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ggste Z Ï T T I N G . 

ZITTING VAN DINSDAG 21 DECEMBER 1886. 

(GEOPEND TE 1 1 UBEN.) 

Ingekomen: 1°. een Regeeringsverslag; 2°. adressen; 
3°. boekwerken. — Behandeling van hoofdstuk VIII 
der Staatsbegrooting voor 1887; algemeene beraad-
slaging; aanneming van de onderartikelen 1 tot 
en met 7; aanvang der beraadslaging over onder-
artikel 8. — Mededeeling van de benoeming der 
voorzitters van de Commissiën tot onderzoek van 
de Inlichtingen omtrent de adressen, betreffende de 
dienstregeling der lijn Leeuwarden-Stavoren en een 
telegraafkantoor te Haarlemmermeer. — Verslagen 
uitgebracht door de Commissie voor de verzoekschrif-
ten. — Besluit genomen tot het houden van eene 
avondzitting. — Avondzitting. — Ingekomen: 1°. 
bericht van een lid, verhinderd de zitting bij te 
wonen; 2°. een adres. — Voortzetting der behan-
deling van onderartiSel 8; aanneming van de onder-
artikelen 8 tot en met 37. 

Voorzitter: de heer Creracrs. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 80 leden, te weten 
de heeren: 

Van Bylandt, A. Van Dedem, Fabius, Schimmelpenninck 
vanderOye van Nijenbeek, Smit, Van Weideren Rengers, 
Schaepman, Reuther, Kielstra, Willink, De Meijier, Ruys 
van Beerenbroek, Van Kerkwijk, Mees, De Vos van Steen-
wijk, Van Diggelen, Gleichman, Verniera van der Loeff, 
W. Van Dedem, Corver Hooft, T. Mackay, Rooseboom , 
Goeman Borgesius, Viruly Verbrugge, Bahlmann,Zaaijer, 
Seret, Van der Schrieck, Van Osen bruggen, Van der Feltz, 
Schimmelpenninck van der Oye, Hartogh, Buma, Van 
Alphen, Blussé, Van Aylva van Pallandt, Meesters, Van 
der Goes van Dirxland, Haffmans, Reekers, Van den 
Biesen, Huber, Clercx, Van der Sleyden, Visser van 
Hazerswoude, Van der Boren van Verwolde, Gildemeester, 

Godin de Beaufort, Smeele, Vermeulen, Greeve, Van Baar, 
De Bruyn Kops, Heldt, Van Wassenaer Catwijck, Van 
Delden, Ruland, De Ranitz, Keuchenius, Van Gennep, 
Van Asch van Wijck, Kolkman, Vos de Wael, Van der 
Linden, Lambrechts, Kist, Smeenge, Bcrret, Lieftinck, 
Goekoop, De Beaufort, De Geer van Jutfaas, Farncombe 
Sanders, De Ruiter Zylker, Beelaerts van Blokland, Van 
derKaay, Rutgers van Rozenburg, Schepel en M. Mackay; 

en de heeren Ministers van Oorlog, van Buitenlandsche 
Zaken, van Binnenlandsche Zaken, van Financiën en van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

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

De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 

1°. eene missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken ten geleide van het verslag van den staat der hooge-, 
middelbare en lagere scholen, over 1885—1886. 

Deze stukken zullen worden gedrukt en rondgedeeld. 

2°. de volgende verzoekschriften: 
een van het hoofdbestuur der vereeniging van leeraren 

aan inrichtingen van middelbaar onderwijs, houdende ver-
zoek tot instandhouding der militaire school te Haarlem, 
en een van gelijke strekking van Michaël De Veer, cud-
districts-commissaris van de kolonie Suriname, te Kampen. 

Deze adressen worden verzonden naar de Commissie 
voor de verzoekschriften. 

3°. de volgende boekwerken : 
van het Departement van Waterstaat, Handel en Nijver-

heid, de herziene rivierkaart, blad n°. 23 den Bommel, en 
van den schrijver, dr. J. E. De Vrij, 1 ex. zijnerKino-

logische studiën, nos. XLIX—LI. 
Deze boekwerken «uilen worden geplaatst in de 

boekerij der Kamer 

Aan de orde is de behandeling van het VlIIste HOOFD-
S T U K DER BEGROOTING VAN STAATSUITGAVEN VOOR HET DIENST-
JAAR 1 8 8 7 , BETREFFENDE HET DEPARTEMENT VAN OORLOG. ( 2 ) 

De Voorzitter : Mijne Heeren ! Alvorens de algemeene 
beraadslaging te openen, wensch ik den leden in overweging 
te geven om alle onderwerpen die niet bepaald behooren 
tot de algemeene beschouwingen, te bewaren tot de arti-
kelen, waarbij zij te pas komen. Ik bedoel hier met name 
de school-compagnie of militaire school te Haarlem. 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Schimmelpenninck van der Oye: Mijnheer 
de Voorzitter ! Wanneer ik schijnbaar in strijd met het zoo-
even door u tot ons gericht verzoek de Militaire school 
noem, dan is het alleen om te zeggen dat er behalve die 
Militaire school in deze Oorlogsbegrooting weinig voorkomt, 
waarop in het bijzonder onze aandacht gevestigd wordt. 

Ik betreur dit. Ik betreur dat de Minister zijn tijd en 
werkkracht bijna uitsluitend aan deze zaak heeft gewijd. 
Ik betreur dat de Minister de rust, die hem gegund is, 
in afwachting dat het pleit der grondwetsherziening wordt 
beslist, niet gebruikt heeft tot het aanbieden aan de Kamer 
van andere nieuwe maatregelen, die naar mijne bescheiden 
meening niet minder urgent zijn dan de Militaire school 
te Haarlem. 

Ik wensch een paar voorbeelden daarvan aan te halen. 
De Minister klaagt over het gebrek aan reserve-officieren. 

Waarom heeft hij nu niet overwogen in hoever door wij-
ziging van de pensioenwet in dat gebrek zou kunnen 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1886-1887. — H. 
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voorzien worden , bijv. in dien zin , dat de officieren den 
dienst kunnen verlaten niet een pensioen geëvenredigdaan 
de gepresteerde dienstjaren en onder gehoudenheid om bij 
de reserve op te treden ï 

De Minister antwoordt of zal antwoorden, dat dit te veel 
geld zou kosten. Doch ware dan niet te overwegen in hoever 
maatregelen waren te treilen om op andere wijze in die 
kosten tegemoet te komen V Bijv. in hoever inkrimping van 
de plaatselijke staven mogelijk is , althans of de daardoor 
ontstane nadeelen niet ruimschoots zouden opgewogen 
worden door de betere voorziening in de behoeften van de 
reserve? Of ook in hoever het mogelijk ware de te oude 
adjudant-onderofficieren bij de bataljons op te heffen? Op 
deze zaak werd trouwens reeds herhaaldelijk de aandacht 
van den Minister gevestigd. 

Ware het niet te overwegen in hoever wijziging van 
de organisatie mogelijk zoude zijn met het oog op de split• 
sing van het leger in veldleger en bezettingstroepen ? Die 
splitsing zal toch wel bij elke oplossing van het vraagstuk 
onzer levende strijdkrachten tot stand moeten komen. 

Had de Minister ons een paar punten van dien aard ter 
overweging aangeboden , dan geloof ik dat de begrooting 
van Oorlog, ook al moet zij wegens de verwachtegrond-
wetsherziening overigens op de plaats rust staan, belang-
rijk genoeg zou geweest zijn , ook al ontbrak daarin een 
voorstel tot invoering eener drievoudige opleidiag tot 
infanterie-oificieren. 

Op nog een punt wensch ik de aandacht der Kamer te 
vestigen. 

In het Voorloopig Verslag wordt het denkbeeld geop-
perd art. 182, 2de lid , van de Grondwet toe te passen , en 
wordt der Regeering in overweging gegeven een wetsont-
werp in te dienen tot verlenging met een jaar van den 
dienst der lichting van 1882. In de Memorie van Antwoord 
betwijfelt de Minister of de in dat artikel bedoelde buiteu-
gewone omstandigheden wel aanwezig zijn. 

Mijnheer de Voorzitter, het is bekend dat dit tweede lid 
van art. 182 niet voorkwam in de Grondwetten van 1814, 
1815 en 1840, en volgende ontwerpen ; het werd het eerst 
ter sprake gebracht door den luitenant-generaal Nepveu, 
en vervolgens overgenomen in het voorstel der negen 
mannen en later ook door de Regeering. 

Volgens staat B ontbraken er op den Isten Juli 1886 
op eene organieke sterkte van 37 800 man infanterie 3100 
man. Dit groote gebrek is klaarblijkelijk te wijten aan den 
oorlog met Atjeh. Volgens bet Koloniaal verslag toch waren 
op 1 Januari 1886 bij het Indische leger in dienst 7494 Neder-
landers, en dat de behoeften van dat leger thans buiten-
gewoon groot ziju . blijkt uit bijlage D, volgens welke 
2750 berri-berrilijders geëvacueerd moesten worden. 

Nu vraag ik of het geene buitengewone omstandighe-
den zijn , wanneer een land als het onze sinds 1873 een oorlog 
moet voeren , welke zulke zware persoonlijke offers vordert. 

Wanneer wij een blik naar het buitenland werpen, dan 
zien wij dat in Duitschland de toestand ernstig wordt 
geacht, getuige de rede van den veldmaarschalk Von Moltke, 
de houding tegenover Beijeren , en de indiening met krach-
tigen aandrang van de nieuwe legerwet. In Italië vraagt 
de Regeering aanzienlijke versterking van krachten ; Frank-
rijk doet het onmogelijke om zijne strijdkrachten hooger 
op te voeren dan Duitschland. In Denemarken, een land 
waarmede wij ons kunnen vergelijken, vraagt de Regeering 
volgens de » Politische Correspondenz" 12 000 man ver-
sterking , zeven nieuwe oorlogsschepen en 28 torpedobooten. 
Kopenhagen wordt versterkt door forten , waarvan de bouw 
aanvankelijk uit particuliere bijdragen werd bekostigd. Ik 
zal nu der Kamer niet voorstellen om de forten om Am-
sterdam uit particuliere bijdragen te bekostigen, maar wel 
wil ik vragen of, waar zulke kleine landen zich dergelijke 
opofferingen tot verhooging hunner weerbaarheid getroosten, 
of daar ook in de buitenlandsche omstandigheden niet 
eenige aanleiding bestaat van buitengewone te spreken. 
En bij ons zullen op den lsten Mei 8000 man ontbreken, 
en daarom wenschte ik ook mijnerzijds der Regeering in 
overweging te geven het hare te doen tot invoering van 
een maatregel, die geen persoonlijke lasten behoeft op te 

leggen, geene meerdere kosten teweegbrengt en ons de 
zekerheid verschaft van eene vermeerdering onzer strijd— 
krachten met ongeveer 9000 man. 

En overigens wensch ik den Minister er op te wijzen, 
dat volgens de jongste onlangs verschenen afleveringen van 
het werk van prof. Buys: »L)e Grondwet. Toelichting en 
Kritiek", den 12<len Mei 1859 een derde voorstel van de 
Regeering verworpen werd , niet hoofdzakelijk dewijl men 
van oordeel was dat er geen buitengewone omstandigheden 
aanwezig waren, maar hoofdzakelijk dewijl tijdens de in-
diening van het wetsontwerp de diensttijd reeds verstreken 
was, dus als het ware de Regeering over de betrokken 
lichting niet meer beschikken kon. 

1859 was het jaar van den Italiaanschen oorlog, van 
Solferiuo en Magenta. De strijd was dus ver van onze 
grenzen , en ik kan mij niet herinneren, dat er voor ons 
zulke buitengewone omstandigheden bestonden. 

Mijnheer de Voorzitter! resumeerende, verklaar ik, dat 
ik veel liever dan de oprichting eener Militaire school had 
gezien, dat de Minister den hem geschonken rusttijd had 
gewijd aan eene herziening der pensioenwet met daarbij 
behoorende maatregelen, aan eene herziening onzer orga-
nisatie, aan de versterking onzer levende strijdkrachten 
volgens art. 82 der Grondwet. 

Ik eindig met den oprechten wensch , dat, wanneer de 
Kamer het volgend jaar de Oorlogsbegrooting aan 's lands 
belang moet toetsen, zij dan tevens zal staan voor eene 
beoordeeling hetzij van wetten, die het uitvloeisel zijn van de 
nieuwe Grondwet, hetzij van wetten, die de zoo noodige 
verbeteringen aanbrengen binnen de perken der vigeerende 
Grondwet. 

De heer Rooseboom : Ik wensch bij deze algemeene 
beschouwingen slechts een enkel punt te behandelen, en 
wel het laatst besprokene door den geachten afgevaardigde 
uit Utrecht. 

Zeer te recht is er door hem op gewezen , hoezeer bij ver-
schillende volken van Europa thans bijzonder de aandacht 
op de weerbaarheid gevestigd wordt. Alleen in Nederland 
heerscht de meest rustige rust. 

Zoo zien wij bijvoorbeeld hoe bij onze zuidelijke naburen 
door een volksvertegenwoordiger een wetsontwerp is in-
gediend tot eene nieuwe organisatie vau het leger , ge-
grond op persoonlijken dienstplicht. 

Nu geloof ik, dat, wanneer hier een volksvertegen-
woordiger op dit oogenblik hetzelfde deed , men hem , zooal 
niet voor een halven gek , dan toch zeker voor een dweper 
of een utopist zou houden. 

Het zoo belangrijke vraagstuk van versterking der le-
vende strijdkrachten is bij ons geen brandend vraagstuk 
meer; het slaapt althans. 

Wij weten allen wat de oorzaak van dien vreemden 
toestand is, namelijk de aanhangige grondwetsherziening. 
Wanneer eenmaal door die herziening zijn weggenomen 
de belemmeringen die nu de meest doeltreffende organi-
satie onzer levende strijdkrachten in den weg staan , dan 
zullen wij de handen aan het werk slaan. Daarop moeten 
wij wachten. Maar wij wachten al zoo lang. 

In het begin van dit jaar konden wij eenige hoop 
koesteren, dat de eindpaal bijna bereikt was, maarthans 
ziju wij weer even ver als ten vorigen jare om dezen tijd. 

Intusschen blijft de toestand gevaarlijk. Of overdrijf ik, 
wanneer ik het gevaarlijk noem, dat eene natie op het 
vasteland van Europa die 4,3 millioen zielen telt, niet 
meer dan 34 700 man infanterie-soldaten op de been kan 
brengen ? Is er ééne natie op het vasteland van Europa; 
is er een enkel volk, dat naar evenredigheid van zijne be-
volking eene zoo geringe hoeveelheid infanterie heeft? 

En hoe zal de toestand zijn op 1 Mei a. s.? De geachte 
spreker uit Utrecht heeft er de aandacht reeds op geves-
tigd dat wij op dien datum, wanneer de oudste lichting 
wordt ontslagen, niet meer dan 28 000 geoefende infanterie-
soldaten zullen beschikbaar hebben. 

Men zal misschien vragen, waarom ik hierop thans de 
aandacht vestig. Men zal zeggen: wilt gij thans vóór de 
grondwetsherziening van de Regeering nog eene leger-
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organisatie vergen ? Neen, ik wil dat op hot oogenblik niet 
meer, vóór twee jaren wilde ik het wel. Ik weet dat als ik 
thans dien wensen uitsprak, het toch hoegenaamd niet zou 
baten. Maar wat ik wil is de erkenning, dat wij door do han-
gende grondwetsherziening in een zeer buitoujiwonen abnor-
malen toestand verkeeren. Dat kan, dunkt mij, door niemand 
worden ontkend; en wordt het erkend , dat dan de Regeering 
gebruik make van de bevoegdheid haar verleend voor bui-
tengewone omstandigheden, de bevoegdheid verleend in 
het 2de lid van art. 182 der Grondwet. Dat zij ten spoe-
digste eene wet indiene waarbij de lichting van 1882 met 
1 Mei niet uit den dienst wordt ontslagen, maar haar dienst-
tijd met een jaar wordt verlengd, met bepaling dat zij 
niet tot herhalingsoefeningen wordt opgeroepen. 

In de Memorie van Beantwoording zegt de Minister, 
dat die maatregel wel overweging verdient, maar dat hij 
betwijfelt of de buitengewone omstandigheden, in de 
Grondwet bedoeld, wel aanwezig zijn. 

Ik weet, dat die twijfel ook door sommige leden dezer 
Kamer gedeeld wordt; maar ik vraag of de Minister of 
een dier leden iets kan aanhalen, waarop de rechtmatig-
heid van dien twijfel steunt. Kunnen zij in de stukken 
betreffende de behandeling der grondwetsherziening van 
1848 of uit het mondeling debat, hetzij bij de eerste, 
hetzij bij de tweede lezing, eene uitdrukking aantoonen 
waaruit zou blijken dat de maatregel, dien ik vraag, on-
grondwettig is ? Ik geloof het niet. En als die twijfel op 
niets steunt, waarom blijft men dan twijfelen ? Is het 
omdat men een grondwettig bezwaar wil hebben ? Dus 
hier een grondwettig bezwaar, meer niet, in het jarenlang 
handhaven van een toestand, zoo lijnrecht in strijd met 
art. 178 der Grondwet. De Grondwet laat wel met zich sollen. 

Men bedenke wel: als de Regeering niet tot dien maat-
regel overgaat en wij in den loop van het volgend jaar 
in een oorlog mochten gewikkeld worden, zal er dan 
niemand zijn die niet zou betreuren dat de maatregel niet 
genomen was? En als wij niet in oorlogstoestand komen, 
wat zal er verloren zijn ? Niets. Zal het iemand benadeeld 
hebben ? Niemand. Zal iemand zwaarder gedrukt zijn ? 
Neen. Zal het den Staat iets hebben gekost ? Ook dat 
niet. Welnu, ligt het dan niet op den weg der Regeering 
ernstig te overwegen of haar twijfel gerechtvaardigd is? 
Alleen als haar na ernstig onderzoek bleek dat er grond-
wettige bezwaren bestaan , zou zij zich moeten onthouden; 
maar in het tegenovergestelde geval geloof ik, dat zij 
eene zware verantwoordelijkheid op zich zou laden door 
niet de verbetering aan te brengen, die zoo voor de hand 
ligt. 

De heer Schlmmelprnninck van der Oye van 
jVijenheck: Evenals de geachte afgevaardigde uit Arnhem, 
die mij voorafging, begin ik met te verklaren dat ik slechts 
één speciaal punt wensch te behandelen. Ik bedoel den 
verkoop van sterken drank in de cantines der kazernen. 

Alles hangt in dezen af van de subjectieve meening van 
de chefs. Te Amersfoort o. a. is een streng verbod van 
het tappen van sterken drank in de cantine der cavalerie, 
terwijl het drankgebruik geoorloofd is in die der veldartillerie. 

In stede vnn genoemden verkoop over te laten aan de 
subjectieve meening der corpscommandanten , zou ik door 
den Minister van Oorlog een bepaald verbod willen voor-
geschreven zien. Als ik dit aangeef, wijs ik tevens op 
het voorbeeld in een naburig land. In België vaardigde de 
Minister van Oorlog, generaal Ponthus, den 12den Sep-
tember 1885, eene circulaire uit, waarin wij lezen: 
»En vue de réagir contre 1'alcoolisme, et d'en prévenir, 
d'en limiter tout au moins les ravages, j'ai décidé la sup-
pression absolue dans les casernes du débit des boissons 
alcooliques. La vente de la bière seule (en fait de boissons 
fermenteés) sera permise. 

»Cette mesure , prise en attendant la prochaine instal-
lation de mess pour sous-officiers et soldats, sera mise en 
vigueur a partir du Ier Janvier 1886". 

Een der hoofdbladen in België voegt bij de publicatie 
der ministeriele circulaire het volgende: »L'alcool est un 
poison, n:ais jusqu'ici, aucun ministre de la guerre ne 

1'avait dit aussi haut. L'alcool est rennemi du soldat 
et cependant Ie genièvre avait sa place marquée dans toutes 
les cantines de nos casernes." 

