal worden bezwaard. Nu begrijpt ieder zijne verantwoordelijkheid, natuurlijk op zijne manier, en terwijl
de Minister de verantwoordelijkheid op zich wil nomen
van dat gebouw en van de opdrijving der landrente met
zulk een bedrag, zeg ik voor mij: laat liever dit gebouw
weg en drijf de landrente niet zoo hoog op.
De heer IVlerstrasz : Ik zal waarschijnlijk tegen dezen
post stemmen, De Minister heeft door hetgeen hij van den
toestaud der krankzinnigen to Samarang zeide, een sterk
wapen tegen zich in handen gegeven. Als het toch waar
is — en daaraan twijfel ik niet— dat die krankzinnigen in
den regel zoo zachtzinnig en arbeidzaam zijn , dat zij bij
openbare werken kunnen gebruikt worden , dan is de behoefte
om hen in een gesticht af te zonderen , zoo groot niet.
Ik geloof dat de J a v a a n , met een bijzonderen eerbied
voor krankzinnigen bezield, de meeste zorg hoeft voor
diegenen zijner bloedverwanten en zelfs zijner dessagenooten, die door die verschrikkelijke ziekte zijn aangetast.
W a t nu de Europeanen betreft, ik verbeeld mij dat eene
kleine toevoeging aan de gewone hospitalen voldoende zal
zijn voor hen, die zoo gevaarlijk zijn dat zy niet volgens
het zoogenaamde paviljoensstelsel kunnen behandeld worden.
Wat de vergelijking met Havanna betreft, dit is eeno
vergelijking van eene kolonie met eene bezitting. In Havanna is door de Spanjaarden sterk gekoloniseerd. Voor
de afstammelingen der daar gevestigde zeer talrijke Europesche bevolking is eerder een krankzinnigengesticht noodig
dan voor het weinig getal Europeanen in Indie, die in den
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laatsten tijd wel blyk gevon van groot verstand, maarniet
van krankzinnigheid.
De heer K o m b a c h : De vraag waarop alles aankomt
is: is een krankzinnigengesticht voor J a v a noodig? Tien
jaren geleden besloot do Regering onderzoek te doen naar
het krankzinnigenwezen op Java. Dit was eene humane
gedachte, waardig den geest waarin Nederland als oudore
broeder Indie besturen moet. De rapporten der hoofdofficieren
van de geneeskundige dienst in de verschillende deelen van
.lava werden in handen gesteld van de hoofdinspecteuren
voor de krankzinnigengestichten hier te lande, de heeren
Schneevoogt en Feith. In hun daarop uitgebragt rapport
zeiden zij onder andere het volgende: » Dat zij uit al het
bovenstaande (de verkorte inhoud der Indische rapporten)
meenen het besluit to mogen trekken dat de krankzinnigeninrigtingen op J a v a , die nog met die voor andere zieken
vermengd zijn, wel verre van geheel aan de eischen der
wetenschap te voldoen, daaraan in geenen deele beantwoorden
en dat het geheele krankzinnigenwezen op Java nog verre beneden het peil der menschelijkheid is gebleven,"
Dit rapport had de uitzending ten gevolge van de heeren
Baur en Smit, om te dienen van advies en gestichten in
te rigten. Zij vertrokken in het laatst van 1866, en in het
begin van 1867 nam de Gouverneur-Generaal het besluit
tot daarstelling van een der twee geprojecteerde centrale
krankzinnigengestichten te Buiteuzorg. Toen reeds zeide
men hier: wat spreekt men van krankzinnigen op J a v a ?
Is voor zulk eene landelijke en eenvoudige bevolkin" een
gesticht noodig ? Meent men dan dat op J a v a jaloezy' on
dweepzucht, die hartstogten ook van de eenvoudigen, hare
uitwerking niet doen gevoelen? Meent men dat op J a v a
door niet-inlanders geen sterken drank, dien bevorderaar van
waanzin, wordt gebruikt? Weegt hot gebruik van opium
door Chinezen en inlanders niet ruimschoots tegen sterken
drank op? Alleen uit louter staatkundig belang had men
reeds lang de oprigting van een krankzinnigengesticht
moeten wenschen. De dweeper toch, die misschien bij
eene goede behandeling in een gesticht was gonezen en
anders onschadelijk bleef, wordt, als hij in handen valt van
eerzuchtigen èn ontevredenen , een middel van oproer onder
de bevolking, dat veel bloed en schatten aan Nederland
kosten zal.
Wat hebben nu de latere onderzoekingei. in Indie geleerd?
Op het getal krankzinnigen zal ik niet wijzen, want dit
is reeds gedaan door den Minister in zijn antwoord op
het Verslag en vermeld in de loop dor discussie. Welke zijn
nu de laatste berigten omtrent den toestand der krankzinnigen ? Men leest op bladz. 104 van het jongste Koloniaal Verslag:
« De behandeling dier ongelukkigen in het militair hospitaal te Samarang en het Chinees hospitaal te Batavia,
welke moer als bewaarplaatsen dan als gestichten van
verpleging te beschouwen zijn , zal echter niet volgens de
voorschriften der wetenschap kunnen plaats vinden. Daartoe
wordt een centraal gesticht, als het voor Buitenzorg geprojecteerde , noodig geacht.
n In het Chineesch hospitaal to Batavia was het aantal
krankzinnigen op ultimo December 111, waarvan 21 Chinezen en 90 inlanders; in het groot militair hospitaal te
Samarang werden onder ultimo December 1871 eveneens
111 lijders verpleegd, a l s : 32 Europesche mannen en 3
Europesche vrouwen en 50 inlandsche mannen en 26 inlandsche vrouwen , en in hot Chineesch hospitaal aldaar
iï> inlanders.
n De krankzinnigen-afdeeling te Samarang kan evenmin
als het Chineesch hospitaal te Batavia nog meer krankzinnigen opnemen , zoodat op ultimo Maart 1872 er plaats
ontbrak voor 50 dier ongelukkigen , die , krachtens regterlyk vonnis , in gestichten zoudon moeten worden opgenomen, doch grootendeols in de gevangenissen moeten
wordon opgenomen."