Het doet mij als Nederlander genoegen dat in hetzelfde 
blad met zooveel lof wordt gewag gemaakt van een geacht 
lid van ons Parlement; ik zeg met genoegen, al behoort 
dat lid ook tot mijne sterkste politieke tegenstanders. Ik 
vind vermeld dat de heer Goeman Borgesius den 12den 
September te Antwerpen eene rede over de sterke drank-
quaestie heeft uitgesproken , welke rede blijkens de alge-
meene opinie dier meeting met grooten bijval is begroet. 

De circulaire van den Belgischen Minister van Oorlog 
vindt ook weerklank bij mannen van ons leger. In de 
» Mededeelingen van den Nederlandschen militairen bond " 
treft men eene zeer opmerkelijke verklaring van een adju-
dant-onderofficier, een practisch man, die, naar ik hoor , 
een zeer goeden naam heeft bij zijne kameraden. Deze zegt 
betreffende het tappen in de cantines: »Was het nu niet 
vreemd , dat terwijl men aan de eene zijde de dronkenschap 
tegengaat, aan de andere zijde de gelegenheden in de 
kazernes om sterken drank te verkrijgen werden ver-
meerderd. Was dit niet een handelen tegen den geest der 
wet, die beperking van het aantal gelegenheden bedoelde ? 
Voor de vaste gebruikers was de gelegenheid zeker niet ge-
schikt om hen te matigen , en voor de jongelieden van 18 tot 
21jarigen leeftijd , niet gewend aan het gebruik van sterken 
drank, was zij verderfelijk." 

Het is zeer mogelijk dat de Minister met cijfers zal 
trachten het bewijs te leveren dat hetgeen in cantines 
getapt wordt zeer gering is. Ik neem dan echter de vrijheid 
op te merken : Vooreerst dat al was het gebruik gering, 
het openstellen der gelegenheid als zoodanig reeds strijdt 
met het beginsel van zedelijkheid dat voor de Nederlandsche 
Regeering richtsnoer moet zijn; ten tweede dat cijfers, die 
slaan op alle in dienst zijnde soldaten, weinig beteekenen 
omdat er behooren afgetrokken te worden degenen die geen 
drank gebruiken — en dat eerst wanneer men het getal 
drinkers kent, het blijken zou of er veel dan wel weinig 
gedronken wordt. Gemiddelde cijfers , de waterstaatsstatistiek 
van rivierhoogten leert het ons, zijn van weinig practisch nut. 

Gaarne vernam ik van den Minister van Oorlog, of hij 
het flinke optreden van zijn ambtgenoot in België niet 
toejuicht, dan wèl of hij, in strijd met de waardige houding 
van diei> buitenlandschen ambtgenoot, lijdelijk zal blijven. 
Ik geloof dat het de eerste plicht der Regeering is om het 
drankverbruik voor jongelieden zooveel mogelijk te be-
moeilijken. Er zijn miliciens die er tegen opzien een kroeg 
binnen te treden, maar die, nu het gebruik van sterken 
drank in de cantines van Staatswege gemakkelijk wordt 
gemaakt, het drinken zullen leeren , zoodat de waarschijn-
lijkheid bestaat dat in de cantine de wegwijzer staat naar 
de kroeg. 

Met het oog op den korten tijd die ons rest zal ik het 
hierbij laten. Mochten mijne eenvoudige woorden ingang 
vinden en er op toepasselijk zijn het gezegde van den 
Franschen geestelijke: »Je voudrais que ma parole fut 
assez forte , pour faire vibrer même Ie coeur d'un ministre.'' 

Do heer Klelstra: Vele belangrijke zaken, onze krijg ;• 
macht betreffende, moeten voor het oogenblik blijven rus-
ten : wij staan aan den vooravond der grondwetsherziening, 
en te recht heeft de Minister opgemerkt dat deze, hoe dan 
ook , zal moeten zijn opgelost alvorens over te gaan tot 
diep ingrijpende hervormingen. Ik althans wensch den 
Minister niet te verwijten dat door hem geen > voorstellen 
tot fundamenteele en omvangrijke wijzigingen in organieke 
wetten op de leest der bestaande Grondwet geschoeid" 
worden ingediend. 

Nu echter de hoofdzaken blijven rusten, had men mo-
gen verwachten dat de Minister zijne aandacht te meer had 
gewijd aan andere aangelegenheden, die wel is waar niet 
zoo hoogst gewichtig, maar belangrijk genoeg zijn om 
niet, gelijk het geval schijnt, mede te blijven rusten. 

Eene daarvan is de herziening der wet omtrent de Ko-
ninklijke Militaire Academie, die vóór 1 September a. s. 
moet plaats hebben, doch waarvan nog niets werd ver-
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nomen. Wel zegt de Minister in de Memorie van Ant-
woord, dat het voorstel ter bekwamer tijd zal ingediend 
worden , maar met het oog op onzen arbeid, waarbij de 
grondwetsherziening eene voorname plaats bekleeden zal, 
is liet bijna met zekerheid te voorspellen, dat ons de tijd 
tot eene behoorlijke behandeling der zaak zal ontbreken, 
en dat men zich zal moeten bepalen tot eenvoudige ver-
schuiving van den herzieningstermijn, wat ik niet in het 
belang van het militair onderwijs achten zou. 

Eene andere zaak, ook door den eersten spreker van 
dezen morgen aangeroerd, is de herziening der wet om-
trent de bevordering, het ontslag en de non-activiteit der 
officieren; eene herzieuiug, uit verschillenden hoofde noo-
dig, die men juist van dezen Minister had kunnen ver-
wachten. Zij bleef echter weg, en toch is zij van zoo 
groot gewicht voor de officieren die in de lagere ran-
gen hun leven moeten verslijten en hunne energie moeten 
zien verloren gaan, terwijl toch in tijd van oorlog het 
land behoefte heeft aan bevelhebbers met onverzwakte 
geestkracht. Pensionneering na korteren diensttijd met even-
redig pensioen is mijns inziens het eenige middel om in 
het bestaande bezwaar, dat inderdaad niet gering is, te-
gemoet te komen. Wel zegt de Minister op blz. 38 der 
Memorie van Antwoord, dat daardoor het bedrag der pen-
sioenen belangrijk zou stijgen, maar allicht wierd dit op-
gewogen door de omstandigheid dat alsdan waarschijnlijk 
met minder officieren in actieven dienst kon worden vol-
staan, en in elk geval bad men dan in oorlogstijd het 
voordeel van eene reserve die iets beteekent. Het gemis 
van eene reserve wordt ook door den Minister zeer be-
treurd: in de Memorie van Antwoord wordt gezegd dat 
> ons leger tot nu toe, helaas! niet beschikt over eene reserve 
aan officieren ", maar jammeren helpt niet als men met de 
handen over elkander blijft zitten. 

Waarom wordt bijv. geen gevolg gegeven aan de reeds 
sedert jaren besproken regeling van de verhouding der 
officieren van de beide Nederlandsche legers, in het moe-
derland en in de koloniën ? 

De Minister zegt, dat bij mobilisatie een groot aantal 
officieren aan den dienst bij de troepen zou moeten ont-
trokken worden ; maar dan is het onvermijdelijk gevolg, 
dat het verband tusschen officieren en troepen vermindert, 
juist op het oogenblik dat het op dat verband in de eerste 
plaats aankomt. Ik zou meenen dat men tot zekere hoogte 
voor bijzondere diensten en voor de schutterij allereerst 
moet beschikken over verlofgangers en gepensionneerden 
van het Indische leger, en over nog krachtige gepension-
neerden van het Nederlandsche leger, als men die had , 
wat na herziening der wet het geval zou kunnen zijn. 

Ik veroorloof mij bij deze gelegenheid de opmerking dat, 
naar mijne meening, de Minister in dwaling verkeert, 
waar hij in de Memorie van Beantwoording op bladz. 31 
meent dat » van de gepensionneerde officieren van het In-
dische leger zijns inziens alleen diegenen hier te lande in 
tijden van gevaar of oorlog oproepbaar zijn, die gepension-
neerd werden volgens de bepalingen van het reglement, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 1 December 1879 
n°. 34. Gepensionneerden volgens vroegere bepalingen 
kunnen zijns inziens in tijden als evenbedoeld niet gedwon-
gui worden om hier te lande te dienen". 

Die onderscheiding begrijp ik niet goed, want ook in 
art. 15 van het vroegere pensioenreglement stond dezelfde 
bepaling van het reglement van 1879 , dat van de gepen-
sionneerden, die in oorlogstijd niet aan de oproeping 
voldeden, de uitbetaling van het pensioen kon worden 
geschorst. Ik meen in ieder geval wel te mogen verklaren, 
dat de Indische officieren hun plicht te dezen opzichte voor 
en na 1879 volstrekt niet veranderd achten. 

Eene andere quaestie, die ik nog ter sprake wensch te 
brengen , is de oefening onzer soldaten. Ik heb daarover 
vroeger reeds een ea ander gezegd, maar de thans in de 
Memorie van Beantwoording medegedeelde cijfers nopen 
mij daarop terug te komen. Op de oefening der soldaten 
komt bij slot van rekening alles aan. Hoeveel ik ook 
gevoel voor de beschouwingen van hen die klagen over de 
zwakheid van ons leger, nog meer komt het er dan op 

aar,, dat het leger werkelijk goed geoefend zij. Beter een 
klein leger met niets dan uitmuntend geoefende soldaten, 
dan een groot leger, waarvan de oefening te wenschen 
overlaat. Vrij algemeen wordt erkend dat de oefeuingstijd 
in ons leger zeer kort is ; maar vraagt men of dan, in dien 
beperkten tijd, al het mogelijke gedaan wordt om met den 
tijd te woekeren , dan moet, mijns inziens, het antwoord 
ontkennend luiden, zoolang vele militairen, hetzij geheel, 
hetzij gedeeltelijk, aan die oefeningen onttrokken worden. 
üe Minister deelt ons mede, dat »na aftrek van menage-
meesters, facteurs, koks, paardenoppassers van bereden 
officieren en andere dergelijke, volstrekt noodige ge6m-
ployeerden, hoogstens: 

per regiment infanterie 80 
» » cavalerie 25 
> » veld-artillerie 1 KQ 
» > vesting-artillerie j 
bij bet korps genietroepen 40", in grootere of 

mindere mate vrijgesteld zijn van de oefeningen. 
Vermenigvuldigt men dat cijfer met het aantal regimen-

ten van de verschillende wapenen, dan krijgt men een 
cijfer van 1185 man. Bovendien hebben wij dan nog het 
Departement van Oorlog, de militaire administratie, het 
instructie-bataljon , de Militaire Academie, den genees-
kutdigen dienst enz.; stellig blijf ik dus ver beneden de 
waarheid, wanneer ik stel dat het aantal militairen , die 
niet zoo goed geoefend zijn als mogelijk ware, als men 
zou verlangen, minstens 1200 per jaar bedraagt. 

Ik erken dat het personeel, door den Minister in de eerste 
plaats genoemd, menagemeesters, koks, paardenoppassers 
enz., vrijgesteld moeten worden, al betreur ik het dat de 
dienst zulks eischt. Let men nu echter op het klein getal 
vrijwilligers in ons leger, dan kan het wel niet anders, 
en in werkelijkheid is het dan ook zoo, of die 1200 man 
zijn bijna uitsluitend miliciens, die derhalve niet zóó aan-
houdend geoefend worden als anders bereikbaar ware. In 
ons toch al veel te klein leger zijn er dus 1200 miliciens 
van elke lichting— dus 6000 man in het geheel of circa 10 
percent van het totaal der legersterkte — waarvan de oefe-
ningen te wenschen overlaten. Ik acht dat inderdaad niet 
verantwoord. 

De Minister antwoordde mij in der tijd dat men bijv. wat 
betrof de oppassers van de onbereden officieren , den offi-
cieren dat » kleine voordeel wel gunnen mocht". Ik misgun 
voorzeker den officieren hier te lande niets; hun lot is niet 
zoo benijdenswaardig dat ik er jaloers van wezen zou, 
en in vele opzichten zou ik verbetering van dat lot wen-
schen. Maar er mag hier geen sprake zijn van meer of 
minder bevoordeelen van personen, maar van de oefeningen, 
die zoo degelijk mogelijk moeten zijn. 

Om dezelfde reden , het belang der oefeningen, meen ik 
dat men nog wel eens nader in overweging mag nemen 
of in alle plaatsen militaire bakkerijen moeten zijn. Die 
bakkerijen toch brengen veel beslommeringen mede en vor-
deren tijd, die beter aan de oefeningen besteed zou zijn. 

De Minister erkent dit ten aanzien van de slachterijen 
op blz. 22 van de Memorie van Antwoord. Hij zegt daar: 
dat hij militaire slachterijen niet in het leven wil roepen 
omdat zij telerlei bemoeiingen voor de troepen medebrengen 
die tijd M krachten aan den eigenlijken dienst onttrekken. 
Juist, Mijnheer de Voorzitter, en datzelfde argument geldt 
ook voor de bakkerijen. Dat zij zoo algemeen noodig zijn 
ook op plaatsen waar uitstekend brood te verkrijgen is , 
begrijp ik inderdaad niet. In het Voorloopig Verslag van 
de Indische begrooting werd ook op dit punt eene vraag 
gesteld, en de Minister van Koloniën antwoordde daarop 
in de Memorie van Antwoord: 

> Door het Indisch legerbestuur is nog onlangs op de 
meest pertinente wijze verklaard dat, bij voldoend toezicht 
van de zijde der bevelvoerende officieren op de qualiteit 
en quantiteit der door aannemers te leveren levensmidde-
len, op het beheer der menages en op de bereiding der 
spijzen, alle waarborg bestaat dat de soldaat voldoende 
goed en smakelijk voedsel bekomt. Behoefte aan militaire 
bakkerijen bestaat er derhalve naar het oordeel van het leger-
bestuur niet.'" 
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Nu zijn zeker in alle opzichten de omstandigheden in 
IndiB minder gunstig dan hier te lande; ik begrijp dus 
inderdaad niet, hoe deze beschouwing te rijmen is met die 
van den Minister van Oorlog. Er is hier alom beter brood 
te verkrijgen dan in Indië, en zeker kan er geen sprake 
van zijn dat het toezicht van de chefs hier minder zou 
wezen dan in Indië; integendeel, de omstandigheden bren-
gen mede dat dat toezicht hier te lande beter wezen moet. 

Ik sprak van soldaten, die aan de oefeningen werden 
onttrokken. In verband daarmede wensch ik er nog op 
te wijzen dat die oefeningen niet worden bevorderd door 
verschillende maatregelen , zoo als wij er in den laatsten tijd 
hebben zien nemen. In het vorige jaar, in den druksten 
tijd , toen de miliciens voor eerste oefening ouder de wapenen 
waren, zag men dag aan dag onderofficieren van het 
regiment grenadiers en jagers afstaan om de nieuwe cellu-
laire gevangenis aan de liefhebbers en belangstellenden te 
laten zien tegen entree ten behoeve van een liefdadig fonds. 
Had men dan onderofficieren te veel ? Zoo uiet, dan 
moet men ze ook niet afstaan voor diensten, die met de 
militaire niets gemeen hebben. Dezer dagen werden mili-
tairen geleend voor den postpakketdienst, bij gelegen-
heid van het Sint Nicolaasfeest. Al deze zaken drukken het 
meest op de infanterie, die reeds zoo onrustbarend zwak is. 
In der tijd werd ons geleerd dat de roeping van het leger 
was: het handhaven van inwendige rust en het keeren 
van vreemd geweld. Ik begrijp inderdaad niet, hoe het 
laten zien van eene cellulaire gevangenis of het helpen 
bij den postpakketdienst tot het bereiken van die beide 
doeleinden kan medewerken. 

Ten slotte nog het verzoek aan den Minister om toch 
de wachtdiensten tot het onvermijdelijke te beperken. De 
Minister heeft in der tijd gezegd dat wachtdiensten ook 
oefeningen zijn. Dat is tot zekere hoogte waar, maar het 
is toch eene oefening die vervelend, geestdoodend en vaak 
ongezond is, en ook het doen van andere oefeningen in 
den weg staat, want de man die 's nachts op wacht ge-
weest is, heeft deu daarop volgenden dag natuurlijk vrij van 
dienst. Ónder de wachtdiensten lijden dus die oefeningen, 
die onze soldaten geschikt moeten maken voor den oorlog, 
en daarop komt het dan toch aan. 

De heer De Vos van S teenwi jk : Mijnheer de Voor-
zitter ! Stemmende tegen deze Staatsbegrooting was het mijn 
voornemen, om bij elk der hoofdstukken eenige artikelen 
aan te wijzen, waarbij naar mijn oordeel niet die zuinig-
heid was in acht genomen , welke de onspoed dezer tijden 
eischt. Ik heb dat echter niet gedaan, om den tijd der Kamer 
te sparen. Bij dit hoofdstuk wensch ik nochtans eene uit-
zondering te maken ten opzichte van een punt, ten vorigen 

1'are door mij behandeld, doch dat toen niet tot klaarheid 
Mn worden gebracht. 

Ik neem de vrijheid de aandacht te vestigen op het 
Koninklijk besluit van 13 Mei van dit jaar, waarbij de 
instelliug van het remonte-depot geregeld is. Men ziet 
daarin dat aan het hoofd van dat depot geplaatst zijn : een 
ritmeester, met een traktement van f 2400 en een bijslag 
op dat traktement van f 550; verder een paardenarts op 
een traktement van f 1600 met een bijslag van f 450, 
terwijl de overige officieren, bij dat depot een bijslag ge-
nieten van f 200. Het aantal paarden, bij de inrichting 
ingedeeld, bedraagt 30; bovendien worden er nog man-
schappen en paarden bij gedetacheerd om in den dienst der 
inrichting te voorzien. 

Met belangstelling zag ik na kennisneming van dit be-
sluit naar de begrooting uit, ten einde daarin na te gaan 
hoeveel dat depot aan den lande zou kosten. 

Slechts voor twee onderwerpen van uitgave, de trakte-
menten van den directeur en den paardenarts en de fou-
rage der dertig remonte depotpaarden werden in de begroo-
ting gelden uitgetrokken gerenden. 

Maar ik werd teleurgesteld, Mijnheer de Voorzitter! De 
uitgaven voor drie andere onderwerpen, als : de verzorging 
der paarden, de huisvesting der militairen en de bureel-en 
administratiekosten, komen wel in de begrooting voor, 
maar zij zijn gemaskeerd; men kan niet zien hoeveel er 

voor geraamd wordt, dewijl ze onder andere zaken zijn 
vermengd, weshalve men niet kan nagaan wat voor het 
depot wordt noodig geacht. 

Vier andere posten van uitgaaf, zooals de soldijen in 
art. 13, het brood in art. 14, de kleeding en de na te 
laten schuld in art. 15, het onderhoud van wapenen en 
ledergoed in art. 19, worden voor het remontedepot als 
niet bestaande geacht. Bij deze artikelen wordt van het 
remontedepot geheel gezwegen, alhoewel er daarvoor uit-
gaven op moeten voorkomen. Men kon alzoo uit de be-
grooting niet opmaken wat het remontedepot zoude kosten. 
Dit gaf mij aanleiding om in het Voorloopig Verslag de 
opneming te verzoeken van de vraa» of de Minister zou 
kunnen opgeven wat de kosten van het remontedepot per 
paard zouden zijn. De Commissie van Rapporteurs is zoo 
beleefd geweest om de vraag in het Voorloopig Verslag 
aan den heer Minister over te brengen, doch zonder veel 
succes; de Minister heeft er op geantwoord dat dit moeielijk 
zou zijn te berekenen, om'lat daarbij in rekening zouden 
moeten worden gebracht alle kosten van het leger, welke 
met die van de paarden in verband staan. 

Uit dit antwoord zou ik geneigd zijn op te maken dat 
men aan het Departement van Oorlog nog al spoedig eene 
zaak moeielijk te berekenen vindt. 

Hetgeen ik vroeg is naar mijne schatting niet zoo om-
vangrijk, of men zou in een halven dag de noodige cijfers 
wel kunnen bijeenbrengen. 

Intusschen, ik moet er in berusten, maar zou gaarne 
van den Minister mededeelingontvangen, hoevele officieren, 
behalve den paardenarts en den ritmeester-directeur, aan 
het remontedepot geplaatst zijn; hoeveel manschappen en 
paarden het telt en of er ook officieren van gezondheid bij 
zijn geplaatst en of de officieren vrije woning genieten. 

Als Zijne Excellentie mij op die vragen zal willen ant-
woorden, zal ik de berekening van de gezamenlijke kosten 
ten naastenbij zelf wel kunnen maken. 

De redevoeringen door twee geachte afgevaardigden heden 
morgen gehouden geven mij aanleiding om nog over twee 
punten iets in 't midden te brengen. 

De heer Rooseboom heeft, indien ik mij niet vergis, den 
Minister aanbevolen krachtens art. 182 der Grondwet de 
laatste lichting nog één jaar onder de wapenen te houden. 

Mijnheer de Voorzitter ! Daartoe zijn , volgens de Grond-
wet, oorlog of buitengewone omstandigheden noodig, en 
nu geloof ik met dat deze aanwezig zijn. Oorlog is er 
niet, en de buitengewone omstandigheden die zoodanige 
uitzondering kunnen wettigen behooren te zijn omstandig-
heden , die op oorlogsgevaar of iets dergelijks wijzen ; zoo-
danige omstandigheden nu bestaan er evenmin. 

Ik geloof juist dat het gevaarlijk zou kunnen worden 
om aan dien raad gehoor te geven. Het zou andere Mogend-
heden wel eens in den waan kunnen brengen , dat wij 
oorlogzuchtige plannen koesteren. 

De geachte afgevaardigde uit Dokkum , de heer Kielstra, 
beval de pensionueering aan van officieren , die nog niet 
voor den dienst geheel ongeschikt zijn. 

Dit zal echter tot aanmerkelijke uitgaven leiden , en 
daarom geloof ik, dat men in den tegenwoordigen finan-
cieelen toestand niet tot zulk een maatregel moet over-
gaan. Op dien grond wensch ik dien maatregel te ontraden 

De heer Wi l l ink: Mijnheer de Voorzitter! Voor de 
eerste maal geroepen om mede te werken tot behandeling 
van de begrooting van Oorlog, gevoel ik mij verplicht 
mijn standpunt ten opzichte van dit hoofdstuk te motiveeren. 

Ik voel mij er toe verplicht, hoewel geen deskundige 
zijnde, om een afkeurend oordeel uit te spreken over het 
hooge eindcijfer van het Vlllste hoofdstuk der begrooting, 
over de wijze waarop millioenen bij millioenen verslonden 
worden in den vorm van nieuwe , doch veelal vóór dat ze 
gereed zijn reeds weder verouderde verdedigingsstelsels, 
vestingwerken, vuurwapeueu en hetgeen daartoe verder 
behoort. 

De door het Departement van Oorlog op de bevolking 
drukkende lasten zoowel van finaucieelen aard als door 
persoonlijken dienstplicht, acht ik veel te hoog in verhou-
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ding tot de resultaten welke daardoor verkregen worden. 
Ik zal daarom tegen dit hoofdstuk stemmen nu en later, 

zoolang er geen Minister optreedt die door radicale her-
vormingen en bezuinigingen verbetering in den bestaanden 
toestand brengt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal dat doen met volkomen 
bewustheid van de verantwoording die ik daardoor op mij 
laad. Veel beter dan door hooge liudgetten van Oorlog en 
Marine wordt de onaf hankelijklieid van den Staat gewaar-
borgd, door Nederland te doen blijven en meer en meer in 
de volle beteekenis des woords te doen worden een vrij-
haven, in welks voortbestaan geheel Europa belang moet 
stellen. 

De heer Reuther: 1°. Eindcijfer. Ik behoor niet tot 
de leden der Kamer die de begrooting van Oorlog hoofd-
zakelijk naar het eindcijfer beoordeelen , en hunne stem van 
dat eindcijfer afhankelijk maken. 

Buiten twijfel moet de Minister van Oorlog, evenals 
zijne ambtgenooten, bij het opmaken zijner begrooting 
rekening houden met de financieele krachten deslandsen 
met den financieelen toestand van het oogenblik, maar 
tevens is hij verplicht de gelden aan te vragen die noodig 
zijn om het leger en de verdedigingswerken aan hunne 
bestemming te doen beantwoorden en zoo doende de krach-
tige verdediging des lands mogelijk te maken. 

Zoo dus het bedrag van het eindcijfer de maatstaf niet 
is , waarmede de begrooting door mij tot het uitbrengen 
mijner stem beoordeeld wordt, komt het mij niettemin 
voor, dat reeds om den aard der oorlogsuitgaven, vooral 
in die begrooting geene uitgaven mogen worden aange-
troffen, waardoor het eindcijfer zonder noodzakelijkheid 
verhoogd kan worden , en dat indien dergelijke uitgaven 
van eenigszins belangrijken aard daarin mochten voorko-
men, deze er uitgelicht behooren te worden, of afwijzing 
der begrooting roeds uit dien hoofde gewettigd is. 

Het eindcijfer dezer begrooting en het bedrag der zooge-
naamde gewone uitgaven zulkn dan ook voor mij geen reden 
zijn om mijne goedkeurende stem aan deze begrooting te 
outhouden ; ik wensch post voor post afzonderlijk te beoor-
deelen , en ten slotte mijne stem afnaukelijk te maken van 
de uitkomsten van dat onderzoek. 

2°. Legersterkte. Zoo ik mij ten deele kan vereenigen 
met hetgeeu dienaangaande in de Memorie van Beantwoor-
ding opgenomen is, moet ik toch ten sterkste opkomen 
tegen de bewerin» die er in wordt aangetroffen , dat in de 
laatstverloopeu jaren zich meer en meer de overtuiging 
vestigde dat op de bestaande grondslagen geene overe*1 nstem-
ming met de Staten-Generaal op het stuk voor de inrichting 
der levende strijdkrachten zou zijn te verkrijgen ; dat 's lands 
belang er dan ook weinig door zou worden gebaat indien 
de reeks der voorstellen voortdurend werd vermeerderd , 
maar dal vóór alles de herziening der Grondwet, vooral ook 
ter wille van de inrichting der levende strijdkrachten, nood-
zakelijk en urgent was geworden. 

Naar mijne overtuiging — en die heb ik reeds meermalen 
in deze Kamer uitgesproken — kan de doelmatige regeling 
van ons krijgswezen onder de bepalingen der bestaande 
Grondwet zeer goed plaats hebben, doch deze zaak is nu 
niet aan de orde en daarom zal ik er op dit oogenblik niet 
over spreken en het bij dit woord van protest laten tegen 
de beweringen van den Minister te dien aanzien. Evenzeer 
moet ik protest aanteekenen tegen het beweren dat bij de 
behandeling van de begrooting van het loopende jaar op-
nieuw gebleken zou zijn, dat nieuwe, op de tegenwoordige 
Grondwet geschoeide voorstellen van minder ingrijpenden 
aard tot verbetering van den toestand onzer levende strijd-
krachten tot geen practiscue uitkomsten zouden kunnen 
leiden. Dit is door niets gebleken. 

De Kamer heeft alleen verleden jaar bezwaar gemaakt 
om op dat oogenblik den dienst der schutterijen aanmer-
kelijk te verzwaren en zoodoende aanzienlijke uitgaven aan 
het Kijk en de gemeenten op te leggen, nu eene grond-
wetsherziening in behandeling was, waarin eene radicale 
wijziging van het hoofdstuk der defensie voorgesteld wordt, 
en nadat de Minister van Oorlog, die deze maatregelen 
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ten opzichte der schutterijen voordroeg, als zijne overtuiging 
bij herhaling had doen kennen , dat die schutterijen niet 
aan hare bestemming konden beantwoorden. Daarom werd 
door mij hij het verdedigen van de amendementen om 
verschillende posten der begrooting, op de schutterij be-
trekking hebbende, uit de begrooting te lichten, het na-
volgende gezegd: »Alleen wensch ik er den Minister op 
te wijzen, dat noch nu noch in de toekomst van deschutterijen 
veel lust en ijver voor de oefeningen mag verwacht worden, 
nu die wapenmacht, in plaats van aanmoediging te ont-
vangen en waardeering te ondervinden voor hare pogingen 
om zich door oefening voor hare taak te bekwamen , zelfs uit 
den mond van den tegen woord igen Minister van Oorlog heefi, 
moeten vernemen, dat zij nooit in staat zal zijn die taak 
naar behooren te vervullen, en dat zij dan ook alleen in 
het leven gehouden wordt, omdat wij niets anders en niets 
beters hebben , maar dat haar doodvonnis hoogst vermoe-
delijk na de eventueele aanneming van hoofdstuk VIII der 
Grondwet zal worden uitgesproken." 

Daarop antwoordde de Minister: »Men heeft mij ander-
maal gewezen op mijne vroegere beweringen, dat van de 
schutterijen op den tegenwoordigen voet als gemeentelijke 
instelling niets degelijks te maken was voor de defensie; 
maar ik herhaal dat ik daarvan geen woord terugneem; 
nochtans, wij hebben niets anders; laten wij het dus 
zooveel doenlijk verbeteren, opdat de schutterijen ook 
zooveel mogelijk bruikbaar worden." 

Verder moet ik in herinnering brengen, dat de toen 
voorgestelde uitbreiding van de organisatie van het leger 
tot oefening der schutterij in de gegeven omstandigheden 
onnoodig voorkwam , omdat men meende dat voorloopig 
een voldoend aantal instructeurs in de kapiteins voor speciale 
diensten en bij de kaders aanwezig was. 

Eindelijk, Mijnheer de Voorzitter, zij het mij vergund 
een woord te zeggen omtrent een onderwerp dat door ver-
schillecde sprekers, onder anderen door de heeren Schim-
melpenniuck van der Oye en Rooseboom is aangeroerd , 
namelijk het verlengen van den diensttijd van de oudste 
lichting der militie met één jaar, om de in het Voorloopig 
Verslag aangegeven redenen. 

Ik behoor tot die leden die beweren dat een dergelijke 
maatregel in strijd zou zijn met de bepaling van art. 182 
der Grondwet, omdat de buitengewone omstandigheden in 
dit artikel bedoeld op dit oogenblik niet aanwezig zijn. 
Te dien aanzien heeft de heer Rooseboom gezegd, dat de 
tegenstanders vanden maatregel moesten aangeven, waarop 
hun twijfel steunde dat de buitengewone omstandigheden 
bedoeld in art. 182 der Grondwet niet aanwezig waren , 
maar mij komt het voor dat om dien maatregel te mogen 
toepassen jnist het omgekeerde moet gedaan worden, en 
dat zij, die den maatregel wenschen, moeten aantoonen 
dat de buitengewone omstandigheden in het artikel der 
Grondwet bedoeld, nu werkelijk bestaan. Dit echter is 
niet gedaan. 

Men zegt ook dat bedoelde maatregel geen druk zal 
leggen op degenen van wie de diensttijd verlengd zou 
worden. Dit is in algemeenen zin waar, namelijk wan-
neer wij in een volkomen vredestoestand blijven; maar 
zoodra het noodzakelijk of weuschelijk mocht worden om 
de geheele militie onder de wapenen te roepen , zelfs voor 
dat wij een beroep op de schutterijen doen , zullen wel 
degelijk ook de manschappen der latere lichting moeten 
worden opgeroepen en wellicht gedurende geruimen tijd 
onder de wapenen blijven. En dan zal, hoewel wij nog 
niet in oorlogstoestand verkeeren, een zeer zware druk 
op dat gedeelte der bevolking gelegd worden. 

Ik wil niet zeggen dat dit voor mij eene reden zou zijn 
om mij volstrekt tegen den maatregel te verklaren , maar ik 
wensch te doen uitkomen dat hij toch niet zoo onschul* 
dig is als zulks is voorgesteld. 

De heer F a b l u s : Mijnheer de Voorzitter! De reden, 
die mij tot tweemalen toe genoopt heeft, eene afkeurende 
stem uit te brengen over de begrooting van 's Ministers 
ambtsvoorganger, bestond voor mij niet meer bij het op-
treden van dezen Minister van Oorlog. Ik wensch er dan 
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ook thans uitdrukkelijk aan te herinneren, dat wanneer 
ik mijne stem wellicht zal uitbrengen vóór deze begrooting , 
gelijk ik dit reeds over de drie voorafgaande deed, ik 
daarom nog niet geacht moet worden in te steramen met 
het beleid van dezen Minister. Het is waarschijnlijk bekend 
genoeg, dat mijne geestverwanten en ik het geven van 
onze stem aan eene begrooting niet beschouwen als eene 
goedkeuring van het beleid eens Ministers ; doch ik wensch 
thans bijzonder te doen uitkomen, dat ik deze begrooting 
beschouw als eene kredietwet. 

Bij vorige begrootingen heb ik nog verschillende maat-
regelen van den Minister gevraagd of daarop mede aange-
drongen; thans zal ik mij daarvan onthouden Waartoe 
zou aandrang dezerzijds dienen ? Ik dring op niets aan en 
ik vraag niets, met ééne enkele uitzondering evenwel. 
Gaarne zou ik den Minister eene pertinente vraag willen 
doen, namelijk deze: zijt gij er van doordrongen dat gij, 
dat geheel de Regeeriug, zij alleen de verantwoordelijkheid 
draagt voor den toestand van ons defensiewezen j en zoo 
j a , kunt gij ons dan de verklaring geven , dat gij op alle 
eventualiteiten voorbereid zijt ? 

Hetgeen heden door de twee eerste geachte sprekers, 
den geachten afgevardigde uit Utrecht en dien uit Arnhem, 
is gezegd , wensch ik niet te ondersteunen, maar ik wensch 
hen evenmin te bestrijden. Het komt mij voor dat wij op 
een verkeerden weg zijn, wanneer wij hier min of meer 
buiten de Regeering om de wenschelijkheid en mogelijk-
heid bespreken van het in dienst houden van de lichting, 
die in Mei aanstaande zal ontslagen worden. 

Van tweeën een! Of de Regeering acht den toestand 
voldoende, acht zich verantwoord met dien te laten zooals 
hij is ; maar waarom zal er dan uit de Vertegenwoordiging 
eene stem opgaan om het effectief van het leger te ver-
hoogen door het verzwaren van den dienstplicht; óf de 
Regeering acht den toestand onvoldoende, maar dan is 
het ook in de eerste plaats aan haar en niet aan de Ver-
tegenwoordiging om daarin te voorzien, om de noodige 
voorstellen in te dienen. 

Zooeven hebben wij echter dienaangaande iets vernomen, 
wat ik wellicht wegens de nieuwheid der denkbeelden , 
het treffende, het aangrijpende daarvan niet dadelijk ten 
volle heb kunnen waardeeren ; ik bedoel de door den ge-
achten afgevaardigde uit Zutphen betoogde wenschelijkheid 
van Ne ierland te maken tot ééne vrijhaven, waardoor dan 
onze onafhankelijkheid geheel zou worden gewaarborgd, 
zoodat niets meer van de natie zou worden geëischt voor 
de verdediging. Ik herhaal, bet ligt zeker aan mij , dat 
ik niet geheel de bedoeling van den geachten afgevaardigde 
heb gevat; hij veroorlove mij derhalve slechts een enkel 
woord te releveeren van het door hem gesprokene: de 
resultaten van onze defensiemiddelen zouden namelijk niet 
overeenstemmen met de daarvoor gemaakte kosten. 

Zie, Mijnheer de Voorzitter, dat beweren komt mij 
wel wat kras voor. Welke resultaten bedoelt de geachte 
afgevaardigde : de resultaten van ons defensiewezen ? Maar 
daarover is gelukkig niet te oordeelen , omdat het in lange 
jaren niet op de proef is gesteld; dus blijft slechts het 
optreden van ons leger? En dan meen ik den geachten 
afgevaardigde met bescheidenheid er aan te mogen her-
inneren, dat de laatste maal dat het Nederlandsche leger 
in zijn geheel is opgetreden , was de tiendaagsche veldtocht. 
Doch vele herhaalde malen na dien tijd heeft ons leger 
een deel van zijne krachten besteed aan de verdediging 
van Indië ; en waar dan op deze oogenblikken de herinnering 
nog levendig is aan die officieren van het Hollandsche 
leger , aan zoo velen uit ons kader , die het Indische leger 
zijn gaan versterken , en in Atjeh zijn gevallen , daar komt 
het mij voor, dat het weinig gepast, dat het zeer zeker 
ongewenscht en volkomen onjuist is, hier te spreken over 
de min gunstige resultaten van wat de Regeering , van 
wat het Nederlandsche volk voor de defensie heeft gedaan 
en opgeofferd. 

De heer Van Aach van W\)ek : Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wensch een speciaal punt te bespreken, waarover ik 
echter kort kan zijn, omdat het reeds herhaaldelijk hier is 

behandeld. Ik bedoel het bijwonen der godsdienstoefeningen 
en het militair Tehuis te Kampen. Zooals de Commissie 
voor het militaire Tehuis zegt, heeft zij nu voor het laatst 
een adres aan den Minister gezonden. Dit neemt echter 
niet weg, dat de zaak van te groot belang is, dan dat ik 
niet gaarne van den Minister een antwoord op een tweetal 
vragen zou wenschen. 

In de eerste plaats komt in eene beschikking van den 
Minister van Oorlog van den 28sten Juli 1884, Generale 
Staf, de twee volgende artikelen voor: 

» Art. 14. Aan de volontairs wordt gelegenheid gegeven 
om overeenkomstig het verlangen en de keuze hunner 
ouders of voogden, onderwijs in den godsdienst te ontvangen. 

» Art. 15. De volontairs wonen op Zon-en feestdagen de 
godsdienstoefeningen van hunne gezindte bij , met inacht-
nemiug van het bepaalde bij art. 14." 

Derhalve zijn de jongelieden verplicht om de godsdienst-
oefeningen bij te wonen van den predikant van het instructie-
bataljon , tenzij de ouders uitdrukkelijk hebben verlangd 
dat hunne kinderen ergens anders ter kerk zullen gaan. 

Nu komt het mij voor, dat het zeer wenschelijk zoude 
zijn om den jongelieden daarin volkomen vrijheid te geven. 
Afgescheiden toch van de moeilijkheid dat de jongelieden 
vergunning moeten vragen om niet naar een modernen , 
maar naar een orthodoxen predikant te gaan, zie ik niet 
in waarom zij dit laatste alleen kunnen doen op verlangen 
van hunne ouders; wanneer zij persoonlijk niet naar den 
modernen predikant wenschen te gaan, moeten zij, mijns 
inziens, daarin volkomen vrij zijn. 

Ik geloof werkelijk dat eene wijziging in die bepaling 
zal dienen te worden gebracht. 

In de tweede plaats een kort woord over het militaire 
Tehuis. Aan den Minister is volkomen juist medegedeeld, 
dat de lokalen nu althans niet meer eenigen afkeur ver-
dienen , zooals de Minister het vorige jaar meende. 

Het lokaal is vernieuwd , de toestand is thans uitstekend. 
Waar dus een der bezwaren vervalt, vraag ik den Minister 
thans, of hij den jongelieden niet evengoed den toegang tot 
het »Tehuis" als tot kroegen en danshuizen kan vrij laten. 

Zij, die aan het hoofd eener gemeente staan, weten 
allen, dat het niet de jongelui zijn die > Tehuis" bezoeken, 
die het meest met de autoriteiten in aanraking komen , 
terwijl er niets zoo schadelijk is voor de orde in de ge-
meente als het bezoeken van kroegen en danshuizen. 

Nu vraag ik niet aan den Minister de opheffing der 
vergunning om laatstgenoemde inrichtingen te bezoeken, 
maar wel dat hij het gaau naar het » Tehuis" althans niet 
moeilijker zal maken dan het bezoeken van kroegen en 
danshuizen. Ik zie toch niet in waarom alleen voor het 
eerste juist eene speciale machtiging der ouders vereischt 
zou worden en voor het laatste niet. Het is toch een feit 
dat het bezoeken van kroegen en danshuizen niet alleen 
voor den bezoeker zelf, maar ook voor anderen grootere 
rampen kan ten gevolge hebben. 