50 krankzinnigen moesten worden opgesloten in gevangenissen ! Hij onder o n s , die tot voortduring van zoodanigen toestand durft medewerken , noeme zich.
Men spreekt van de kostbaarheid; het is ook hier bij
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slot van rekening even a's altijd eene quaestie van geld.
Do Minister zegt zeer juist in zijn antwoord aan de rapporteurs , dat men hier niet heeft te denken aan een paleis , maar eenvoudig aan eene doelmatige inrigting, die
gelijksoortige inrigtingen in Europa niet in kosten ovortreft, als in aanmerking wordt genomen waar men bouwt,
en minder dan die gestichten in de warme klimaten.
Men voert ook in het Verslag de vraag aan, of het
niet wenschelijker is kleine inrigtingen te stichten. Met
alle heuschheid en bescheidenheid moet ik vragen of men
daarbij wel heeft nagedacht? Begrijpt men dan niet dat
zoo men in plaats van ééne, drie doelmatige inrigtingen
wil maken voor hetzelfde aantal lijders, de kosten oneindig
meer zullen zijn, want ook die drie inrigtingen zullen elk
op kleiner schaal de localen der ééne groote moeten bezitten. Die kosten zullen welligt nog de helft meer bedragen.
Het is waar dat men in elk der kleine gestichten zulk
groot dienstpersoneel niet noodig heeft als in 't groote,
maar toch wel in elk een staf en die kosten het meest.
My dunkt, er i3 reeds genoeg gedraald; het is nu tijd
aan het werk te gaan. Ik zal met genoegen voor dezen
post stemmen.
De heer S t o r m v a n 's G r a v e s a n d c : D • geachte
spreker zeide: Wie durft zeggen dat hij dien ellendigen
toestand in Indie wil doen voortduren, sta op. Welnu, ik
sta op; maar daarmede zeg ik niet, dat ik den toestand
ten allen tijde wil doen voortbestaan. Ik zal tegen dit artikel stemmen , doch daaruit leide men niet al* dat ik geen
medelijden gevoel voor den toestand der krankzinnigen in
Nederlandsch Indie.
Omtrent de kosten zeide de Minister, dat wij nu nog
een batig slot hebben en daarvan moeten profiteren. Men
heeft eenigo uieuwe posten op de begrooting gobragt om
wat meer geld beschikbaar to hebben. Maar deze zaak kan
5 a 6 jaren duren , zoodat dat argument niet opgaat: als
men e'én j a a r geld heeft voor zeker werk, kon dit een
volgend jaar wel eens niet het geval zijn.
Dit werk is aanvankelijk goraamd op 18 ton, maarzoo
als het nu gewijzigd is zal het ongeveer 15 ton bedragen ,
te verdeelen over een tijdvak van vijf of zes jaren. Do
geachte spreker uit Brielle zegt, dat de vraag alleen is:
is het noodig? Dat is eene gevaarlijke vraag; er is ook nog
zoo veel noodig, ook hier in Nederland, maar kan men
daarin in eens voorzien ?
Het is een argument dat effect maakt, maar ik geloof
dat men in dat opzigt voorzigtig moet zijn. E r kunnen
andero redenen zijn die het minder geraden maken zulk
een werk reeds dadelijk tot stand te brengen.
Wat nu de inspecteurs over de krankzinnigengestichten
betreft, zoo moet men met dergelijke deskundigen voorzigtig
wezen. Ik ben in een vroegere betrekking met dieinspecteurs in aanraking geweest, maar, met allen eerbied voor
die heeren (de nu overleden heer Schneevoogt was toen nog
geen inspecteur) moet ik bekennen dat de indruk op mij
wel eens w a s , dat zij vódr alles en als eerste post op de
gemeente- en staatsbegrootingen zouden willen gebragt
zien: krankzinnigengestichten. Dat is nu eenmaal hunne
specialiteit; zoo willen andere specialiteiten weder wat
anders. Men moet dus voorzigtig zijn en zulke adviesen
niet dadelijk opvolgen. Ik wil gaarne toestemmen dat die
heeren de beste bedoelingen daarmede hebben , maar op
dat stuk zijn zij eenigzins partijdig. Het is niet tegen te
spreken, dat het nuttig zou zijn op Java een krankzinnigengesticht te hebben , maar ik geloof dat men, de groote
stijging der uitgaven in Indie in aanmerking nemende,
daarmede nog wel een poos zou kunnen wachten. Nu vermeen ik dat er wel degelijk een tweede gesticht zou moeten
komen , wanneer er werkelijk zoo vele krankzinnigen zijn
als men zegt. De Minister zegt, dat men verschillende van
die menschen laat arbeiden ; dat geschiedt hier ook , zoo
als onder andero in het gesticht te Deventer, waar aardappelen en groenten door een deel der krankzinnigen zelve
buiten de stad worden verbouwd ; maar daarom kan men
hen niet vrij laten loopen. Zij zullen wel degelijk ook verpleegd moeten worden. Ik zou dus aanraden deze zaak
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voorloopig uit te stellen , hoewel ik daarmede niet wil to
kennen geven dat ik geen compassie met den toestand dier
ongelukkigen ginds zou hebben.
De heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Koloniën:
Ik wensch in de eerste plaats den laatsten geachten spreker
te beantwoorden. Deze deed het voorkomen als of de Minister
gezegd had: wij hebben nu nog batige sloten, die moeten
wij dus maar besteden. Mijnheer de President, is dat juist ?
Wat is het geval? De Minister stond, toen hij aan het
bewind kwam, voor eene project-begrooting waarmede hy
zich over het algemeen kon vereenigen. De tijd waarop
de Indische begrooting, met het oog op het doorzenden
naar den Raad van State, bij de Kamer moet zijn, was
daar. Schroomvallig om de begrooting met een post meer
te verhoogen dan dringend noodig w a s , heeft de Minister
zich toen bepaald met alleen daarop te brengen wat hy
na rijpe overweging hoofdzakelijk achtte
Intusschen
k « a m uit Indie eene aanvrage naar aanleiding van de
overstrooming, voor den stuw van de Sampean-rivier en
een telegram waaruit de noodzakelijkheid der aanvulling
van materieel der marine bleek De Minister heeft toen
met zijn ambtgenoot voor Einantien overwogen wat te doen.
Zou het nu, Mijnheer de President, voor een verstandig
en een goed beleid getuigd hebben , en zou het bij de Kamer
ingang hebben gevonden , wanneer de Minister van Koloniën
gekomen was met die noodzakelijke voordragten op de
Indische begrooting zonder evenredig nieuwe middelend
voor te dragen, en zoo hij daardoor het geheele verband
van de Staatsbegrooting in de war had gebragt, terwijl
er beschikbare overschotten van dienst waren tot een
bedrag van 13 millioen, waardoor aan de Kamer een
voorstel tot amortisatie van 10 millioen kon gedaan worden ?
N u de zaak zelve.
Men spreekt van luxe, en toch blijkt uit de plannen dat
hier alle luxe vermeden is. Men heeft zich tot het allernoodzakelijkste bepaald. Vergelijkt men daarmede een van
do krankzinnigengestichten in of buiten Europa, en neemt
men in aanmerking dat men slechts een gebouw met ééne
verdieping kan oprigten . dan is dit het goedkoopste gesticht,
dat van dien aard bestaan zal.
De heer Nierstrasz heeft uit mijne aanhaling van Samarang afgeleid, d a t , wanneer men daar die krankzinnige
lijders bewaarde, men een dergelijk krankzinnigengesticht
tot genezing wel missen kan.
Blijkbaar heeft deze geachte spreker zich met do eerste
notie van de geneeskunst dor krankzinnigen nooit bezig
gehouden, want anders zou hem onmiddellijk het groot
onderscheid tusschen bewaarplaats en geneeskundig gesticht voor den geest zijn gekomen. Dat de Javanen ook
in dien ongelukkigen toestand hunnen aard niet verloocheneu is natuurlijk, maar om daaruit af' te leiden dat
men hen alleen kan genezen door hen bij publieke werken
te gebruiken , schijnt wel wat ver getrokken.
Het heeft mij bedroefd, Mijnheer de Voorzitter, dat een
van de geachte sprekers bij do algemeene beraadslagingen
heeft kunnen goed vinden om dit voorstel der Regering
spottend te bejegenen.
Bij mij is het eene zaak van hart en overtuiging.
De heer I d z e r d a : Mijnheer de Voorzitter, de heer
Nierstrasz is van meening dat de krankzinnigen op J a v a
zoo zachtzinnig zijn, dat het beter is hen te verplegen by
hunne stamverwanten en niet in gestichten. Ik moet dien
geachten afgevaardigde doen opmerken, dat zeer velen
onrustige, levenmakende lijders zijn, en de ondervinding
heeft geleerd, dat juist van dezen de meesten genezen. Voor
hen is dus geneeskundige behandeling en verpleging in
gestichten zeer noodzakelijk.
Wat de kosten betreft, iedereen die bekend is met de
eischen van een welingerigt krankzinnigengesticht, weet
dat zij uit den aard der zaak hoog zijn. Behalve localen
voor de verpleging van de krankzinnigen zelf, zijn er nog
vele andere noodig ten behoeve van het inwonend dienstper3oneel, de geneeskundigen, voor bad- en waschinrigtingen, werkplaatsen en dergelijke meer.
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Op de plaats van vestiging moet ik 's Ministers aandacht vestigen. Hieromtrent bestaat een groot verschil
tusschen de deskundigen. De Minister wil het gesticht op
Buitenzoig bouwen, maar volgens het oordeel van anderen is de ligging daar ongunstig wegens de vele onweders
en de regen die daar geregeld dagelijks valt. Ik wil niet
beslissen of onweders eenen nadeeligen invloed op krankzinnigen hebben, maar het is stellig waar dat onweders
grooten invloed uitoefenen op gevoelige personen.
De Minister is voornemens in de onmiddellijke nabijheid
van het gesticht eone landbouwkolonie te vestigen, ten
einde de rustige lijders met lahdbouwarbeid bezig te houden en in hutten van bamboes te huisvesten; maar zullen
de zware regens daarvoor niet hinderlijk zijn ?