Mijne vraag is dus deze, of de Minister bereid is volkomen 
vrijheid te verleenen aan de jongelieden om , zonder speciale 
machtiging der ouders, 1". te kerk te gaan waar zij willen; 
2°. het militaire » Tehuis" te bezoeken , zoo dikwijls zij dit 
in hun vrijen tijd zelf verlangen. 

Het zou mij zeer aangenaam zijn van den Minister een 
bevestigend antwoord op deze vraag te ontvangen. 

De heer Wi l l ink : Een enkel woord in antwoord op 
eene vraag van den geachten afgevaardigde uit Delft, den 
heer Fabius. Het heeft geenszins in mijne bedoeling ge-
legen een blaam te werpen op het Nederlandsche leger. 
Ik heb het wootd » resultaten " gebruikt in verband met 
de lasten , door het Departement van Oorlog op het volk 
gel*gd. 

De heer Welf z e i , Minister van Oorlog: Mijnheer de 
Voorzitter! Het belangrijkste onderwerp door de meeste 
sprekers behandeld, is de weinig voldoende sterkte der 
levende strijdkrachten. In den eersten tijd na mijn optreden 
had, naar het schijnt, de Kamer — of hadden althans 
sommige leden dezer Vergadering — verwacht, dat ik 
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wijzigingen zou hebben voorgedragen in organieke wetten 
het vraagstuk betreffende. 

Ik heb er echter destijds reeds op gewezen dat dit be-
zwaarlijk verwacht kon worden van een Kabinet, dat zich 
tot voornaamste taak de herziening der Grondwet had 
gesteld , een arbeid waarvan eerst later nieuwe organieke 
wetten het uitvloeisel zouden zijn. Toen dit Kabinet optrad, 
kon het waarlijk niet voorzien , dat de grondwetsherziening 
zooveel tijd zou vorderen. Het is ook inderdaad de schuld 
niet van het Kabinet, dat dit het geval is. Ware in een 
bekwaam tijdsbestek datgene tot stand gekomen , wat de 
Regeering zelf zich voorstelde, dan zouden waarschijnlijk 
reeds sedert lang nieuwe organieke wetten , op de gewij-
zigde Grondwet gebaseerd, zijn ingediend geworden. 

Uit nogmaals, ter verduidelijking van het feit dat geene 
zoodanige wetsvoorstellen zijn aangeboden. 

Dat de Regeering overigens stil zou hebben gezeten, 
niets zou hebben gedaan tot verbetering der levende strijd-
krachten , moet ik bepaaldelijk ontkennen. De plannen , 
die de Regeering had tot verbetering van de schutterijen 
zouden wel niet afdoende geweest zijn , maar toch eene 
groote verbetering ten gevolge hebben gehad. Ik blijf er 
bij, dat de schutterij in den tegen woord igen toestand , als 
gemeentelijke instelling, niet geschikt is, om te voldoen 
aan de eischen die men haar zou moeten kunnen stellen. 
Die eischen zijn van te kunnen vormen eene talrijke en 
welgeoefende reserve voor het actieve leger. Had men ver-
leden jaar de plannen der Regeering aangenomen, dan 
hadden wij thans de beschikking over 15000 a 20000 man 
geoefende soldaten in tactische eenheden ingedeeld en ge-
schikt om dadelijk gebruikt te worden. Alen zegge dus 
niet: de Regeering heeft niets gedaan. 

Intusschen die zaak is beslist, en er wordt nu gevraagd 
of men bij den tegeuwoordigen toestand van Europa zal 
overgaan tot het langer in dienst houden van de oudste 
lichting der militie. De Regeering heeft, als ik mij goed 
herinner, niet gezegd — ik kan op dit oogenblik moeilijk 
alles op nieuw nalezen — dat de buitengewone omstandig-
heden, die daartoe vereischt worden, niet aanwezig waren. 
Thans niet aanwezig zijn , heeft zij gezegd. Zij heeft ook 
gezegd , dat, als die buitengewone omstandigheden mochten 
ontstaan , zij niet zou aarzelen tot den bedoelden maatregel 
over te gaan. 

De Regeering houdt nauwlettend het oog gevestigd op 
de gebeurtenissen in Europa. Zij volgt die met aandacht, 
en meent ze nog beter te kunnen volgen dan men het 
vermag te doen, door het lezen van de couranten. En nu 
wil ik nogmaals de verzekering geven , dat als te zijner 
tijd die buitengewone omstandigheden mochten aanwezig 
zijn, de Regeering niet nalaten zal den maatregel voor te 
stellen. Zij zou zich niet verantwoord achten door anders 
te handelen. 

De heer Schimmelpenninck van der Oye heeft gemeend , 
dat in het gebrek aan strijdkrachten ten deele voorzien zou 
kunnen worden door wijziging van de wet op het pension-
neeren van officieren. (Jok andere sprekers hebben daarop 
gewezen en meeneu dat die wetswijziging nog al eeuvou-
dig zou kunnen zijn. Maar dat de gevolgen zoo gering 
zouden zijn als die sprekers denken , geloof ik te mogen 
ontkennen. Ik heb berekend op hoeveel eene zoodanige 
wijziging aan de schatkist te staan zou komen. Die be-
rekening kan ik thans wel is waar niet mededeelen , want 
zij steunt op bepalingen die nog slechts in schema bestaan. 
Maar ik wil toch in herinnering brengen, dat de laatste 
wijziging van de pensioenwet ten gevolge heeft, dat, wan-
neer die wet geheel in werking zal zijn, eene verhooging 
van uitgaven voor den Staat zal zijn veroorzaakt van f473 000. 
Ten gevolge van die wet is sedert 1877 het bedrag der 
pensioenen , dat jaarlijks noodig is , bestendig gestegen , 
maar thans is de vermeerdering van uitgaven nog beneden 
het cijfer dat in der tijd aan de Kamer is medegedeeld , als 
het vermoedelijk bedrag der totale kosten van de wet. 
Ik erken dat eene wetswijziging, als thans wordt gevraagd , 
in beginsel zeer wenschelijk is; niet alleen met het oog 
op de belangen van de personen, maar ook met het oog 
op de belangen der defensie. Ik vraag echter of, bij den 

! tegen woord igen toestand der schatkist, een wetsvoorstel, 
' dat andermaal eene aanzienlijke verhooging van uitgaven 
i voor dit onderwerp te weeg zou brengen, inderdaad kans 
I van slagen zou hebben. 

De heer Schimmelpenninck van der üye heeft eenige 
bezuinigingen aanbevolen. Hij heeft gewezen op inkrim-
ping van de plaatselijke staven. Die plaatselijke staven zijn 
werkelijk geen luxe. Om in de garnizoenen tucht en orde 
te handhaven , waaraan tegenwoordig vrij wat te doen is, 
moet men hebben een flinken plaatselijken staf. Die staf 
moet ook zorgen voor den wachtdienst. 

Door andere sprekers is ook gewag gemaakt van de 
wachtdiensten. Die diensten ziin wel degelijk eene oefe-
ning. Geen betere oefening om betrouwbare schildwachten 
in tijd van oorlog te vormen is er, dan goed uitgevoerde 
wachtdiensten. 

Men zou ook, naar wordt beweerd, den tweeden adju-
danl-onderofficier bij de bataljons infanterie kunnen missen 
Zij die den vroegereu toestand, den toestand van vour vele 
jaren hebben gekend , zullen geenszins beweren dat die 
2de adjudant-onderofficier overbodig is. Ik meen althans 
dat de bezuiniging, die daardoor verkregen zou worden, 
niet in evenredigheid zou staan tot het nadeel dat daardoor 
aan den dienst zou worden berokkend. 

Verdeeliug van het veldleger in bezettings- en bewakings-
troepen zou eene versterking van het veldleger ten gevolge 
moeten hebben. Waar zal men de daartoe noodige man-
schappen vinden ? De Regeering had zich gevleid voorloopig 
in de behoefte aan meer bezettingstroepen te voorzien door 
de schutterijen, maar dat is mislukt. 

Wat de schutterijen betreft, merk ik op, dat de dienst 
bij de schutterijen niet merkbaar zou zijn verzwaard. Die 
dienst bepaalt zich tot de oefeningen , door de bestaande wet 
op de schutterijen voorgeschreven. De oefeningen zouden 
echter beter geleid zijn, en er zou eene schifting gemaakt 
zijn tusschen oud-gedienden en niet-gedienden, ten 
einde bij het uitbreken van eenen oorlog de geschikte en 
dadelijk bruikbare manschappen terstond te kunnen mobi-
liseeren en indeelen. Lust en ijver voor de oefeningen zijn 
bij de schutterijen aanwezig; daarvan zijn de bewijzen in 
ruime mate voorhanden. 

De heer Schimmelpenninck van Nijenbeek heeft gespro-
ken over het gebruik van sterken drank in de cantines. 

De leden der Kamer , die mij sedert lang kennen, weten 
dat de dronkenschap onder de militairen in mij een onver-
zoenlijk vijand heeft. Toen ik , als commandant van een 
regiment, straf wegens dronkenschap had op te leggen, 
heb ik vaak getoond, dat ik er naar streefde de onverbe-
terlijke dronkaards uit den dienst te verwijderen, als on-
waardig om langer de wapenen te dragen. En nog altijd 
vindt de dronkaard bij mij geen verschooning. 

Het is zeker eenigszins vreemd dat te Amersfoort de ver-
koop van sterken drank in de eene kazerne toegelaten en 
in de andere verboden wordt: omstandigheden kunnen het 
echter wettigen. 

In den stand , waaruit onze militairen grootendeels voort-
komen, is men nu eenmaal gewoon aan het gebruik van 
sterken drank , maar er mag daarom nog geen misbruik 
van gemaakt worden. Ik herinner dat in deze Vergadering 
gezegd is , dat de werkman aanspraak heeft op twee bor-
rels daags; waarom zou dit voor den soldaat dan ook niet 
gelden ? Men verschaffe dus sterken drank in de cantines , 
doch onder behoorlijk toezicht, zoodat dronkenschap on-
mogelijk zij; anders begeven de soldaten zich in de ge-
meenste kroegen, om deze maar al te dikwijls in geen 
niet te beschrijven toestand te verlaten. 

De heer Kielstra besprak de mogelijkheid om meer te 
doen ter verbetering van onze strijdkrachten in tijd van 
oorlog. Ik heb het reglement niet bij mij, maar meen dat 
men in geval van oorlog wel over de gepensionneerde 
Indische officieren kan beschikken in Indië, doch niet hier 
te lande. Eene wijziging in de staatsrechtelijke verhouding 
tusschen het Indische en het Nederlandsche leger zou in 
dit opzicht nuttig kunnen zijn, maar zulk eene regeling 
heeft heel wat voeten in de aarde. Er is reeds in 1879 
voor het ontwerpen van zoodanige regeling eene commissie 
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benoemd , waarvan ik do eer had voorzitter te zijn; thans 
is door deze Kamer aan den Minister van Koloniën ge-
vraagd, of het door die commissie uitgebrachte rapport ter 
kennisneming aan de leden kan worden overgelegd; en aange-
ziende liegeering daartegen geen bezwaar heeft, zal de Kamer 
dus weldra uit dat stuk kunnen zien , dat vrij wat zou 
moeten gebeuren, alvorens bet resultaat zou ziju bereikt, 
dat de heer Kielstra wenscht. 

Nog een woord over de oppassers der officieren. 
De heer Kielstra heeft de cijfers van blz. 18 der 

Memorie van Antwoord aangehaald , maar de daarop vol-
gende slotzinsnede niet voorgelezen: >Hierbij zij echter 
aangeteekend , dat deze geöuiployeerden , hetzij dagelijks, 
hetzij wekelijks of maandelijks , door anderen worden ver-
vangen om tot hunnen gewonen dienst terug te keeren, 
of wel slechts van een gedeelte der oefeningen worden 
vrijgesteld , terwijl o. a. vrijstelling van schietoefeningen 
in geen geval aau hen mag worden verleend." 

Dit moet niet worden vo.rbijgezien. Zelfs een paarden-
oppasser is niet geheel vrij van dienst. Soms nemen de op-
passers ook vrijwillig aan oefeningen deel, zooals bijv. zij die 
scherpschutters ziju , en in de gelegenheid zullen zijn om 
hunne vaardigheid in het schieten te betonnen om de 
soldijverhoogiug voor scherpschutters te blijven genieten en 
te kunnen mededingen op concoursen. Die oefeningen lijden 
er niet zooveel onder als men zou denken. 

Over de opheffing der militaire bakkerijen wordt ieder 
jaar gesproken, doch ook nu nog ben ik van meening, dat 
die opheffing niet zouder schade zou kunnen geschieden. 
De bakkerijen leveren uitstekend brood tegeu een billijken 
prijs. In groote steden, Amsterdam of Rotterdam bij voorbeeld, 
waar groote brood- en meelfabrieken bestaan, zou men, 
ook zonder de militaire bakkerijen zeer goed te recht komen; 
maar men houde toch in het oog, dat men zich alsdan 
als 't ware aan handen en voeten aan particuliere instel-
lingen zou moeten overgeven. Ook moet de Minister van 
Oorlog denkeu aan tijdeu van onrust en oorlog. 

De verleende hulp aan de cellulaire gevangenis alhier 
is slechts voor zeer korten tijd geweest, en heeft den 
militairen niet veel in hun dienst gehinderd. Ook de hulp 
die dezer dagtn aan den dienst der postpaketten is ver-
leend, was van zeer tijdelijken aard, evenals de hulp die 
tegen nieuwjaar nader verleend zal worden bij het iusonrij-
veu der postspaarbankboekjes en op eenige postkantoren. 

Uoor zoodanige hulp wordt de Minister van Waterstaat, 
Handel en Mjverheid ontheven van de noodzakelijkheid om 
tijdelijk nieuwe beambten aau te stellen voor enkele zeer 
drukke dagen , terwijl er voor dat personeel gedurende het 
grootste gedeelte van het jaar geen voldoend werk zou zijn 
i)e hulp, die aan de militaire oefeningen geene schade doet, 
wordt algemeen zeer op prijs gesteld . daar de militairen 
intelligent en aan orde en tucht gewend ziju. 

Er is ook gesproken over het in te dienen wetsvoorstel 
tot wijziging vau de wet op de Militaire Academie , welke 
wet iu den loop van het volgende jaar moet worden herzien. 
Iu verband mat al de quaestiëu die dezer dagen ten aan-
zien van het middelbaar onderwijs eu ook op het gebied 
van het militair onderwijs rijzen , kan men zulk een voorstel 
inderdaad niet zoo maar uit den mouw schudden. Sedert 
het begin vau dit jaar maakt die wetsberzienmg een onder-
werp vau studie bij mij ui t , doch ik ben nog niet zoo 
ver, dat ik de beginselen van dat wetsontwerp definitief 
heb kunnen vaststellen. Ik hoop tot eene regeling te 
komen, die verbetering en stabiliteit brengen zal. 

De heer De Vos vau Steenwijk heeft gesproken over de 
remonte, en is niet in staat, uit de begrooting de kosten 
vau het depot te berekenen. 

Ik kan dit den geachteu afgevaardigde niet tegenspreken. 
Bij het opmaken der begrooting en bij het samenstellen 
der Memorie van Beantwoording kwamen er nog gegevens 
te kort om die vraag te beantwoorden. Nu kan ik echter 
verder gaan. Er zijn niet 30 maar 1U0 paarden. Het depot 
is selert eenige maandgn in werking; het geheel is, zoo-
als men weet, eene proefneming. Tot nog toe kan men 
zeggen dat, met inbegrip van hetgeen de officieren kosten 
— en tot de officieren behocreu niet alleen de ritmeester-

directeur , maar ook de paardenarts en de officier van ge-
zondheid — een paard f 100 a f .20 gulden per jaar méér 
zal kosten. Naarmate het getal remontepaarden in het 
depot toeneemt, zullen echter de algemeene kosten per paard 
verminderen ; en die kosten zullen , als men ze vergelijkt 
met de voordeden, die uit de instelling kunnen voortvloeien, 
namelijk dat men de paarden langer dan tegenwoordig zal 
kunnen gebruiken , zeker niet overwegend zijn. 

De beer Fiibius heeft mij eene moeilijke vraag gedaan , 
namelijk, of ik mij verantwoordelijk stel, ik, Ministervan 
Oorlog , voor de defensie van bet land. 

Neen , een Minister kan daarvoor niet verantwoordelijk 
zijn. De geheele Regeering is daarvoor verantwoordelijk. 
Maar een groot deel van de verantwoordelijkheid komt op 
den Minister van Oorlog, op hem en op den Ministervan 
Marine, en op hem en op den Minister van liinnenlandsche 
Zaken , die bij den tegenwoordigen toestand de schutterijen 
beheert. Gezamenlijk zijn die .Ministers verantwoordelijk en 
wij trachten dan ook alle maatregelen te nemen , opdat die 
verantwoordelijkheid onseenmaal niet te zwaar zal drukken. 

De heer Van Asch van Wijck heeft gesproken over het 
Tehuis in Kampen. Er zijn vele militaire Tehuizen in het 
land, meest alle zijn ze opgericht en worden ze in stand 
gehouden door vereenigingen, die eene godsdienstige strek-
king hebben. 

Er zijn Katholieke Tehuizen en er zijn Protestantsche 
Tehuizen. Van al de Tehuizen die tot die vereenigingen 
behooren hebben wij niets dan genoegen , alleen van het 
militaire Tehuis te Kampen , dot op zich zelf staat, hebben 
wij last en moeite, en de reden daarvan is, dat, ik kan 
het natuurlijk niet beoordeelen , maar moet er toch rekening 
meè houden, dat militaire Tehuis te Kampen den naam 
heeft van te streven naar het maken van proselieten. Misschien 
is het zoo niet, maar vele ouders en voogden vreezen het; 
een deel van het publiek gelooft het. Nu wil de Minister 
niets anders dan dat de jongelieden, die toch nog allen 
knapen zijn, iets meer dan kinderen, uitdrukkelijk de 
vergunning van ouders of voogden hebben om er heen 
te gaan. Zoo is het ook met de kerk. 

Er is een predikant aangewezen voor de Protestanten, een 
priester vanwege de Katholieken en vanwege de Israëlie-
tische gemeente een leeraar. Wanneer er niets anders door 
ouders of voogden verzocht is, gaan de jongelieden naar 
de godsdienstoefeningen door die leeraren of geestelijken 
geleid; willen de ouders niet dat ze daar been gaan — men 
kan niet die knapen, bijna nog kinderen, de vrije keus 
laten — welnu, zij hebben het maar te zeggen, wil 
men ze naar geen kerk laten gaan, men heeft het to 
zeggen en men zal ze des Zondags te huis houden; wil 
men ze naar een modernen of naar een orthodoxen predi-
kant zenden, zij hebben maar te spreken. Ik zie dus 
niet in dat er dwang bestaat en dat er eene nieuwe 
regeling zou noodig zijn. Ik ben mij bewust dat in deze 
gedaan is en wordt wat wenschelijk en billijk is. 

De heer Rooseboom : Ik wensch met een enkel woord 
terug te komen op de quaestie van het in toepassing bren-
gen van het tweede lid van art. 182 der Grondwet. De 
heer Fabius meende, dat het niet op onzen weg als leden 
der Kamer ligt, om daarop te wijzen. Ik begrijp dat niet 
best. IK geloof dat wij hier zijn en de volle bevoegdheid 
hebben om hier adviezen te geven en alleen als zoodanig 
hoop ik dat de Regeering het door mij gezegde zal opvatten. 

Nu zegt de geachte afgevaardigde uit Winschoten , de 
heer De Vos van Steenwijk, ik geloof dat de buitengewone 
omstandigheden , door de Grondwet bedoeld, thans niet 
aanwezig zijn, want zij bedoelt buitengewone omstandig-
heden van gevaar. Ik laat in het midden of het geene 
buitengewone omstandigheden van gevaar zijn , wanneer 
wij slechts 37 OüO en met Mei 28 000 man infanterie-
soldaten hebben, maar ik vraag: waar wordt gesproken 
van buitengewone omstandigheden van gevaar? Misschien 
kau de beer De Vos dat ergens vinden ; ik niet. 

Ik beweer, totdat ik beter word ingelicht — want ik 
ben niet onvatbaar voor overtuiging, — dat onder 

Handelingen der Stataa-Geueraal. — 183S -1837. — II. 
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buitengewone omstandigheden riet PER SE moet verstaan 
worden: buitengewone omstandigheden van gevaar. 

De heer Reuth«r zegt: gij moet bewijzen dat er buitem 
gewone omstandigheden zijn. Ik heb getnicht dat te doen j 
zal de geachte afgevaardigde dan misschien beweren dat 
het een natuurlijke toestand is , dat er thans niets ge laan 
wordt voor de versterking van de levende strijdkrachten ? 
Is dat vraagstuk niet reeds twintig jaar aan de orde ? Heeft 
hij zelf niet, van het eerste oogenblik af dat hij aan het 
bewind was, zich aan het werk gezet om eene legerorga-
nisatie in te dienen f En als hij nu er volkomen genoegen 
mede neemt, dat deze Regeering er niets aan doet; waarom 
is dat ? Om lat do grondwetsherziening aanhangig is. 

Maar is dat dan eene gewone omstandigheid? Komt dat 
elk jaar voor? Of is dat een werk, dat misschien hoogstens 
om eene kwart eeuw terugkomt ? 

Ik geloof dus dat hier wel degelijk buitengewone om-
standighedeu aanwezig zijn. 

De geachte afgevaardigde heeft nog een bezwaar te berde 
gebracht. Hij zeide: gij stelt de zaak zoo eenvoudig voor, 
maar de milicien , dien zij treft, verkeert toch in ongun-
stige omstandigheden. Wij moeten hier twee zaken onder-
scheiden , oorlogstijd en den tijd van voorbereiding daartoe. 
Ik voor mij zou in oorlogstijd zeker liever als milicien dan 
als schutter dienen. Maar uu de tijd van voorberei ling ; ja 
dan wordt wellichtde milicien opgeroepen en de schutter nog 
niet: dat is het nadeel voor den eerste. Is dat echter van 
zoo overwegend belang? Moet het particulier belang hier 
zoo ver boven het algemeen belang gaan? Ik geloof het 
niet en geef daarom nogmaals het denkbeeld aan de Re-
geering in overweging. 

En nu een woord aan den geachten afgevaardigde uit 
Goes. Ik heb reeds meer dan eens tegenover dien geachten 
spreker gestaan , maar wij hadden toeu beiden eene meer 
passieve rol te vervullen. 

Het is nu de eerste keer, dat ik mijne opinie tegenover 
de zijne stel en wel betreffende de quiestie van het drank 
gebruik in de cantine. Ik wensch volstrekt niet te ver-
beteren wat de Minister omtrent dit punt ree.Is gezegd 
heeft, maar ik geloof dat het goei is dat ook een lid der 
Kamer optrede om te verklaren, dat niet, iedereen het ge-
voelen van den geachten afgevaardigde deelt. Ik althans 
doe dat volstrekt niet. 

De vraag is op welk standpunt men zich stelt; is alle 
gebruik van drank af te keuren ? Voor afschaffers zeer 
zeker; maar is men dat niet, en is men alleen tegen 
misbruik van drank — en daar ben ook ik, zooals zeker 
wij allen , sterk tegen — dan geloof ik , dat het wijs en 
verstandig is om iu de cantine gelegenheid te geven om 
drank te bekomen. Doet men dat niet, dan moet men niet 
denken dat men daardoor het draukverbruik zal wegnemen. 
De soldaten blijven dan niet in de goed ingerichte, fat-
soenlijke cantines, maar gaan, zooals de Minister reeds 
gezegd heefi, naar allerlei, ook de gemeenste kroegen , 
waar zij geen goede jenever , maar de afschuwelijkste toezei 
krijgen , die op hunne gezondheid een nadeeligen invloed 
moet hebben. Bovendien is er nog iets; in de cautine is 
er controle op het gebruik. De commandant kan bepalen: 
ieder man krijgt niet meer dan een of twee borrels. Ein-
delijk in het ergste geval, als er in de cantine eens mis-
bruik gemaakt mocht worden van drank , dan wordt de 
man naar zijn krib georacht, terwijl bij anders in be-
schonken toestand nog langs 's Heeren straten moet gaan. 

Dat zijn voor mij de redenen , waar >m ik er zeer op 
gesteld ben dat het drankgebruik in de cantine niet absoluut 
wordt verboden. 

De vergadering wordt voor een halfuur geschorst. 

De zitting hervat zijnde, deelt de Voorzitter mede, 
dat benoemd zijn tot voorzitters van de Commissiënin wier 
handen gesteld zijn de inlichtingen omtrent de ailressen 
inhoudende klachten betreffende de dienstregeling der lijn 
Leeuwarden-Stavoren, de heer Van Kerkwijk; en de inl'ch-
tingen op het adres van den gemeenteraad van Haarlem-

mermeer omtrent een tel-graafkantoor aldaar, de heer 
Rutgers van Rozenburg. 

De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 

De heer Renthcr : Mijnheer de Voorzitter! Slechts een 
kort woord om den heer Rooseboom te beantwoorden. Dat 
ik genoegen genomen heb met de onveranderde handhaving 
van den bestaanden toestand onzer levende strijdkrachten 
is slechts betrekkelijk juist; aangezien hij elke begroot ing 
die in deze Kamer gedurende de laatste jaren is behandeld, 
ik aangedrongen heb op verbetering van dien toestand. 

Maar ik heb toch gemeend om die reden niet tegen de 
begrootingen te moeten stemmen omdat hierdoor aan dien 
toestand niet alleen niets zou zijn veranderd, maar deze 
misschien nog ongunstiger zou zijn geworden. 

Betreffende de bijzondere omstandigheden waarop in art. 
182 der Grondwet gedoeld wordt, zij mij vergund op te 
merken dat naar mijne meening verstaan moet worden, 
omstandigheden die rechtstreeks eene tijdelijke versterking 
lier levende strijdkrachten boven de bestaande formatie 
noodzakelijk maken. 

Zoo ik mij niet vergis, luidt, do bepaling van art. 182 
der Grondwet dan ook , dat alleen indien de Staat in oorlog 
of andere buitengewone omstandigheden is, de oudste lichting 
der militie tot langeren dienst kan worden verplicht. 

Ma«r de Staat verkeert niet in zulke buitengewone om-
standigheden , omdat eene grondwetsherziening op til is, 
of omdat de organisatie onzer levende strijdkrachten te 
wenschen overlaat. Daarom komt het mij voor , dat de door 
den heer Rooseboom aanbevolen maatregel op dit oogenblik 
niet gewettigd zou zijn. 

De heer Sclilmmelpennlnck van der Oye van 
Kijcnbcek: Mijne Heeren 1 De Minister van Oorlog gaf 
mij een vrij zonderling antwoord. Aan de eene zijde laat 
Zijne Exce.lentie zijn afkeer van dronkaards hoog klinken, 
en aan de andere zijde treedt hij mij te gemoet met eene 
aardigheid van het tweeborrel-stelsel. Ik meen dat, eene 
aardigheid hier minder te pas kwam. Ter zake. De argu-
menten van den heer Minister bewijzen mij, dat hij het 
Frausche spreekwoord niet kent: Voccasion fait Ie larron ? 
Ik herinner bovendien den Minister aan het debat tusschen 
den Minister van Justitie en den geachten afgevaardigde uit 
Amer>foort over de vraag, of men een kwaad mag doen 
om een grooter te voorkomen ? Hier gaat de Regeering 
nog verder. De Minister heeft openlijk partij durven trek-
ken voor het stelsel dat er sterke drank geschonken wordt 
in de cantine. Zooals ik straks memoreerde , laat ik rusten 
de jongelieden, die gewoon waren sterken drank te gebruiken 
eer zij in dienst kwamen, en doelde ik hoofdzakelijk op 
hen, die aan geen sterken drank in het ouderlijk huis of 
daarbuiten ooit gewoon , stelselmatig in de cautiue in de 
gedegenheid worden gesteld zeer gemakkelijk een glas 
jenever te koopen. Ik wijs den Minister nogmaals op het 
verderfelijke van den eersten stap op een verderfelijk pad. 
Het heelt mij leed gedaan, dat mijn opvolger in deze 
Kamer voor Arnhem , de heer Rooseboom , zich tegenover 
mij en naast den Minister van Oorlog geplaatst heefr. Mag 
ik den geachten afgevaardigde nog wijzen op een feit dat 
vrij opmerkelijk is en nog sterker spreekt dan hetgeen ik 
over Amersfoort noemde? 

In de infanterie—kazerne te Haarlem is het ten strengste 
verboden aan de minderen sterken drank te tappen; alleen 
aan de onderofficieren is dit geoorloofd. Ik laat de reden 
waarom men in Haarlem vreesde aan jeugdige militairen 
het verlof te gunnen , over aan het oordeel mijner twee 
bestrijders. Maar ook alweer hier een bewijs, dat er in 
dit opzicht stelselloosheid heerscht, en dat het louter 
afhangt van een luim van den chef. Ik raad den geachten 
afgevaardigde uit Arnhem, die zich tegen mij verklaart, 
een ingezonuen stuk te lezen in het Nieuws van, den Dag 
van 20 December, getiteld: 

* Boe in Nederland dronkaards worden gekweekt van 
Staatswege". «Dronkaards kweeken van Staatswege? Is zoo 
iets mogelijk? En zoo ja, hoe geschiedt het? — Luister 
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en oordeel zelf. Geen mensch wordt dronkaard geboren, 
meer nog: van dronkenschap heeft bijna een ieder een 
afkeer. L)e dronkaards komen uit het kamp der matige 
drinkers en worden onopgemerkt gevormd uit liet geregeld 
drankgebruik. Uit dit gebruik ontstaat gewoonte, uit die 
gewoonte behoefte; uit die behoefte bij sommigen, helaas! 
bij zeer velen, onweerstaanbare begeerte". 

Dit is voor mij de plaats waar de schoen wringt. De 
behoefte wordt stelselmatig aangekweekt voor personen 
die anders geene gelegenheid tot drinken zouden hebben. 
Het uitgangspunt van de redeneering mijner tegenstanders 
is mijns inziens foutief. De basis van hun betoog is de 
mijne niet. Wij kunnen elkander dientengevolge wat de 
conclusie betreft, nooit verstaan. Mij rest, helaas, niets dan 
mijn leedwezen te betuigen dat de Minister zich zoo car-
rément tegen het verbod van sterken drank in de cantines 
te tappen heeft verklaard. 

De heer Tan Asch van WIJck: Naar aanleiding van 
de opmerking van den Minister dat in het algemeen de 
militaire Tehuizen op zijne sympathie kunnen aanspraak 
maken , maar dat het militair Tehuis te Kampen in een 
bijzonder geval verkeert, omdat daar quaestie zuu zijn van 
het maken van proselieten voor eene bepaalde kerk, wensch 
ik Zijne Excellentie opmerkzaam te maken op het adres 
van 2U April 18S6 , waarbij uitdrukkelijk door de commissie 
is medegedeeld, dat dit militair Tehuis thans geheel gelijk 
aan de andere militaire Tehuizen , beheerd wordt door eene 
commissie die niets meer heeft te maken met de Christelijk 
Gereformeerde kerk. Naar aanleiding daarvan is in de ver-
gunning die gegeven moet worden eene wijziging gebracht 
en wordt daarin niet meer gesproken van besprekingen 
»i» Christelijk Gereformeerde {afgescheiden) richting ", maar 
alleen van : gezellig samenzijn in Christelijkeu geest". 

Wanneer dus die quaestie der »kerk" geheel isgeëcar-
teerd en alleen gesproken wordt van samenzijn in Christe-
lijken geest, geloof ik dat het argumeut van den Minister 
geheel is vervallen , en ik hoop dat hij, na nu hierop ge-
wezen te zijn , maatregelen zal nemen , dat dit militair 
Tehuis ten opzichte van het komen daar met de andere 
militaire Tehuizen gelijk zal worden gesteld. 

De heer Fablus : Mijnheer de Voorzitter! Een woord 
van dank ben ik verschuldigd aan den geachten afgevaar-
digde uit Zutphen. Die geachte afgevaardigde heeft laatste-
lijk gezegd , dat toen hij over resultaten sprak, hij eigenlijk 
niet over resultaten sprak. Ik ben daarmede natuurlijk 
tevreden : wat dan resultaat van zijne redevoering is heb 
ik niet te beoordeelen. Het antwoord van den Minister was 
zeer zeker volkomen duidelijk. 

De Minister heeft gezegd: ik, of liever de Regeering, 
zooals ik dan ook gevraagd had, de Regeering is ten volle 
verantwoordelijk en tracht alle maatregelen te nemen, 
opdat die verantwoordelijkheid ons eenmaal niet te zwaar 
zal drukken. Alleen naar aanleiding van dat woord tracht 
echter nog een enkel woord, mijnheer de Voorzitter, op-
dat geen plaats voor twijfel overblijve en omdat ik uwen 
ook eene uiting van den Minister te hebben opgevangen, 
die daartoe aanleiding kan geven, en die ik dus niet onweer-
sproken wenscb te laten. Iu deze omstandigheden en bij 
dezen toestand van de schatkist, zeide de Minister, kan 
ik niet met zulke ingrijpende voorstellen komen ; maar 
de Minister begon met de woorden: had men verleden jaar 
de plannen der Regeering aangenomen , dan zou men nu 
over zooveel meer manschappen kunnen beschikken. In die 
woorden ligt eenigszins de strekking om de Kamer ook voor 
den bestaanden toestand verantwoordelijk te stellen; ten 
onrechte. Indien de Kamer welke voorstellen dan ook een-
maal verworpen heeft, blijft voor den toestand die na die 
verwerping ontstaat, toch altijd geheel alleen de Regeering 
verantwoordelijk , die zich bij dit votum neerlegt. 

Het is dit waarop ik bij vernieuwing wensch te wijzen, 
opdat blijve erkend , wat steeds vast moet staan, ook van 
de zijde der Regeering, dat op haar geheel de verantwoor-
delijkheid rust van den toestand die zij aanvaardt en dat 
bij alle eventualiteiten. 

21 DECEMBER 1886. 

Algemeene beraadslaging over hoofdstuk VIII.) 

Dit tevens als antwoord aan den geachten afgevaardigde 
uit Arnhem , met wien ik het ditmaal in hoofdzaak vol-
komen eens ben, al verschil ik eenigszins met hem in 
houding tegenover da Regeering. Wanneer hij mij vraagt: 
mogen wij dan hetgeen wij wenschen niet uitspreken, 
ligt het niet op onzen weg op hot noodzakelijke te wijzen ? 
dan antwoord ik hem bevestigend; maar laat ons voor-
zichtig zijn ! De geachte spreker zal zich misschien her-
innereu , dat toen door hem in Maart 1885 voorgesteld is 
op de Oorlogsbegrooting te brengen bevelhebbers in do 
stelling van Amsterdam en die van do Nieuwe Hollandsche 
waterlinie, ik tegen dat amendement heb gestemd. 

Was ik het met den geachten afgevaardigde oneens? 
Volstrekt niet! Maar ik meende dat wanneer de Regeering 
dergelijke posten noodig acht, de aanvrage daartoe van 
baar moet uitgaan. 

Hoeveel te meer in dit geval. Daarom heb ik tegenover 
het gevoelen van den geachten afgevaardigde, hoewel ik 
zijn inzicht deel, als mijne meening uitgesproken , dat de 
Regeering moet aanvragen wat zij noodig acht, omdat zij 
alleen verantwoordelijk blijven moet. 

De lieer üchlntinelpennlnk van der O.ve: Mijnheer 
de Voorzitter! Een enkel woord naar aanleiding van het 
aangevoerde over de toepassing van art. 182, 2 e lid, der 
Grondwet. Indien ik den geachten afgevaardigde uit Nij-
megen goed heb verstaan dan deed bij opmerken, dat de 
Grondwet onder buitengewone omstandigheden zoodanige 
bedoelt, waardoor uitbreiding boven de organieke sterkte 
onvermijdelijk noodig is. 

De gewisselde stukkeu tijdens de behandeling der Grond-
wet van 18i8 bevatten over de beteekeuis der woorden : 
«andere buitengewone omstandigheden" weinig of niets, 
wat tot toelichting kan dienen. Maar mij dunkt dat wan-
neer het effectief van eene organisatie zoo belangrijk is 
gedaald als thans het geval is, deze omstandigheid op 
zich zelve wel als buitengewoon mag worden aangemerkt. 

De Minister zegt, dat wauneer die buitengewone om-
standigheden er werkelijk zijn, de Regeering ook niet zal 
nalaten het bedoelde wetsontwerp in te dienen. De voor-
standers van den maatregel hebben getracht aan te toonen 
dat dergelijke omstandigheden thans werkelijk aanwezig 
zijn , maar buitendien zou ik willen vragen of het wel 
onvermij lelijk noodig is dat zij er werkelijk zijn. 

Wijst men op art. 147 van de wet op de nationale 
militie, luidende: » Is de Staat in oorlog of in andere 
buitengewone omstandigheden op den tijd, waarop den 
ingelijfde bij de militie bet bewijs van ontslag moet wor-
Ueu uitgereikt, en wordt het doorüns noodig geacht hem 
langer iu dienst te houden, dan wordt de afgifte van dat 
bewijs geschorst, totdat omtrent de bij de Staten Generaal 
ingediende voordracht van wet, die hem tot langer dienst 
verplichten zou , beslist is" , dan zou ik willen antwoorden 
dat zij hier werkelijk aanwezig moeten zijn, terwijl anders 
het grondwettig voorschrift van ontslag na 5 jarigen dienst-
tijd zou worden overtreden. Maar tegen de indiening thans 
reeds van een wetsoctwerp bepalende langeren dienst voor 
't geval de buitengewone omstandigheden vóór het tijdstip 
van ontslag mochten intreden, zou , naar mijne bescheiden 
meening, geen grondwettig bezwaar bestaan. Geen Mi-
nister zou dunkt mij, wanneer heden of morgen oorlog 
of oorlogsgevaar ontstond, dralen zulk een wetsontwerp 
den Koning ter onderteekening aan te bieden ; en de voor-
star:ders van den maatregel verlangen alleen dat de wet 
nu reeds bepale dat de lichting van 1882 ouder de wapens 
zal blijven , zoo dit noodig mocht blijken, anders niet. 

De heer Wei tze l , Minister van Oorlog: Mijnheer de 
Voorzitter! Het doet mij leed dat de geachte afgevaardigde 
uit Goes, de heer Schinimelpenninek van Nijeuueek, eenige 
aanstoot heeft genomen aan mijne aanhaling van een ge-
zegde in deze Kamer. Evenwel doet het mij genoegen dat 
hij nota beeft genomen van mijne verklaring, dat ik een 
vijand ben van dronkenschap en van dronkaards. De ge-
achte afgevaardigde heeft gewezen op het spreekwoord: 
»l'occasion fait, Ie larron.". 
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Naar dat spreekwoord heb ik juist gehandeld toen ik 
maatregelen ten aanzien der cantines genomen of liever 
niet genomen heb. Wat zijn de cantints? Gezellige ver-
trekken in de kazernen, waar de militairen hun vrijen lijd 
aangenaam kunnen doorbrengen, tegen billijken prijs ver-
verschingen kunnen bekomen, waaronder in sommige can-
tines ook sterken drank. Maar deze laatste onder beperking 
en onder toezicht! Het is onmogelijk om zicli daar te be-
drinken , de sterke drank wordt er zeer spaarzaam verstrekt, 
en er mag geen drank uit het cantine-lokaal in de kazerne 
worden gebracht. 

Wil men zoodanigen toestand niet, dan geeft men aan-
leiding dat vele militairen, die zich in de kazerne vervelen , 
naar de kroegen gaan. De sterke drank wordt in de can-
tines niet aangeboden; men wordt niet overgehaald om dien 
te gebruiken. Enkelen, die er neiging toe hebben , kunnen 
er een spaarzaam gebruik van maken. Het staat aan de 
chefs vrij daaromtrent de maatregelen te nemen die zij 
noodig oordeelen. In de eene kazerne kan het noodig zijn 
liet schenken to verbieden, in de andere niet. Dat hangt 
af van de ligging der kazernen en van de omgeving. 
Maar altijd wordt er toezicht gehouden en het doel is juist 
de gelegenheid weg te nemen om een dronkaard te wor !en. 