Ik heb geen bezwaar tegen de uitgetrokken som, doch
wanneer er eenmaal een gesticht gebouwd is op eene verkeerde plaats, dan is dit een gebrek hetwelk niet is te
verhelpen.
De heer R o m b a c h : De heer Storm heeft gevolg gegeven aan mijne opronping. Hij durft het voortduren van
zulk een toestand op zich nemen, wel niet ten allen tijde,
heeft hij gezegd, maar tot dat er gunstiger voordeelige
sloten komen.
Wanneer een vader een lid van zijn huisgezin , een kind,
ernstig ziek heeft liggen en hij heeft een ruimen voorraad
geld in kas, zal hy dan zeggen: » misschien zal ik dat geld
dit j a a r nog wel ergens voor moeten gebruiken " in plaats
van dat geld te besteden om zijn lijdend kind hulp te verschaffen r Even zoo is het met de Regering. Ik acht het
eene goede Regering die zorgt voor een goed slot van
rekening; dat behoort tot een goed bestuur. Maar wanneer
eene Regering noodige uitgaven verzuimt uit vrees geen
geld genoeg over te houden, dan acht ik dat de afgodsdienst van het gouden kalf.
De heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Koloniën ;
De zaak van de plaatsing van het krankzinnigengesticht
heeft in Indie een onderwerp van zeer langdurige oververweging uitgemaakt. Ook daarbij hebben zich, even als
bij andere zaken, persoonlijke belangen en partijdigheden
doen gelden. Het resultaat is geweest, ook na eene lange
bespreking tusschen dr. Bauer en m y , dat Buitenzorg de
geschiktste en gezondste plaats bleek. Het regent er bijna
dagelijks, maar slechts twee a drie uren , terwijl er niet
meer onweders vallen dan in andere berglanden van Java
en in de lage landen in den westmoesson.
De heer C. v a n R i s p e n t o t § c v e n a e r : Ik ben
voornemens om, niettegenstaande de herhaalde afkeuring
bij voorbaat door den heer Rombach hiertegen uitgebragt,
mijne stem aan dit artikel te weigeren.
Maar ik wensch mede te deelen waarom ik tegen zal
stemmen: om oen motief namelijk dat nog niet in deze
discussie is medegedeeld. Dwaal i k , dan zal men, hoop
ik, mij van die dwaling terugbrengen.
Mijnheer de Voorzitter, het gesprokene door den geachten
deskundige, den heer Idzerda, versterkt mij juist in het
donkbeeld dat hetgeen hij hier voorstaat — één groot
krankzinnigengesticht voor onze Oost-Indische bezittingen —
totaal verkeerd is.
Wij weten bij ondervinding dat krankzinnigen vaak
enorm lijden door het vervoer op aanzienlijke afstanden,
vooral bij groote warmte. Wanneer ik nu het geachte deskundige lid hoor erkennen, dat dit vervoer vooral in aanmerking zal moeten komen voor de onrustigen, de eenigen
wier genezing te hopen valt, dan. Mijnheer de Voorzitter,
zeg ik, dat dit gevaar voor dezulken nog verdubbelt, want
de onrustigen zijn bijzonder lastig te vervoeren.
Men moet hier — zoo spreekt ook de Minister — onderscheiden tusschen bewaarplaatsen van krankzinnigen en
plaatsen waar men beproeft de krankzinnigen te genezen,
om dit laatste is het eigenlijk te doen bij het voorstel
De onrustigen dus zullen alleen voor het hier ontworpen
gesticht in aanmerking komen: want zij zijn het alleen
voor wie genezing mogelijk is.

In/He voor het dienstjaar

1873.

Dan is dit ééne centrale gesticht, waarvoor hier geld
wordt aangevraagd, zoo ondoelmatig mogelijk, en het zou
kunnen gebeuren dat bij de groote afstanden en de hooge
temperatuur op J a v a , dit gesticht in plaats van «oordeelig
zeer nadeelig voor de krankzinnigen zou kunnen werken.
Ik geloof dus, met allen eerbied dien ik gevoel voor de
autoriteiten , van dewelken het plan hier is uitgegaan , dat
wij op den oogenblik te doen hebben met eenen maatregel
die werkelijk zijn eigen doel tegenwerkt. Het is derhalve
uit humaniteit en in het belang van de krankzinnigen
zelven, dat ik zal tegenstemmen.
De heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Rolonien: Ik wenschte , Mijnheer de Voorzitter, dat het mij
gegeven w a r e . om de kracht van het argument van het
geachte lid uit Breda te kunnen vatten , want dan zou
ik misschien sterker in mijne verdediging zijn. Maar wil
men , dat in den Archipel, in de eilandengroep van Nederlandsch Indie, een krankzinnigengesticht geplaatst w i e r d ,
zonder dat men de krankzinnigen daarheen zou moeten
vervoeren ? Ik begrijp het niet. E r is gekozen eene koele
plaats tot verblijf, maar wat zou het baten, of eene
plaats, welke dan ook, in den Archipel gekozen wierd
wanneer het vervoer verboden was ?
In tusschen zij opgemerkt, dat de beste gelegenheid bestaat om door stoomgemeenschap in den Archipol, zich
binnen korten tyd te verplaatsen naar Batavia , de plaats
die door alle stoombooten wordt aangedaan. De spoorweg ,
die waarschijnlijk met 31 December dezes j a a r s zal geopend worden, zal het vervoer van Batavia naar Buitenzorg
tot een paar uren verkorteD.
De heer IVierstrasz: Mijnheer de Voorzitter, de argumentatie van het geachte lid uit Breda komt mij zoo
rationeel voor, dat ik trachten wil, den Minister duidelijk
te maken wat hij daarmede bedoelde en hoe juist dat is.