De heer Van Asch van Wijck kwam nogmaals terug 
op het Tehuis te Kampen. Ik heb niet gezegd dat er 
proselieten werden gemaakt; ik heb slechts medegedeeld 
dat het er den naam van bad Ik zal met genoegen het 
mijne bijdragen om het dien naam te doen verliezen; maar ik 
blijf er bij, «lat de oulers hunne toestemming moeten 
goven voor het bezoek van die inrichting. 

De beer Fabius heeft gezegd dat de verantwoordelijk-
heid der Regeering niet gedekt is, wanneer zij berust in 
het mislukken vau pogingen om verbeteringen te brengen 
in den toestand der levende strij lkrachten. Maar wanneer 
de Kamer aan de Regeering belet maatregelen te nemen 
voor de defensie en het blijkt later dat dit ten onrechte 
is geschied , dan kan toch de verantwoordelijkheid daarvoor 
moeilijk op de Regeering worden gelegd. Dat gaat dunkt 
mij te ver. De Regeering zal blijven voortgaan haar best 
te doen om de defensie te regelen. 

De heer Schimmelpenninck van der Oye is nogmaals 
teruggekomen op het indienen van een wetsvoorstel, wan-
neer naar de overtuiging der Regeering buitengewone 
omstandigheden bestaan, en hij heeft mij de zeer pertinente 
vraag gedaan , of de Regeering meent dat buitengewone 
omstandigheden thans niet aanwezig zijn. Dat zal de 
Regeering zoo niet zeggen , maar zij meent wel, dat zij 
niet nu reeds van dien aard zijn , om het indienen van 
zoodanig wetsontwerp te wettigen. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

ARTIKEL 1 komt in behandeling. 

Over de 1ste afdeeling {Kosten van het Departement) wordt 
geen beraadslaging in het algemeen gevoerd. 

Onderart. 1 wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

Beraadslaging over onder-art. 2 , luidende: 
«Traktementen van den secretaris-generaal en van de 

verdere ambtenaren, alsmede toelagen, door officieren, 
onderofficieren en mindere militairen genoten ter zake 
hunner plaatsing of detacheering bij het Departement, 
f 117 900 ", 

waarop door den heer Kielstra is voorgesteld een amen-
dement om het bedrag te verminderen met f 150. 

De heer Kielstra zegt tot toelichting van het amen1 e-
ment: Het is eene bekende zaak dat dit artikel jaarlijks 
eene kleine verhooging ondergaat. Legt men de begrooting 
van 1831 naast deze dan ziet men dat, zonder noemens-
waarde uitbreiding der organisatie, in 6 jaren eene ver-
hooging plaats had van f 8500. Van verlaging is nooit 

iets te bespeuren: als een betrekkelijk hoog traktement 
vrijvalt acht de Minister zich terstond bevoegd — en in 
zuuer financieelen zin is hij dit ongetwijfeld — die som 
onder liet personeel te verdeelen. Wij hebben dit verleden 
jaar ondervonden en wij ondervinden het nu weder. Dit 
jaar is f 2400 vrijgevallen, en daarmede wil de Minister 
de jaarwedden van niet minder dan 19 ambtenaren ver-
hoogen. Ik keur dit niet geheel goed ; tegenover de ver-
hoogingen der laatste jaren wegens langdurigen dienst 
mocht, als de gelegenheid zich voordoet, ook weleens eenige 
vennindwing gesteld worden. Maar ik laat dit daar. De 
verdiensten der personen, aan wie de Minister de verhoo-
ging toedenkt, kan ik niet beoordeelen en ik wil dit ook 
niet; nog minder wensch ik ze te betwisten. Maar nu vraagt 
de Minister boven die f 2400 nog f 150 aan , waarmede 
dus het artikel blijvend zou worden verhoogd ; die verhoo-
ging is in de gegeven omstandigheden althans dit jaar niet 
noodig. Het betreft hier natuurlijk minder de geringe som 
dan wel de opvatting, dat niet altijd verhooging van be-
zoldiging moet leiden tot verhooging der begrooting, maar 
dat eerstgenoemde verhooging zooveel mogelijk moet worden 
gevonden uit vrijgevallen gelden, en dat van blijvende 
verhoogingen slechts bij werkelijk dringende noodzakelijk-
heid sprake mag zijn. 

Wellicht zou ik mijn amendement niet hebben ingediend, 
•.vanneer ik verzekerd was dat alle verhoogingen waren 
liestemd voor mannen , die door hun langdurigen dienst die 
ten volle verdiend zouden hebben; maar dit blijkt geens-
zins uit de stukken en kan mijns inziens ook door den 
Minister niet worden beweerd. 

In ieder geval komt het mij voor, dat de Minister zijn 
doel, verbetering van de positie van minder bezoldigde 
ambtenaren, voldoende zal kunnen bereiken door de thans 
vrijgevallen f 2400. 

Het amendement van den heer Kielstra wordt ondersteund 
door de heeren Seret, Rooseboom, De Vos van Steenwijk, 
Van der Feltz , Viruly Verbrugge en Smeenge en komt 
dus in beraadslaging. 

De heer Weltze l , Minister van Oorlog: Mijnheer de 
Voorzitter! De verlaging van kosten van het Departement 
zou , in een tijdperk waarin de bezigheden in belangrijkheid 
steeds toenemen , zeer moeilijk zijn. Ik meen dat het dus 
erkenning verdient, wanneer dat cijfer op dezelfde hoogte 
blijft. Doch het amendement verlaagt dat bedrag zóó 
weinig , dat ik de K amer niet verder met deze kleinigheid 
zal bezighouden en het overneem. Evenwel onder deze 
voorwaarde , dat de toelichting aldus gelezen worde: 

» De voorgestelde vermindering heeft ten doel, het TOTAAL 
bedrag der traktementen van de ambtenaren bij het De-
partement van Oorlog op hetzelfde cijfer te houden waarop 
het voor 1886 was bepaald." 

De Voorzitter: Daar de Regeering verklaard heeft 
het amendement van den heer Kielstra over te nemen, 
maakt bet geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

Onderart. 2 , alsnu bedragende f 117 750, wordt 
zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

Onderart. 3 wordt zonder beraadslaging en zonder hoof-
delijke stemming goedgekeurd. 

Over de Ilde afdeeling (Traktementen en toelagen, mits-
gaders schadeloosstelling voor uniformverandering, voor het 
aanschaffen van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij ver-
plaatsing van den groolen staf, den generalen staf, de in-
tendauce en de provinciale en plaatselijke staven) in het 
algemeen wordt geeue beraadslaging gevoerd. 

De onderartt. 4 tot en met 6 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslagingen zonder hoofdelijke stemming goed-
gekeurd. 

Beraadslaging over onderart. 7 , luidende: 
«Provinciale en plaatselijke staven, f 76 420." 
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De heer "Van der Schrleck : Mijnheer de Voorzitter! 
Bij de behandeling van dit artikel wensch ik den Minister 
van Oorlog te vragen, welke reden or onlangs heeft be-
staan en thans nog bestaat om den provincialen adjudant 
van Noordbrabant in plaats van te s Hertogenboseh, de 
hoofdplaats der provincie, te Breda te doen verblijven. 

Ik stel op den voorgrond dat het mijne bodoeling niet 
is, dien hoofdofficier, die vóór zijne benoeming te Breda 
in garnizoen was, tot eene verplaatsing naar elders te 
noodzaken. Daarvoor weet ik genoeg bij ondervinding wat 
verhuizen in denzelfden rang beteekent, en het zou mij 
leed doen, wanneer naar aanleiding van de door rnij ge-
dane vraag die officier verplaatst wierd. Echter begrijp ik 
volstrekt niet hoe de tegenwoordige regeling in overeen-
stemming is te brengen met het Koninklijk besluit van 
7 Maart 1861 n°. 62. waarbij in art. 1 uitdrukkelijk wordt 
bepaald, dat die hoofdofficieren verblijf moeten houden iti 
de hoofdplaatsen der provinciën. Dit is ook zeer duidelijk, 
want hunne werkzaamheden bestaan: 

uit het overnemen van den Commissaris des Konings, 
het indeelen en het dirigeeren van de milicie'js bij en naar 
de verschillende korpsen; 

het dadelijk verleeuen van militairen bijstand op aanvraag j 
van den Commissaris des Konings en den burgemeester; 

het overnemen van den auditeur-militair van de man-
schappen die door den krijgsraad en ingevolge de wet op \ 
de nationale militie ter beschikking van het Departement ! 
van Oorlog worden gesteld; 

het geven van orders om de militairen die voor den krijgs- : 
raad terecht hebben gestaan of wier straftijd geëindigd is , i 
naar de korpsen te dirigeeren ; aan de militairen, die naar 
de strafgevangenis moeten gebracht worden, dient hij het 
geleide te verstrekken enz. enz. Kortom alle werkzaamheden, 
die in de hoofdplaats — alwaar de militaire auditie altijd 
gevestigd is — moeten geschieden. 

Nu zal de Minister van Oorlog misschien zeggen, dat 
volgens art. 1, dat ik zoo even aanhaalde, die provinciale 
adjudant onder de onmiddellijke bevelen van den bevel- ' 
hebber staat, maar daartegen veroorloof ik mij op te merken 
dat die bevelhebbers grootendeels niet meer bestaan. Er I 
zijn er twee werkelijk, en een is waarnemend. Wij hebben ; 
tien provinciale adjudanten en in alle provinciën van het . 
land zijn de provinciale adjudanten gevestigd in de hoofd-
plaats; bij toeval zijn in Utrecht de bevelhebber en de ! 
provinciale adjudant in de provinciale hoofdstad gevestigd. ; 
Daarom moet ik de vrijheid nemen den Minister te vragen , 
hoe die regeling overeen te brengen is met het aangehaalde 
Koninklijk besluit? Zal de hoofdofficier voor eiken dienst, 
dien hij in de provinciale hoofdplaats heeft te verrichten j 
reis- en verblijfkosten declareeren, en vooral hoe zal hij steeds ! 
dadelijk kunnen voldoen aan de aanvragen van den Commis- ! 

saris des Konings tot het verleenen van militairen bijstand ? 

De heer W e l t z e l , Minister van Oorlog: Het is duidelijk 
dat er van het aangehaalde Koninklijk besluit alleen kan 
afgeweken worden door een ander Koninklijk besluit. 
Een zoodanig besluit is dan ook aanwezig. De provinciale : 

adjurlant bevond zich bij zijne benoeming tot deze functie 
te Breda; daar hij geen verbetering van inkomsten kreeg 
en de dienst er door gebaat werd , is hij te Breda gelaten. 
De voornaamste reden was dat ook de bevelhebber in de 
militaire afdeeling aldaar gevestigd is en dat het voorden ; 
dienst voordeelig en nuttig is, dat de provinciale adju-
dant zich in dezelfde plaats bevindt als de bevelhebber, j 

De provinciale adjudant heeft zeker ook bemoeiingen met ; 
den Commissaris des Konings. Maar wat het verleenen van ! 
militairen bijstand betreft, dit doet hij niet alleen op 
aanvraag van den Commissaris des Konings, maar ook 
op die van alle burgemeesters. De aanvragen daartoe 
moeten geschieden aan den bevelhebber die er hem de 
uitvoering van opdraagt als dat nuttig en noodig is. 

Zooals de geachte afgevaardigde opnoemde is hetgeen 
tot de taak van den provincialen adjudant behoort nog al | 
veel en velerlei, maar al die zaken worden niet te gelijk en 
op denzelfden dag behandeld; veel van hetgeen waarover 
hij zich met den Commissaris des Konings in betrekking 

moet stellen , kan zonder bezwaar schriftelijk geschieden. 
Wanneer zijne tegenwoordigheid in de hoofdplaats der pro-
vincie noodig is, dan is hij verplicht zich daar heen te be-
geven , zonder dat dit groote kosten voor vergoeding we-
gens reis- en verblijfkosten zal veroorzaken. 

De heer Van der Schrleck. Ik dank den Minister 
voor het gegeven antwoord waaruit blijkt, dat de provin-
ciale adjudant zich moet verplaatsen, maar niet ten koste 
van het Rijk. Het is waar dat de opgenoemde werkzaam-
heden niet gelijktijdig plaats vinden , maar juist daarom 
is het voortdurend verblijf van rten provincialen adjudant 
in de hoofdplaats te meer noodzakelijk. De provinciale 
adjudant in Noordholland bij voorbeeld woont in Haarlem 
en de bevelhebber in Amsterdam. In alle andere provinciën 
zijn de provinciale adjudanten niet ter plaatse, alwaar de 
territoriale commandant zich bevindt. Dus alweer een 
nadeel voor 's Hertogenboseh. 

De beraadslaging wordt gesloten en oaderart. 7 zonder 
hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

Over de lilde afdeeling {Traktementen, toelagen en schade-
loosstelling voor nniformverandering, voor het aanschaffen 
van dienstbaar den en voor verhuiskosten bij verplaatsing van 
de staven der verschillende wapens en van de officieren der 
wapenkorpsen, daaronder begrepen de paardenartsen bij die 
korpsen, alsmede daggelden aan militaire wachters) in het 
algemeen wordt geene beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over onderart. 8, luidende: 
«Infanterie, f 1536113", 
waarop een amendement is voorgesteld door den heer 

Reuther strekkende om het onderartikel met f 1700 te 
verminderen. 

De heer R e u t h e r , het woord bekomen hebbende tot 
toelichting van zijne wijziging, zegt: Mijnheer de Voor-
zitter! De mededeelingen van den Minister in de Memorie 
van Beantwoording hebben mij niet de overtuiging gege-
ven, dat het oprichten eener Militaire school te Haarlem 
in het belang van het leger wenschelijk is. Ik heb mij 
daarom veroorloofd amendementen op eonige artikelen der 
begrooting voor te stellen , met het doel om de uitgaven , 
verbonden aan het oprichten dezer school, er uit te lichten ; 
zijnde het amendement, dat ik thans toelicht het eerste. 
De sommen zijn echter zoodanig door mij gesteld, dat de 
Minister de gelegenheid heeft om de 20 volontairs, die nu 
reeds in dienst zijn gesteld, verder in dienst te kunnen 
houden. 

Tot toelichting van dit amendement zal ik mij veroor-
loven , de Memorie van Beantwoording op den voet te 
volgen, en daarom vang ik aan met de bewering van 
den Minister, dat de kosten, die veroorzaakt worden door 
de Militaire school te Haarlem en den artillerie-cursus te 
Delft, niet meer dan f 80 000 'sjaars zullen bedragen; 
alzoo f 20 000 minder dan in het Voorloopig Verslag is 
opgegeven. Het doet er naar mijne meening weinig toe of 
de kosten dezer beide inrichtingen f 80 000 of f 100 000 
bedragen; in beide gevallen zijn die sommen zoo belang-
rijk , dat deze uitgaaf alleen gewettigd is indien zij in het 
belang van het leger volstrekt noodzakelijk is. 

Gaan wij echter na welke de uitgaven zijn, en nemen 
wij hierbij tot grondslag de kosten van den artillerie-
cursus te Delft, dan zien wij dat zich op dien cursus 56 
volontairs bevinden, waarvoor bij de verschillende artikelen 
der begrooting zijn uitgetrokken f 36 000, alzoo voor 60 
volontairs f 38 600. Doch onder die som zijn niet begrepen 
tal van uitgaven die ten behoeve der inrichting gedaan 
worden , als : » toelagen der officieren , toelagen aan burger-
leeraren , onderwijs in het paardrijden, onderhoud van 
wapenen en ledergoed, kosten der geneeskundige verple-
ging , kosten der examens, bureel- en administratiekosten , 
practische oefeningen , vuur en licht, onderhoud der ge-
bouwen , en onderhoud van het artillerie-materieel." 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1886—1887. — II. 
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Wanneer men deze uitgaven voegt bij de som van 
f 38 üOO, zal het totale bedrag der uitgaven ongetwijfeld 
zeer nabij het cijfer van f 50 000 komen voor elke inrich-
ting van onderwijs, zooals in het Voorloopig Verslag is 
aangegeven. Doch zeker is het dat voor de Militaire school 
te Haarlem dit jaar f 20 800 op de verschillende artikelen 
der begrooting zijn uitgetrokken, dat is ruim f 1000 voor 
ieder volontair, en dat niettegenstaande het onderwijs maar 
drie maanden gegeven zal worden en de kosten voor het 
personeel aan officieren en minderen voor niet meer dan 
drie maanden op de begrooting zijn uitgetrokken, terwijl 
de toelagen der officieren in het geheel niet op de begroo-
ting voorkomen. 

De Minister deelde ons verder ter loops mede, dat de 
hoof lcursussen der infanterie jaarlijks eene uitgave van 
f 76 000 vorderen. Dat geschiedde ongetwijfeld om ons te 
doen zien, hoezeer de uitgaven aau i.ulke inrichtingen 
verbonden nooit medevallen en in den regel de oorspron-
kelijke ramingen verre overtreffen. Doch buitendien, de 
Minister vergeet eene bijzonderheid te vermelden , namelijk 
dat de jongelieden die bij de hoofdcursusen worden toege-
laten, gedurende 3 . 4 of 5 jaren in het leger gediend 
moeten hebben en daarin diensten hebben bewezen ; dat 
zij zich het voorrecht van toelating door die diensten en 
door ijver en plichtsbetrachting als militair moeten hebben 
waardig gemaakt, terwijl dit in geen enkel opzicht van 
de leerlingen van de aanstaande Militaire school te Haarlem 
gezegd kan worden. 

Door de oprichting dezer school wordt eene categorie 
jongelieden in het leger gebracht, die van den eersten dag 
van hunne indiensttreding af bijzondere voorrechten zullen 
genieten , zonder dat zij eenige diensten hebben bewezen, 
of later in de subalterne rangen zullen bewijzen. 

Onbegrijpelijk is het mij verder ook waarom die jonge-
lieden, behalve de hun toegekende gunsten, nog eene hoogere 
soldij dan de militairen van gelijken rang zullen genieten. 

Ik acht dit onnoodig, door niets gerechtvaardigd en het 
is mijn oordeel eene geldverspilling. 

In vroegere jaren , althans bij de artillerie, werden de 
volontairs dingende naar den rang van officier op kanon-
nierstraktement aangesteld, zij behielden die soldij ge-
durende hunnen geheelen diensttijd , totdat zij den officiers-
rang behaalden, ook na hunne benoeming tot korporaal 
en onderofficier; zij kregen dus alleen de titulaire rangen. 

De Minister heeft het bewijs waarom de oprichting van 
de Militaire school heeft plaats gehad , getracht te recht-
vaardigen door zich te beroepen op het groote incompleet 
aan infanterie-officieren , waarin zoo spoedig mogelijk dient 
te worden voorzien. Wanneer men de argumenten van den 
Minister te dien aanzien leest, vooral om het zoo onver-
wacht oprichten der school te rechtvaardigen , dan vraagt 
men zich af, of er dit jaar eene epidemie onder de infanterie-
officieren heeft geheerscht, waardoor dat incompleet zoo 
onverwacht aanzienlijk is toegenomen. 

Sprekende over dat incompleet, werd door den Minister 
gezegd: » In de eerste plaats moet hij er op wijzen dat, 
ter beoordeeling van de vraag of het incompleet al dan niet 
toeneemt, geenszins kan worden volstaan met eene bloote 
vergelijking van de sterkte-cijfers op enkele willekeurige en 
voor de gestelde bewering passende tijdstippen, zooals in het 
Verslag geschiedt voor de datums van 1 Juli 1880 en 1 Juli 
1886 , vermits men alsdan gevaar loopt onjuiste gevolg-
trekkingen te maken , hetgeen dan ook in het Verslag het 
geval is." Die datums zijn niet willekeurig genomen, dit 
weet de Minister wel. Die datums vindt men in de be-
grootingsstukken, en zij zijn de eenige die aan de leden 
der Kamer ten opzichte van de aanwezige sterkten aan 
officieren medegedeeld worden, zoodat het voor hen niet 
mogelijk is andere datums uit te kiezen. Maar buitendien 
zijn die datums toevallig geheel in het voordeel van de 
beweringen van den Minister gekozen. Wat is toch het 
geval: In den regel hebben de meeste pensionneeringen van 
officieren , vooral in de laatste jaren, in de maanden April 
en Mei plaats , het incompleet aan officieren is dus op 1 Juli 
het grootst. Reeds 14 dagen of 3 weken later wordt dat 
incompleet aanmerkelijk verminderd door de aanstelling der 
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ing over de artikelen van hoofdstuk VIII.) 

cadets van de Koninklijke Militaire Academie , terwijl in den 
loop van November dut incompleet al weder afneemt door de 
aanstelling der jongelieden, die bij de korpsen zijn opgeleid. 
Dientengevolge mag men aannemen dat het gemiddeld 
incompleet gedurende het geheele jaar veel minder bedraagt 
dan het incompleet dat in het Voorloopig Verslag werd 
opgegeven; zóó zelfs dat indien men op 1 Juni of op 1 Juli 
geen incompleet had , men gedurende bet geheele jaar een 
overcompleet aan officieren zou hebben, iets datongetwij-
feld in het geldelijk belang van den Staat niet wenschelijk 
zou zijn en bovendien ook onnoodig is. 

Dit omtrent de gekozen data. 
Doch door den Minister wordt ook beweerd dat het aan-

tal jaren waarover de beoordeeling in het Voorloo pig Ver-
slag loopt, niet groot genoeg is om zekere gevolgtrekkingen 
omtrent den toestand te kunnen maken. Daaromtrent wordt 
in de Memorie van Beantwoording aangevoerd het navol-
gende: > Naar de meeniug van den ondergeteekende kan 
aan eene vergelijking als de hierbedoelde alleen dan eenige 
waarde worden gehecht, wanneer zij geschiedt voor tijdstip-
pen met groote tusschenruimte. Indien werkelijk eene 
gestadige vermeerdering of vermindering der sterkte plaats 
heeft, zullen de cijfers alsdan uit den aard der zaak belang-
rijker verschillen moeten aanduiden , waarop de invloed 
van tijdelijke factoren, als waarop hiervoren werd gedoeld , 
geene of althans geeue overwegende beteekenis kan uitoe-
fenen. De ondergeteekende zal aanstonds gelegenheid heb-
ben , om langs dien weg zijne beweringen te staven." 

En dan geeft de Minister ons op de volgende bladzijde 
eene berekening — welker juistheid hij nadrukkelijk hand-
haaft — die woorden zijn in de Memorie van Beantwoording 
gecursiveerd. Volkomen waar, de cijfers zijn juist, maar 
ongelukkiglijk zijn de gevolgtrekkingen die daaruit ge-
maakt worden, naar mijne meeniug geheel onjuist. 

Op bladz. 12 der Memorie van Beantwoording vinden 
wij opgaven loopende over een lienyirig tijdvak van 1 Ja-
nuari 1876 tot 1 Januari 1886 , waaruit blijkt dat tengevolge 
van ontslag, pensionneering, overlijden en overplaatsing 
de infanterie gedureude die tijd 466 officieren heeft ver-
loren, dat in datzelfde tijdvak 399 officieren zijn aange-
steld , zoodat meer zijn verloren dan aangesteld 67 officieren 
en het incompleet bijgevolg met 6 a 7 officieren per jaar 
is toegenomen, voor zoover althans geen wijziging in de 
organieke sterkte op dat incompleet van invloed is geweest. 

De gevolgtrekkingen die de Minister nu maakt zijn deze: 
Jaarlijks is de sterkte van het wapen der infanterie met zes 
a zeven officieren achteruitgegaan , dus zijn de inrichtingen 
van militair onderwijs voor de opleiding tot officier onvol-
doende om in het verloop te voorzien , dus is eene nieuwe 
inrichting voor die opleiding noodig. Aan den Minister zou 
ik wel de vraag willen herhalen , die in het Voorloopig 
Verslag reeds gedaan is, of door hem wel rekening ge-
houden wordt met de oorzaken waaraan dat incompleet is 
toe te schrijven. 

Het zij mij vergund de onjuistheid dezer gevolgtrekkingen 
door middel eener veronderstelling duidelijk te maken. 
Nemen wij aan dat de Minister de Militaire school in quaestie 
niet nu , maar onmiddellijk na zijn optreden had opge-
richt, dan zouden er in dit jaar 20 jongelieden van die 
school tot officier aangesteld zijn geworden , en het incom-
pleet derhalve niet hebben bedragen 67, maar 47 officie-
ren , gemiddeld dus in de tien jaar vier a vijf officiereu 
per jaar. De Minister zou dan op dien grond tot de con-
clusie hebben moeten komen, dat de bestaande inrichtingen 
onvoldoende waren, en dat dus naast de Militaire school 
te Haarlem eene tweede school opgericht diende te worden, 
om het voortdurend toenemen van het incompleet tegen 
te gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! De ongerijmdheid van deze ver-
onderstelling springt in het oog, maar begaat de Minister 
niet in mindere mate dezelfde fout ? Wat is het geval 'i 
De Koninklijke Militaire Academie leverde na de invoering 
van de wet van 1869 een onbeduidend aantal officieren op, 
en dit heeft zich laten gevoelen tot 1881, zoodat van 
1876 tot 1881, de jaren die de Minister tot zijne berekening 
neemt, niet meer dan 27 officieren der infanterie zijn aan^ 
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gesteld. In zes jaar 27 officieren , terwijl bij eene goede 
werking die Academie 120 officieren had moeten leveren , 
zooals bij de tegenwoordige inrichting het geval is in nor-
male omstandigheden. Met gerustheid mag dus worden 
beweerd dat de Koninklijke Militaire Academie van dat 
tijdvak niets dan den naam gemeen heeft met de tegen-
woordige inrichting. En nu brengt de Minister in rekening 
bij zijne tienjarige berekening een tijdperk van zes jaren, 
waarin een geheel andere toestand bestond dan than3. 

Ik hoop dat de Minister nu zal begrijpen waarom in 
het Voorloopig Verslag eerst van 1881 af, dus de laatste 
vijf jaren, in rekening zijn gebracht. Er kon geen langer 
tijdvak worden genomen , dan al den tijd waarin de instel-
lingen voor militair onderwijs in den toestand verkeerd 
hebben waarin zij op dit oogenblik nog verkeeren. 

Verder geeft de Minister, om aan te toone.n hoezeer de 
tegenwoordige inrichtingen van militair onderwijs onvol-
doende zijn , op bladz. 15 der Memorie van Beantwoording 
een overzicht van het aantal officieren die in de laatste 20 
jaren van die inrichtingen zijn verkregen. Bij het inzien 
van dezen staat treft ons al dadelijk eene bijzonderheid , 
namelijk de toestand van de Koninklijke Militaire Academie 
in 1874, 1875, 1876 en 1877, dat zijn de vier jaren die 
onmiddellijk volgen na de eerste optreding van den tegen-
woordigen Minister als Minister van Oorlog. En welke was 
die toestand ? Dat in 1874 geen enkel officier der infanterie 
van de Academie verkregen werd, dat in 1875 ook geen 
enkel officier, dat er in 1876 4 en in 1877 3 officieren 
van die inrichting zijn gekomen , zoodat de Koninklijke 
Militaire Academie in die vier jaren 7 officieren der infan-
terie heeft geleverd. 

Nu verwondert het mij toch, dat de Minister, die het 
tegenwoordig incompleet zoo onrustbarend vindt, dat hij 
de oprichting eener nieuwe Militaire school noodig acht, 
om in dat incompleet te voorzien, destijds een ongunstigen 
toestand heeft laten voortduren, terwijl wij den oorlog togen 
Atjeh voerden , en de behoefte aan officieren hier en in 
Indië zoo buitengewoon groot was. Toen moest de Uu-
vulling van het officierskorps der infanterie nagenoeg uit-
sluitend geschieden uit de inrichtingen die bij de korpsen 
van het leger bestonden, en zoo destijds het geheele offi-
cierskorps niet gesloopt is ter wille van de hoogere burger-
scholen — ik beweer niet dat aan opzet moet worden 
gedacht — is dit alleen te danken aan de inrichtingen 
die bij de korpsen bestonden en die in de groote behoefte 
aan officieren hebben voorzien. 

Uit de cijfers van bedoelden staat op bladz. 15 maakt 
de Minister de conclusie, dat wij in die 20 jaren hebben 
verkregen slechts 1005 officieren , terwijl wij tot aanvulling 
van het verloop in die 20 jaren 1039 officieren hadden 
moeten hebbeu, alzoo ongeveer 52 per jaar. De Minister 
vergeet daarbij evenwel een paar bijzonderheden in aan-
merking te nemen: vooreerst dat van 1866—1885 de or-
ganisatie der infanterie eene uitbreiding verkreeg van 110 
officieren (blz. 13, Memorie van Antwoord); voorts dat bij 
het Indische leger zijn overgeplaatst 135 officieren (staat 
bij de Memorie van Antwoord); verder dat thans nog in 
lndië zijn gedetacheerd 24 officieren. Dit maakt dus een 
totaal van 269 officieren boven het normaal verloop. Nu 
zal de Minister hierop aanmerken, dat telken jare eenige 
officieren van het Nederlandsche bij het Indische leger 
worden overgeplaatst; dit is juist, maar dat getal is veel 
geringer dan het gemiddeld getal dat wij zouden beko-
men door 135 door 20 te deelen. Dit blijkt al dadelijk , 
wanneer wij zien, dat in 1885 geen en in 1886 één offi-
cier bij het Indische leger is overgegaan. Indien wij dus 
aannemen, dat onder normale omstandigheden gedurende 
die 20 jaren niet 135 maar 69 officieren naar Indië waren 
overgeplaatst, dan zouden wij voor het gewoon verloop in 
de 20 jaren hebben 1039 — 200 = 839, of 42 per jaar, wat 
vrijwel overeenkomt met de vroegere opgaaf vanden Minister. 

Evenwel mag worden gevraagd of het verloop in de 
eerstvolgende jaren zoo groot zal blijven ? Dit valt te be-
twijfelen, indien men den leeftijd der officieren op dit 
oogenblik vergelijkt met dien van eenige jaren geleden. 
In 1880 bijv. was de oudste generaal 65 jaar oud, thans 

59; de oudste kolonel was in 1880 61 jaar oud, thans 
57; de oudste luitenant-kolonel 59, thans 56 ; de oudste 
majoor 54, thans 51 jaar. Men mag dus aannemen dat 
het gemiddeld verloop waarschijnlijk in de eerste jaren 
wel minder , maar niet hooger zal zijn dan 42 officieren per 
jaar. Nu spreekt het toch vanzelf dut onze inrichtingen 
van onderwijs tot opleiding voor den officiersrang georga-
ni.seerd moeten worden om in het gewone verloop te voor-
zien, en dat voor buitengewone omstandigheden ook bijzondere 
maatregelen genomen moeten worden Dit nu kan zonder 
bezwaar geschieden, door de bestaande inrichtingen pro-
ductiever te maken, zonder daarom nieuwe inrichtingen 
van onderwijs in het leven te roepen. 

Het zou ongetwijfeld op dit oogenblik eenig bezwaar 
opleveren om veel meer cadets op de Koninklijke Militaire 
Academie te plaatsen, doch daar bij de aanstaande herzie-
ning der wet op die inrichting de eerste afdeeling der 
krijgschool vermoedelijk opgeheven zal worden , zal er dan 
al dadelijk eenige ruimte in het gebouw beschikbaar komen 
en eenige cadets meer toegelaten kunnen worden. 

En al werd aan die inrichting door verbouwing eenige 
meerdere uitbreiding gegeven , dan nog zouden die uitgaven 
wel minder bedragen dan de oprichting der nieuwe Militaire 
school te Haarlem. 

Ook kunnen de cursussen bij de korpsen productiever 
worden gemaakt, niet door het verlagen van de eischen 
der examens, maar door aan de jongelieden meer gele-
genheid tot studie of andere voorrechten te geven, waar-
door het dienstnemen bevorderd zou worden. Doch voor 
een tijdelijk incompleet is het niet noodiq, eene nieuwe 
inrichting van onderwijs in het leven te roepen. Dit was , 
dunkt mij de aangewezen weg dien de Minister had moeten 
volgen. Wel zegt de Minister dat de Militaire school te 
Haarlem geen schade zal doen noch aan de Koninklijke 
Militaire Academie, noch aan de opleiding bij de korpsen , 
daar die school naast de beide andere inrichringen voor 
onderwijs zal bestaan en kunnen worden opgeheven zoo-
dra de behoefte er aan zal hebben opgehouden. Maar men 
kan eene school naast andere inrichtingen plaatsen en aan 
die school zoovele voordeden en voorrechten toekennen , dat 
zij wel degelijk schade doet aan den toeloop naar de an-
dere inrichtingen. En dat is hetgeen ik vrees. Dit zou 
zeer te betreuren zijn , niet alleen voor de Koninklijke 
Militaire Academie, maar ook ten opzichte van de oplei-
ding bij de korpsen. 

Onze inrichtingen voor de opleiding tot officier moeten 
ten opzichte van het te leveren aantal officieren de elasti-
citeit hebben die noodig is om aan de eischen, die wij voor 
de aanvulling van het officierskorps als koloniale Mogend-
heid moeten stellen, te kunnen voldoen. Wij mogen daarom 
niet uitsluitend inrichtingen van onderwijs hebben, waarbij 
men een bepaald aantal jongelieden moet aannemen naar 
de vermoedelijke behoefte over drie of vier jaren, zoodat 
men over niet meer dan over dat getal kan b3schikken. 
Er kunnen onverwachts behoeften ontstaan, dat hebben 
wij in 1873/4 ondervonden, en dan moet er gelegenheid 
bestaan om als 't ware onmiddellijk over een aantal practisch 
bruikbare officieren te kunnen beschikken boven het getal 
waarop men in gewone omstandigheden had gerekend. Deze 
elasticiteit bezitten alleen de cursussen bij de korpsen, 
omdat de bron waaruit geput wordt ruim kan vloeien en 
aan de jongelieden geen bepaalde toezeggingen gedaan , 
maar alleen vooruitzichten geopend worden. Maar dan 
moet ook zorg worden gedragen dat voldoende toeloop 
verkregen worde en, tot het verkrijgen van geschikte jou-
gelieden, dat de vooruitzichten niet zoo ongunstig worden 
dat niemand zich daaraan zou willen wagen. 

Uit den staat door den Minister overgelegd blijkt vol-
dingend dat de inrichtingen van onderwijs bij de korpsen 
gedurende die 20 jaren gewichtige diensten voor de aan-
vulling van het officierskorps van het Nederlandsche en het 
Nederlandsch-Indische leger hebben bewezen en dat wij 
tijdens den Atjeh-oorlog een volslagen gebrek aan officieren 
zouden gehad hebben, indien wij niet in zoo ruime mate 
uit de korpsen van het leger hadden kunnen putten. Eu 
nu die ongunstige tijden voorbij zijn wordt dikwijls gezegd: 
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die officieren staan in wetenschappelijke waarde verre be-
neden de officieren die op andere wijze werden opgeleid. 
Dit is niet dankbaar en niet goed, want dergelijke tijden 
kunnen terugkomen. Men doet het wel eens voorkomen 
alsof die officieren eene zeer onvoldoende opleiding genoten , 
ja of zij zelfs geen beschaafde opvoeding ontvangen hebben. 

Wanneer men echter op de eischen let om tot officier 
te worden benoemd , dan komt het mij voor, dat die vol-
doende zijn om te bewijzen dat die officieren volstrekt niet 
tot de onbeschiiafden kunnen gerekend worden. 

Als voorbeeld zal ik eenige punten van het programma 
van examen aanhalen tot het verkrijgen van den rang van 
tweede-luitenant der infanterie;. 

Omtrent de talen wordt gevorderd: kennis der Neder-
landsche taal en bedrevenheid om zich daarin mondeling 
of schriftelijk , zuiver, beknopt en duidelijk uit te drukken; 

voor de Fransche t u l : het schrijven onder dictee van een 
stuk uit een historisch of letterkundig werk en overzetting 
in het Nedarlaodsoh , zonder gebruik van een woordenboek ; 
het Fransch lezen met beschaafde uitspraak en het voor 
de vuist vertalen van het gelezene; 

voor de Duitsche taal: genoegzame bekendheid daarmede 
om het Duitsch te lezen en te verstaan, zonder de hulp 
van een woordenboek ; 

eene overeenkomstige bekendheid met de Engelsche taal 
zal tot aanbeveling strekken; 

de geheele geschiedenis; de aardrijkskunde , ook wis-
kundige aardrijkskunde; algemeene bekendheid met het 
zonnestelsel en natuurkundige aardrijkskunde. Verder de 
wiskunde , waaronder de analytische meetkunde en eindelijk 
de beginselen der natuurkunde enz. 

Doch aangenomen zelfs dat de oprichting eener nieuwe 
Militaire school wenschelijk was, dan nog meen ik dat de 
door den Minister ingeslagen weg moet veroordeeld worden. 

Naar mijne meening vordert de billijkheid dat de Minister 
ten opzichte van het examen , voorwaarden gesteld had 
tot de toelating aan die school, in overeenstemming met 
de wetenschappelijke eischen die voor den infanterie-officier 
gesteld moeten worden. 

Nu wordt tot toelating vereischt het bewijs van te hebben 
voldaan aan het eindexamen van de hoogere burgerscholen 
of de gymnasia. 

Dit is eene bepaalde begunstiging van de leerlingen dier 
scholen; er wordt dus onrecht gepleegd jegens hen , die 
genoemde scholen niet hebben bezocht, en zelfs ook jegens 
sommige leerlingen dezer scholen, omdat de eindexamens 
door 11 commissiën worden afgenomen , die niet alle op 
dezelfde wijze zullen oordeelen. 

Indien de Minister bijv. voor de eindexamens tot tóela-
ting aan de Koninlijke Militaire Academie 11 commissiën 
benoemde en uit de rapporten door die commissiën uitge-
bracht eene ranglijst liet samenstellen tot plaatsing der 
adspiranten, dan zou er zeer zeker een kreet van veront-
waardiging opgaan in het geheele land over zulk eene 
handelwijze. 

En wat zal nu geschieden ? In elke provincie is eene 
commissie van examen voor de hoogere burgerscholen en 
gymnasia. Wel wordt hetzelfde schriftelijk examen in 
alle provinciën door de geöxamineerden gedaan , doch de 
beoordeeling van het schriftelijk werk en het mondeling 
examen geschiedt door elke commissie geheel zelfstandig, 
en welke waarborg heeft de Minister dat die beoordeeling 
in die verschillende provinciën naar denzelfden maatstaf 
geschiedt? 

Geen enkele. 
Uit dien hoofde komt het mij voor dat de rechtvaardig-

heid vordert, het afnemen van een afzonderlijk examen 
aan de adspiranten die zich opgeven om tot de Militaire 
school te Haarlem te worden toegelaten, en dat dit esa-
men voor allen gelijk zij. 

Ik eindig deze toelichting van het amendement. 
Resumeerende kom ik tot het besluit dat de Militaire 

school te Haarlem overbodig is en niet gewenscht voor 
het leger: dat de wijze van toelating niet billijk is en 
gewettigd dient te worden. 

Op deze gronden heb ik mij veroorloofd de amende-

menten in te dienen , die ik met vertrouwen aan het oor-
deel der Kamer onderwerp. 

Het amendement van den heer Reuther wordt ondersteund 
door de heeren Godin de Beaufort, Seret, T. Mackay, 
Van der Schrieck en Clercx en komt mitsdien in beraad-
slaging. 

De Voorzitter: Mijne Heeren! Er zijn bij de Kamer 
twee adressen ingekomen betrekkelijk dit onderwerp. Zij 
hebben echter nog niet, zooals art. 111 van het Regie-
ment van Orde voorschrijft, 24 uren ter lezing gelegen. 