Hij wilde den Minister vragen, hoe men krankzinnigen
in een gesticht kan brengen, zonder hen te vervoeren?
Dat kan niet; van daar dat wij niet hebben gewenscht
dat in Indie de krankzinnigen in een gesticht geplaatst
zouden worden, omdat zij veel beter zouden verzorgd
worden in hunne eigene dessa's, zoo als dat van ouds
altijd het geval is geweest.
Het zoude goed zijn, dat er voor het groot getal krankzinnigen die over den geheelen Archipel verspreid zijn ,
meer gestichten op zeor kleine, minieme schaal werden
opgerigt, waardoor de afstanden, waarop de lijders ve*voerd moesten worden, 2- a 300 maal kleiner zouden worden.
Maar nu vraag ik: hoe zoude het vervoer moeten plaats
hebben; als passagiers op de gewone stoombooten ? Ik geloof niet dat dat voor de medereizenden zeer aangenaam
zoude zijn. In één woord , ik geloof, dat als men de krankzinnige inlanders ter verpleging in de dessa's aan hunne
eigen stamgenooten overlaat, die dit ten allen tijde zoo
uitstekend goed gedaan hebben, dit wel het best is. En
wat de Europeanen betreft, hetzij ze naar Europa worden
overgebragt, hetzij ze in een Rijkshospitaal verpleegd
worden, zoo geloof ik dat dit in alle opzigten voldoende
en goed is, en dat het niet noodig is eene uitgave te doen
van twee millioen met al den aankleve van dien, gelijk
door den heer van Houten betoogd is.
De heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Kolonien: Mijnheer de President, gaat nu die argumentatie
op: ii laat het blijven zoo als het i s , laat de inlanders
verpleegd worden in de dessa's, dat gaat daar zoo goed"?
Ik heb niet op het effect willen werken; maar nu zal ik
dit zeggen : het is mij gebleken dat die ongelukkige krankzinnige inlanders, vastgebonden aan houten stijlen in de
bamboezen hutten, bij het uitbreken van brand somtijds
in de vlammen zijn omgekomen. Nog zoo lang niet geleden is dat gebeurd. Kan men nu zeggen dat die verpleging
en zorg daar zoo goed is?
En als men overal bjj do dessa's bewaarplaatsen voor
krankzinnigen zou willen oprigten , zouden de onkosten
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daarvan voel grootor zijn , dan die van het voorstel, dut
ik de eer heb aau de Kamer te onderwerpen.
De beraadslaging woidt gesloten.
Onderafd. 78 d, in stemming gubragt, wordt mot 47
tegen 19 stemmen aangenomen.
Tegen hebben gestemd de heeren: van Wassenaer van
Catwijck, Storm van 'sGravesande, ' s J a c o b , v a n F o r e e s t ,
Nierstrasz, van Loon . Huffman . van Houten, van Eek ,
C. van Nispen tot Sevenaer, Begram, van Nispen van
Sevenaer, Saaymans Vader, Wintgens, Heemskerk, Lnyben ,
Bredius, Kien en de Brauw.
De onderafd. 79—84 worden zonder beraadslaging en
zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
Beraadslaging over onderafd. 8 5 , luidende:
» Spoorwegen f 90 000."
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voorschot van f (595 000. Neemt men deze proportion a a n ,
hoe groot zal dan niet het voorschot worden dat Nederland, niettegenstaande zijne garantie, zal moeten leveren?
Kn is men in Engeland en Britsch Indie tevreden met
dit door de regering aangenomen stelsel?
In het » Report to the Secretary of State for India in
council on Railways in Jndia Pir the year 1871—1872 by
Juland D.mvers, esq. Governements Director of the Indian
raihvay companios (presented to both Houses) Londun
1872)'', lezen wy aan het slot in » the summary":
» At the same time it must be confessed that expecta"tious have been disappointed and that every eff rl should
be made to ihcre-ise the trafic and to reduce the expendituro" en verder:
ii A great deal has been said lately about the burthen
thrown upon the Indian revenues by the railways in consequence of their failure to earn the amount paid by
Government for the guaranteed interest upon the capital.
This ïesult is no doubt greatly to be lamentod and is
contrary to the expectations of those who advocated and
sanctioned the existing system."
Ik vestig de aandacht op het woord advocated, hetwelk
duidelijk den s-pijt uitdrukt over het doordrijven van het
beginsel dat aan Britsch Indie de spoorwegen heeft bezorgd.
Verder lezen wij nog: n Experienco has taught us lessons,
and we have paid for them".
Bij de indiening in het Parlement der begrooting 1872-1873,
die ook wij nu behandelen, werd hetzelfde gezegd met bijvoeging van het volgende: n De kasten der exploitatie van
do spoorwe^lijnen zijn buitengemeen hoog; de aansprakelijkheid der Regering vermoordert allengs en haar gezag
over de spoorwegen blijft altijd zeer beperkt." (Zie Staatscourant 15 Mei 1872, n'. 114.)
En in deze laatste woorden resumeert zich het groote
nadeel van het stelsel in Britsch Indie gevolgd , het stelsel
dat do Ministor ook wil volgen: de Staat verschaft het
geld en heeft niets of bijna niets te zeggon. Hij moet lijdelijk
aanzien dat hot geld, dat hij verschaft, gebruikt, ja misbruikt wordt, en dat de door den Staat gevoede maatschappijen zich onderling bestrijden , het Staatsbelang miskennon en het gerief der ingezetenen dikwijls met voeten
treden. Ik beveol de lozing aan van het merkwaardig
"Report". Het lag niet op den weg van den schrijver,
een gouvernementeel man, om dat stelsel uitdrukkelijk
af to keuren. Hij beoordeelt het, omdat het in Britsch
Indie bestaat, met al de discretie die een Engelschrnan
en wel een Engelsch staatsman kenmerkt. Maar tusschen
de regels door is te lezen dat men het kostbare , het minder
goede , het mindere succes , de mindere voordeelen van de
spoorwegen in Britsch Indio , aan hot stelsel van rontegarantio toeschrijft
Ik verwijs naar bladz. 2 9 , n c . 4 8 ,
waar geklaagd wordt over w the large outlay necessary to
maintain what was imperfectly constructed in the first
iustance", een nadeel van het Kngelsche stelsel dat do Engelsche regering te vergeefs trachtte te voorkomen door in
haar stelsel, ook het stelsel door der. Minister gewild,
voor to schrijven : dat al do bestekken en begrootingen door
de Regering moeten worden goedgekeurd, ik verwijs naar
bladz 6, n°. 1 2 , alwaar een verschil wordt medegedeeld
tnsschen de concurrerende maatschappijen in de residentie
M a d r a s , dat de Regering door haar invloed niet vermomt
bij te loggon Ik verwijs eindelijk naar bladz. 20, n". 3 5 ,
en bladz. 3 2 , n \ 5 0 , waar geklaagd wordt dat het niet
mogelijk is de groote kosten te verminderen, omdat de
maatschappijen niet willen zamonwerken. De voorzigtige
en gouvernementele steller van het rapport roept niettegenstaande deze zgne gezindheid en zijne voorzigtigheid
op dit laatste punt als het ware in wanhoop uit: n But
it is impossible so disguiso the fact that much time is
wasted and an irritation sometimes produced by long and
discursive correspondence upon matters which should be
decided promptly and without difïiculty" enz.

De heer O l d e n h u f s fi r a t a m a : Welke is de beste,
de meest doelmatige wijze om aan J a v a ten spoedigste
spoorwegen te verschaffen ? Is het concessie-stelsel met
rente-garantie, zoo als de Minister thans schijnt te willen
volgen, doelmatig? Wat is daaromtrent bij ons gebeurd?
Bij de wet van 6 Julij 1863 (Indisch Stadsblad n°. 116),
werd voor de Indische Spoorwegmaatschappij, voor hoogstens
14 niillioen, een rentewaarborg van f 630 000 'sjaars
vastgesteld, rentende 4l/2 c /„. Het kapitaal bleek on voldoende ,
ook door te lage rente. Bij de wet van 10 April 1869
(Indisch Staatsblad n". 66) werd het kapitaal van 14 millioen op 17 millioen on de rentewaarborg van f 630 000
op f'765 000 gebragt. E r werd echter 4 millioen afgono:nen
voor do lijn Batavia-Buitenzorg, zoodat voor de lijn Samarang-Vorstenlanden slechts 13 millioen overbleef.
Wie herinnert zich niet al de moeijolijkhsden, voornameiijk in het finantiele, waarmode de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij te worstelen had ? Een edelmoedig besluit, door do actiehouders, door velen echter
tegen hun zin, den "28sten Junij 1870 genomen, maakte
dat het mogelijk werd dat de zaak voortging. Maar ik
vraag: Is het stelsel goed? Il het doelmatig bevondm
voor Nederlandsch Indie ? Hior hadden wij nog de beste
lijnen, de lijnen waarvan voordeel is te wachten. Maar hoe
met de lijnon in afgelegen stroken ? M a a r , hoor ik mij to
gemoet voeren, in Britsch Indie zijn immers spoorwegen
gelegd met rente-garantie. J a , daar is met rentegarantie het j
grootste deel der spoorwegen tot stand gekomen , maar daar
is vooreerst de rente-garantie onbepaald wat bedrag on tijd
betreft; ten tweede hot daardoor te verkrijgen kapitaal werd
in de Staatskas gestort, oven als het zuivore provenu de Staat
was kassier; en ten derde alle bogrootingen on bestekken
moesten door de Regering worden goedgokeud. Er was
een Regerings-commissaris aangesteld en eeno Regeringsinmenging georganiseerd in alle zaken tot den spoorwegbouw betrekking hebbende.
Hot was dus in Britsch Indie reeds voor eon groot gedeelte Stuatszaak en or zijn in Britsch Indie nog 12 lijnen
of lijntjes, te zamen 1503 mijlen, die de Staat reeds maakt
of maken en exploiteren zal en waarvan reeds 6 8 ' / , mijl
door den Staat gemaakt zijn on geëxploiteerd worden, i
Dit waren waarschijnlijk lijnen of lijntjes, die men aan
goeno maatschappij kon kwijt raken , en waarvan de kosten
zijn begroot op 11 millioen pond sterling. (1)
Somtijds moest het Engelsch gouvernement, niet te.'enstaande de rentegarantie, als hot gold niet te krijgen w a s , !
toch nog het geld in contanten voorschieten, en op een !
kostenbedrag van 90 millioen pond sterling, zijnde het gegarandeerde kapitaal, tot dusver besteed, waarvoor Britsch
Indio spoorwegen kreeg, heoft het gouvernement eon millioen ponden sterling moeten voorschieten.
Nederland
Engeland heeft zijne ondervinding duur betaald. Laat
heoft op eene garantie van 17 millioen gulden reeds een ons leeren door het gold en de ondorvinding door Engeland
betaald on opgedaan.
(') Zio nader te vermelden Report blz. 12 en hier en daar.
Ik wonsch staatsaanleg en staatsexploitatie.
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De Minister kan niet wenschen aan Nederlandsen Indie
het experiment voor te bereiden dat het moederland gedurende 25 jaren heeft moeten opdoen. Van af 10 December 1845, den dag der eerste algemeene concessie die
in Nederland voor spoorwegen verleend werd aan de heeren
Balkema c. s., tot het tot stand komen der Staatsspoorwegen zyn 25 jaren verloopen. Zeven concessien zijn verleend, ingetrokken en vernietigd, en in al dien tijd hebben handel, ngverheid en de Nederlandsche relatien er
onder geleden.
Of is het niet waar dat thans overal het denkbeeld veld
wint dat het voor een Staat het beste is do spoorwegen
voor eigen rekening te doen maken en exploiteren ?
In Engeland (waar reeds de telegraphen aan den Staat
z'y'n) wordt dit denkbeeld besproken. In het Lagerhuis heeft
sir Richard Blennerhassett in Julij j l . een wets-ontwerp
ingediend om alle spoorwegen in Ierland aan te koopen
en in staatsexploitatie over te nemen (Staat s-courant van
20 Julij l b 7 2 , n°. 169).
In Mei j l . is in het Parlement der Kaapkolonie ingekomen een wets-ontwerp tot aankoop van de KaapstadWellington-spoorweglijn (Staats-courant van 2 2 J u n i j l 8 7 2 ,
n°. 145). België en Portugal zjjn in hetzelfde denkbeeld
werkzaam. In Noord-Amerika zucht men letterlijk onder
den te grooten invloed der groote spoorweg-maatschappij.
De New York Times laat zich daarover op geestige wijze
u i t , en laat ons een blik slaan in de Amerikaansche toestanden , die niet zonder gewigt is; al is die beschouwing
niet waar, ze is zeker aardig. Het blad zegt dat men de
spoorwegmaatschappijen laat begaan, omdat het geld der
Europesche beurzen en markten daar zoetkons heenvloeit
en dat men de maatschappijen zal breidelen wanneer dit
niet moer geschiedt.
En wat hebben wij zei ven niet te worstelen gehad inet
de Rhijnspoorweg", Centraal- on de Exploitatie-maatschappijen? Behoef ik te herinneren aan alle de moeijelijkheden omtrent de aansluitingen te Rotterdam , te Utrecht
en te Zwolle; aan de vrachtsverhoogiug waarmede de
Exploitatie-maatschappij geruimen tijd Nederland plaagde ?
Zelfs het kleine eindje spoorweg op Java zelf bewijst de
gegrondheid myner stelling. De Javabode (volgens de Haarlemmer Courant 209, 5 September 1872) citeerde een artikel
uit de Locomotief, waarin gewezen wordt op de velerlei
kwellingen waarmede de Nederlandsch- Indische Spoorwegmaatschappij het publiek te Samarang on in de Vorstenlanden lastig valt Het slot van dat artikel zegt: i dat er
geen einde zal zijn aan de verwarring, zoolang de Staat
de exploitatie in Indie niet overneemt, orrnlat er geen
internationaal verkeer is dat tot stiptheid dwingt; Java
moet wegens zijne insulaire positie Staatsspoorwegen hebben , omdat anders in de exploitatie het monopolie ondragelijk wordt. Alle argumenten door sir Richard Blennerhassett aangevoerd ter adstructie van zijn voorstel om de
spoorwegen in Ierland door den Staat te doen over te nemen ,
gelden evenzeer voor Java. Alle omstandigheden en voorbeelden door mij aangehaald zijn van do jongste actualiteit;
de Staten waarvan ik sprak stellen middelen in het werk
om een toestand in het leven te roepon die gewenschtis,
terwijl een tegenstrijdige toestand bestaat. Hier zou de
Regering in een bijna maagdolijken toostand omstandigheden in het leven roepen die zooveel tegen zich hebben
en waarvan men zich elders met veel moeite en kosten
trachtte los te maken. Wanneer al de wetenschap zegt,
Mijnheer de Voorzitter: gij moot de spoorwegen overlaten
aan particulieren, en het ware eigenbelang dat in vele
beschaafde Staten thans in praktijk wordt gebragt, leert
ons dat de Staat moet bouwen en exploiteren, dan kios
ik met zoovele beschaafde Staten Staatsaanleg en Staatsexploitatie. Ik juichte daarom het ontwerp van den heer
van Bosse toe. Het oordeel daarover is niet zuiver geweest.
De heer van Bosse moonde of vreesde , dat hij in de Kamer
geen meerderheid zou vinden voor Staatsaanleg en Staatsexploitatie, hetgeen echter alles behalve zeker w a s , en
praktiseerde daarom eene soort van middenweg, hetwelk
alk-zins den schijn bad , dat het plan van dien staatsman
was Staatsaanleg en Staatsexploitatie bij sub- en obreptie
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aan de Kamer op te dringen. Hij had moeten bedenken
dat hetzelfde plaats had in 1857 en 1858. De Kamer heeft
zich toen tot twee malen toe verklaard voor het aanleggen en
exploiteren door particulieren en in 1860 heeft zij toch de
Staatsspoorwegwet aangenomen.
In allen gevalle had de heer van Bosse of deze Regering een votum op dat punt van de Kamer moeten afwachten ; de Kamer is niet oerder verantwoordelijk voor
dat ze zich uitspreekt bij stemming, beter dan door ons
te willen leiden langs den langen weg van proefnemingen
dien men in ons vaderland sedert 1845 tot aan den aanleg
en voltooijing van de Staatsbanen heeft gemaakt. Hoe kan
de Minister, na het treurig wedervaren van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, zich nog voorstellen dat particulier kapitaal op J a v a of in het moederland zal te vinden zijn , zelfs indien de voorwaarden
gunstiger wierden dan ze nu waren ? De heer Robidé van
der Aa heeft in het Indisch genootschap dit zeer juist
aangetoond (zie bladz. 19, 9 Januarij 1872). Wio zal zich
; blootstellen aan al het gemaal waarmede die actiehouders
hebben' te doen gehad? En wanneer men rentegarantie,
i wat bedrag en tijd betreft, even als in Britsch Indie wil
nemen, is het dan niet beter eeno volledige Staatsbaan te
hebben ? Men is en blijft dan meester van de zaak. Is het
ook niet eene zedelijke schuld die Nederland aan J a v a
heeft, nadat wij hier Staatsbanen van Javaansch geld
; hebben aangelegd, althans ook op Java Staatsbanen van
Javaansch geld aan te leggen? De heer P . Myer in zijne
rede, bladz. 1 3 , verwijst hierop zeer aardig, alsmede de
heer J. P. de Bordes, de spoorwog Samarang, bladz. 86.
En indien gij nu nog al eens een piar van de gunstigste
lijnen met zeer uitgebreide rentegarantie even als in
Britsch Indie mogt kwijt worden, dan blijft gij zitten met
de slechtste, z>o als in Britsch Indie en Nederland , welke
men ten slotte dan toch leggen moet voor den Staat. En
indien gij Staatsaanleg en Staatsexploitatie neemt dan
hobt gij ook voor den Staat het voordeel dat komen kan.
De quaestio is echter te omvangrijk om in deze mijne rede
geheel behandeld te worden. Ik resumeer mij aldus:
Het Engelsche stelsel: rentegarantie, onbeperkt naar
tyd en bedrag met Staatsinmenging in de daarstelling,
goedkeuring van de bestekken en begrootingen, is in de
praktijk niet bevallen. Indien gij dat stolsel wilt beperken
door de garantie in te krimpen, dan krijgt gij geen geld.
Neemt gij het in al zijn omvang aan, dan is de Staat
bloot geldverschaffer; dan krijgt gij even als in Britsch
Indie spoorwegen waarmede de Staat en het gansche
publiek aan de willekeur, aan de heersch- en belangzucht
der spoorwegmaatschappijen onherroepelijk zijn overgeleverd. Maar wilt gij voor J a v a spoedig goode spoorwegen ,
dan moet gij, even als de praktische van Bosse aanried,
spoorwegen hebben in Staatsaanleg en Staatsexploitatie.
De heer F r a n s e n v a n d e P u t t e , Minister van Kolonien: Mijnheer de Voorzitter, ik zal van de merkwaardige bijdrage van den heer Oldenhuis Gratama, na lezing
in het Bijblad, dat gobruik trachten te maken, hetwelk
in het belang van nadere wets-ontwerpen nuttig kan zijn
De beraadslaging wordt gesloten en onderafd. 85 wordt
zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
Onderafd 86 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
De V o o r z i t t e r : Ik stel vo^r wegens het vergevorderd,
uur de verdere beraadslaging te verdagen tot morgen ten
elf uro.
Dienovereenkomstig wordt besloten.
De heer v a n L y n d e n v a n S a n d e n b u r g brengt
| namens de Commissie in wier handon zijn gesteld de>
! nadere inlichtingen op het adres van J. van Gilse, leeraar
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by de Doopsgezinde gemeente te Groningen, omtrent de
aanspraak op het genieten van kindergeld, verslag uit.
Dit stuk zal gedrukt en rondgedeeld en de dag
der beraadslaging over de conclusie nader bepaald
worden. [Zie het verslag in de Bijlagen.]
De heer K a p p e y n e v a n d e C o p p c l l o brengt namens
de Commissie in wier handen zijn gesteld de nadere inlichtingen op het adres van de Gebroeders Schoonenburg,
betreffende het maken van een fort in den Laander- en
WestbijImerpolder, verslag uit.
Dit stuk zal gedrukt en rondgedeeld en de dag
der beraadslaging over de conclusie nader worden
bepaald. [Zie het Ver6lag in de Bijlagen.]
Daarna wordt de vergadering gescheiden.
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VERBETERINGEN.

In de rede van den hoer C. van Nispen tot Sevenaer,
voorkomende op:
bladz. 275, kol. 2, reg. 25 v. o., s t a a t : van de bepalingen;
lees: » van bepalingen" ;
bladz. 276, kol 1, reg. 8 v. b . , s t a a t : ik mijn; lees:
n ik niet mijn " ;
aldaar, reg. 26 v. b . , staat: gehoord; lees: »gezegd".
In de Verbetering, voorkomende op bladz. 284, kol. 2 ,
reg. 17 v. o., staat: reg. 25 v. o., lees: »reg. 25 v. b . "
In de rede van den heer 'sJacob, voorkomende op:
bladz. 289, kol. 2 , reg. 10 en 11 v. o., staat: het tin;
lees: i de tin " ;
bladz. 290, kol. 1, reg. 33 v. o., staat: bloote comptabiliteit; lees: » Staatscomptabiliteit".