Ik stel echter voor, in afwijking van het Reglement 
van Orde, reeds nu deze verslagen te laten uitbrengen. 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 

De Commissie voor de verzoekschriften brengt verslag' 
uit over de volgende adressen: 

De heer Smeenge, voorzitter der Commissie: 
In handen uwer Commissie voor de verzoekschriften zijn 

gesteld twee adressen: 
a. van het hoofdbestuur der vereeniging van leeraren 

aan inrichtingen van middelbaar onderwijs, gevestigd te 
Amsterdam; 

b. van Michael De Veer, oud-distriots-commissaris van 
de kolonie Suriname, wonende te Kampen. 

In deze adressen betuigen adressanten hunne instemming 
met de instelling van de Militaire school te Haarlem, 
terwijl zij als hun oprechten wensch uitspreken dat niet 
moge worden besloten tot opheffing van die school. 

Aangezien beide adressen betrekking hebben op een punt 
dat bij de behandeling van dit hoofdstuk is ter sprake ge-
bracht en verder daarbij kan en zal worden behandeld, 
heeft uwe Commissie de eer voor te stellen deze adressen 
ter griffie neder te leggen ter inzage voor de leden. 

De Vergadering vereenigt zich met de voorgestelde 
conclusiën der Commissie. 

De Voorzitter : Ik heb thans de eer aan de Kamer voor 
te stellen om heden avond zitting te houden om acht uur. 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 

De beraadslaging over onderart. 8 , en het daarop door den 
heer Reuther voorgestelde amendement, wordt voortgezet: 

De heer Rooseboom : Mijnheer de Voorzitter! Ik ge-
loof dat het goed is, dat omtrent de oprichting der militaire 
school te Haarlem , die zoozeer de verbolgenheid of wel de 
ontevredenheid van den geachten afgevaardigde uit Mijmegen 
heeft opgewekt, dat hij meende daaromtrent den Minister 
van Oorlog te moeten interpelleeren en zelfs eene motie 
van orde voor te stellen , ook eens een ander aan het woord 
komt dan die geachte afgevaardigde. Tot nog toe was ons 
de gelegenheid daartoe niet geschonken. Bij zijne interpel-
latie stelde de geachte afgevaardigde toch een motie van 
orde, en onmiddellijk daarop besloot de Kamer die later 
te behandelen ; die behandeling had echter niet plaats, 
omdat de geachte afgevaardigde zijne motie introk. Ook 
uit den inhoud van het Voorloopig Verslag op dit hoofd-
stuk , waarin aan de grieven tegen de militaire school eene 
zeer ruime plaats werd gegeven, zou wellicht zijn op te 
maken , dat die door een grooter aantal leden dezer Kamer 
worden gedeeld, dan misschien wel het geval is. 

Wat mij betreft, reeds dadelijk wil ik te kennen geven , 
dat ik mijne stem aan de amendementen van den geachten 
afgevaardigde zal onthouden; daarmede is echter niet ge-
zegd , dat ik de door den Minister in deze gevolgde handel-
wijze goedkeur, maar ik wensch wel zeer duidelijk onder-
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scheid te maken tusschen de handelwijze van den Minister 
en de wenschelijkheid der militaire school. 

De geachte afgevaardigde uit Nijmegen maakt er, mijns 
inziens, zeer te recht den Minister er een verwijt van , dat 
hij zoo plotseling met dat plan is voor den dag gekomen, 
dat hij niet, alvorens daartoe over te gaan , aan de Staten-
Generaal heeft onderworpen de vraag, of zij bereid waren 
de voor de school benoodigdo gelden toe te staan, en dat 
hij dus inbreuk heeft gemaakt op het budgetrecht der Kamer. 
De Minister heeft wel gezegd , dat de Kamer geheel vrij 
was om die gelden toe te staan of te weigeren en bij kon 
bezwaarlijk anders zeggen , maar op de vraag in het Voor-
loopig Verslag gedaan , welke de gevolgen zouden zijn van 
eene weigering der op deze ontwerp-begrooting aange-
vraagde gelden , blijft hij het antwoord geheel schuldig. 
Immers eene zoodanige weigering zou ten gevolge moeten 
hebben eene daad van de grootste on billijkheid tegenover een 
twintigtal jongelieden , die, vertrouwende op de hun bij 
Koninklijk besluit gedane toezeggingen, de militaire loopbaan 
hebben aanvaard. Ik voor mij kan dan ook vooralsnog niet 
gelooven , dat het werkelijk de bedoeling zou zijn van den 
geachten afgevaardigde uit Nijmegen zijne amendementen te 
handhaven en daardoor aanleiding te geven tot eene zoo-
danige schromelijke onbillijkheid ; ik geloof veeleer dat het 
er hem bij het stellen dier amendementen om te doen is 
geweest de Itegeering tot de erkentenis te brengen , dat zij 
wel degelijk het budgetrecht der Kamer heeft geschonden , 
daar de Kamer thans in de zedelijke verplichting is gebracht, 
de gelden voor de militaire school toe te staan. 

Was er reden voor die groote overhaasting ? De Minister 
zegt: ja ! het incompleet aan infanterie-officieren was tot 
101 geklommen en de hoofdcursussen leverden zoo buiten-
gewoon weinig officieren op. Beide is waar , een incompleet 
van 101 luitenants op 648 , die er moeten zijn, is zeer groot; 
meer dan de helft der compagnieën heeft slechts twee in 
plaats van drie luitenants volgens de organisatie, en ten 
vorigen jare werden slechts 11 onderofficieren van de hoofd-
cursussen tot officier benoemd; maar daartegenover merk ik 
op, dat in den zomer van 1885 het incompleet reeds 88 
luitenants bedroeg en dus slechts 13 minder dan in dezen 
zomer. Bij de behandeling der hegrooting van 1886 be-
stond er dus reeds een groot incompleet en de Regeering 
had toen aan de Kamer van hare voornemens kunnen doen 
blijken. Ook was het toen bekend, dat van de korpsen 
slechts 11 officipren waren verkregen. 

Meende de Minister nu in dezen zomer dat het met 
zijne verantwoordelijkheid niet overeen was te brengen 
langer te wachten met het nemen van voldoende maat-
regelen om het incompleet te verminderen, dan begrijp 
ik niet, waarom deze verantwoordelijkheid den Minister 
niet kwelde tijdens de behandeling der begrooting voor 
1886. In het grootere incompleet van 13 officiereu kan 
toch bezwaarlijk de reden daarvan gelegen zijn. 

Te meer betreur ik het dat de Minister toen niet zijne 
plannen blootgelegd heeft, omdat nu zoo licht de afkeu-
ring orer zijne ten deze gevolgde handelingen overgaat 
op de militaire school zelve , en deze houd ik voor eene 
zeer goede zaak. 

Vooreerst tot aanvulling van het incompleet. Ik zal de 
Kamer niet vermoeien niet veel getallen , maar alleen op-
merken dat ik een onderzoek heb ingesteld naar de aan-
vulling die gedurende 25 jaar noo lig was voor het officiers-
korps der infanterie. Ik heb genomen de sterkte van het 
officierskorps der infanterie op 1 Januari 1861 en op 1 Januari 
1886, en heb in rekening gebracht wat de sterkte in dat tijds-
verloop had gewonnen. Daarbij doet dus niets ter zake af, 
zooals de geachte afgevaardigde uit Nijmegen opmerkt, dat de 
Koninklijke Militaire Academie tijdelijk minder heeft kunnen 
leveren. Welnu , uit dat onderzoek is mij gebleken dat het 
korps officieren der infanterie hier te lande, om compleet te 
blijven, jaarlijks gemiddeld noodig heeft eene aanvulling van 
5 pet. der sterkte of 47 officieren per jaar; dit cijfer komt 
overeen met dat der Regeering op bladz. 16 der Memorie 
van Antwoord, als uit de berekening aldaar wordt ver-
wijderd de fout dat niet in rekening is gebracht het feit 
dat de organisatie van 1866 tot 1886 (volgens de opgave 

op bladz. 13) vermeerderd is met 110 officieren. Immers 
dan heeft men , dat in 20 jaar zijn aangesteld 1005 officieren ; 
daarbij het incompleet vermeerderd met 34 » 

samen . 1039 officieren, 
daarvan af . . . 110 officieren, 

waarmede de organisatie in die jaren 
vermeerderd is , 

blijft . 929 officieren, 
benoodigd in 20 jaar, of gemiddeld 46,5 per jaar. 

Kan nu , zooals de Kegeering opgeeft, voor de tegen-
woordige toestanden slechts gerekend worden op eene aanvul-
ling van de Koninklijke Militaire Academie van gemiddeld 
hoogstens 20 en van de korpsen van hoogstens 25 per 
jaar , en die onderstelling is zeker niet te pessimistisch, dan 
komt men jaarlijks reeds gemiddeld 2 officieren tekort 
en is er zeker geen sprake van , zonder de militaire school 
het incompleet van 101 officieren, dat thans bestaat, aan 
te zuiveren. Daarin zal nu echter de militaire school kun-
nen voorzien. 

Daarbij komt nog iets. Bij de behandeling der Indische 
begrooting heb ik de aandacht gevestigd op het feit, dat 
van de officieren , die in den loop der laatste 25 jaar bij 
de Indische infanterie zijn benoemd, slechts iets meer dan 
V« van de Koninklijke Militaire Academie afkomstig is, 
en er op aangedrongen dat in deze verhouding zoo mogelijk 
verbetering werd gebracht. Kan nu de militaire schooleen 
aantal officieren voor de infanterie hier te lande leveren, 
dan kan wellicht daardoor voor de infanterie van het Indische 
leger een grooter aantal plaatsen aan de Koninklijke Mili-
taire Akademie worden opengesteld. 

Dit geldt de qnantitcit, maar nog belangrijker is de quali-
teit der officieren, en juist met het oog hierop juich ik de 
oprichting der militaire school ten zeerste toe, want naar 
mijne meeniug zou het misschien wel mogelijk zijn meer 
officieren van de korpsen te bekomen, maar niet meer 
officier-n van voldoende qualiteit. Daarop schijnt de geachte 
afgevaardigde uit Nijmegen niet te letten ; de iets hoogere 
eisenen die gesteld werden en gesteld moesten worden 
hebben in de laatste jaren — de Regeering wijst daarop — 
het gehalte der officieren, van de hoofde'Arsussen verkregen 
wel vermeerderd , maar op hun aantal een ongunstigen 
invloed uitgeoefend. 

En die eischen mogen volstrekt niet verminderd worden. 
Wat hunne practische vorming betreft staan de officieren 

afkomstig van de hoofdcursussen , daar zij minstens drie 
jaar in den troep hebben gediend, in den aanvang hunner 
loopbaan in den regel boven hun kameraden af kunistig van 
de Koninklijke Militaire Academie , wier opleiding geheel 
buiten den troep geschiedt, hetgeen zeker niet zonder be-
zwaar is, daar de band van het officierskorps met het soldaten-
en kazerneleven door die opleiding geheel verloren gaat. 

Voor 't overige echter, wat het intellectueele en maat-
schappelijk gehalte der officieren betreft, levert de opleiding 
aan de Koninklijke Militaire Academie veel grooter waar-
borg op dan die bij de korpsen. Inderdaad geloof ik veilig 
te mogen beweren dat het gemiddeld intellectueel gehalte 
van de officieren, die bij de hoofdcursussen zijn opgeleid , niet 
voldoende geacht kau worden bij de eischen van o;i>:en tijd. 

Ik wensch niet verkeerd begrepen te worden. Dat er 
onder de officieren, die bij de korpsen hunne opleiding hebben 
ontvangen , mannen voorkomen van kennis, beschaving 
en algemeene ontwikkeling, mannen op wie ons leger 
te recht trotsch mag zijn, niemand is daarvan meer over-
tuigd dan ik, die gedurende mijn werkkring als leeraar 
aan de 2de afdeeling der krijgsschool herhaaldelijk daarvan 
de duidelijkste bewijzen ontving, maar dit pleit alleen voor 
de verdienste van de personen, welke die uitzonderingen 
vormen, en daardoor wordt geen afbreuk gelaan aan het 
door mij beweerde , namelijk dat het gemiddeld intellec-
tueel gehalte der officieren herkomstig van de hoofdcursussen 
niet voldoende mag worden geacht met het oog op de 
eischen die thans aan den officier gesteld moeten worden. 

Wijziging iu het onderwijs aan de hoofdcursussen zou 
mijns inziens weinig baten. Immers daar ligt de fout niet, 
maar in de grondstof die verwerkt moet worden. De re-
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organisatie van het korpsonderwijs in 1880 door den 
vorigeu Minister van Oorlog, thans den geachten afge-
vaardigde uit Nijmegen, tot stand gebracht, heeft zeker 
verbetering geschonken. De leertijd werd verdubbeld en 
daarmede eene dringende behoefte vervuld. De verbete-
ring kwam alleen slechts aan een deel der leerlingen ten 
goede. Van het andere deel beantwoordt de hoedanigheid 
van het timmerhout niet aan de betere wijze van bewerking. 

De eischen zijn dan ook laag gesteld. Het toelatings-
examen tot den hoofdcursus, door slechts twee studiejaren 
van het officiersexamen' gescheiden , is belangrijk gemak-
kelijker dan het toelatingsexamen voor de Koninklijke 
Militaire Academie, waar eerst na minstens vier jaren het 
officiersexamen wordt afgelegd. Toch konden bijv. in het 
vorige jaar alle plaatsen voor de beide hoofdcursusseu 
opengesteld niet worden aangevuld. Dat de commissie van 
examen niet te ssreng was, blijkt uit den uitslag der 
overgangsexamens van de eerste naar het tweede studie-
jaar , door diezelfde onderofficieren in dit jaar afgelegd ; 
immers van de 62 voldeden ló niet. Dus niettegenstaande de 
lage eischen van toelating, konden ongeveer 25 percent 
der leerlingen den cursus niet geregeld volgen. 

Van de 102 adspiranten voor de hoofdcursussen, die dit 
jaar examen deden, schijnen slechts 4 1 , dus ongeveer 40 
percent, te zijn geslaagd. 

Alen vergete niet, het onderwijs zelf werkt alleen ont-
wikkelend, niet scheppend. De organisatie van het onderwijs 
moet daarom zorgen voor het gehalte der leerlingen. Tegen-
over den aanleg staat het onderwijs onvermogend; het kan 
de soort hoogstens iets verbeteren , maar nimmer verande-
ren. Een uil blijft een uil. 

Mij is uit vertrouwbare bron medegedeeld dat in den regel 
slechts een tiende a een zesde gedeelte der leerlingen aan 
de hoofdcursuscompagnie te Kampen vrij goed van aanleg 
kan genoemd worden , maar dat de rest middelmatig is. 
Onder de besten nemen in den regel plaats de gewezen 
adspiranten voor de Koninklijke Militaire Academie, die 
geen voldoend examen te Breda konden afleggen en daarna 
te Kampen eene toevlucht zochten. 

Het zijn de hoofdcursussen die in hoofdzaak het offiqiers-
korps der infanterie, zoowel hier te lande als in Indië , 
voeden. Ik geloof dat menigeen verwonderd zal zijn nu hij 
uit de Memorie van Antwoord ziet welk gering deel daarin 
door de Koninklijke Militaire Academie wordt vervuld. Dit 
bedraagt in de laatste 20 jaar 236 op de 1005 aangestelde 
officieren of nog geen vierde gedeelte (4 op de 17). 

Mijn gevoelen is dus dat de opleiding van den infanterie-
officier verbetering zeer noodig heeft, verbetering niet alleen 
door de regeling van het onderwijs zelf, dat de grondstof, 
den aanleg der leerlingen niet kan veranderen , maar ver-
betering vooral door de wijze van aanvulling, door het 
ontsluiten van bronnen in de kringen der intellectueel meer 
ontwikkelden. De hoofdstroom, die tot heden het officiers-
korps der infanterie voedt, neemt zijn oorsprong in de lagere 
kringen van ontwikkeling. De hoofdweg , die naar dit korps 
voert, is er op ingericht om het gaan voor de zwakken en 
kreupelen gemakkelijk te maken. Wordt er op gewezen , 
dat ae tegenwoordige regeling eenige voordeden oplevert 
in het belang der aanvulling van het onderofficierskorps, 
ik /ui dit niet ontkennen, en zeker zou ik er gaarne toe 
medewetken om den weg tot den officiersrang door de 
korpsen van het leger geheel te sluiten, maar daarin mag 
mijns inziens nooit eene reden liggen om de eischen van 
het officierskorps niet te vervullen. Daarmede zoude toch 
een vraagstuk van hoogere orde aan een van lagere orde 
ondergeschikt worden gemaakt. 

Sinds 1884 bestaat er te Delft eene inrichting, alwaar 
oficieren voor het leger hier te lande worden opgeleid. Zij 
had haar ontstaan te danken aan het groot incompleet aan 
artillerie-officieren, dat vooral na uitbreiding der formatie 
in 1881 ontstond. In hoeverre de officieren van die inrich-
ting afkomstig voldoen, kan thans onmogelijk gezegd 
worden, aangezien eerst in 1887 de eerste officieren afge-
leverd zulleD worden, maar let men op de eischen van 
toelating, op het programma van onderwijs en op de ge-
heele inrichting van den cursus, dan geloof ik, dat wèl 

mag worden voorspeld, dat die inrichting goede vruchten 
zal dragen. 

Aan dien cursus worden toegelaten, voor zoover er plaat» 
sen beschikbaar zijn, allen die in het bezit zijn van een 
diploma van goed afgelegd eindexamen der hoogere bur-
gerscholen voor vijfjarigen cursus, met voldoend cijfer voor 
de wiskunde; zijn er minder plaatsen dan aanvragen, zoo-
als steeds tot nog toe het geval was, dan wordt een ver-
gelijkend examen afgenomen. 

Aan het einde van elk cursusjaar doen de leerlingen 
gedurende twee maanden dienst bij de korpsen van het 
leger en in het artilleriekamp te Öldebroek, zoodat voor 
hunne practische vorming wordt gezorgd en zij in de ver-
schillende rangen van korporaal en onderofficier in het 
leger hebben gediend, alvorens tot officier bevorderd te 
worden. 

Eindelijk , en dit is ook een groot voordeel van de nieuwe 
inrichting, zijn de kosten voor den Staat veel geringer 
dan die bij de Koninklijke Militaire Academie. 

De hoofdgebreken , die naar mijn inzien de opleiding aan 
de Koninklijke Militaire Academie aankleven , namelijk: 

1. de verplichte storing van de studie aan de hoogere 
burgerschool, daar de opleiding aan den driejarigen cursus 
der hoogere burgerschool aansluit; 

2. het groote verschil in leeftijd der leerlingen; 
3 de geheele afzondering van den troep, en 
4. de groote kosten; zij zijn hier vermeden en het is 

op dien grond dat ik bij eene nieuwe regeling van de op-
leiding tot officier gaarne die inrichting eenigermate als 
richtsnoer zou zien aangenomen. 

Op dit standpunt staande, spreekt het van zelf dat ik 
ook goede verwachtingen koester van de nieuw op te 
richten militaire school te Haarlem tot opleiding tot den 
rang van 2de-luitenant der infanterie, waarbij in het al-
gemeen de beginselen van den artillerie-cursus te Delft zijn 
gevolgd. De officieren, die aan die inrichting gevormd 
zullen worden , zullen mijns inziens op de gronden , straks 
door mij ontwikkeld , in gehalte staan ver boven het ge-
middelde , dat thans door de hoofdcursussen wordt geleverd 
en niet achterstaan bij de oud-cadets der Koninklijke 
Militaire Academie. 

Een oogeublik wil ik stilstaan bij een bezwoar, dat 
tegen den artillerie-cursus te Delft en de militaire school 
te Haarlem wordt aangevoerd , namelijk: bevoorrechting 
der hoogere burgerscholen, maar naar mijne meening kan 
dit geen ernstig argument tegen die inrichtingen zijn. 

Hoe , de Staat zou jaarlijks tonnen gouds aan het mid-
delbaar onderwijs besteden , maar voor de opleiding tot 
officier geen voordeelen uit die sommen mogen trekken ? 
Is dit argument dan ook ooit gebezigd tegen het ver-
eischte van toelating tot het examen B op de Polytech-
nisebe school te Delft? Is het ooit vernomen ten opzichte 
van de gymnasia in verband met de examens aan de uni-
versiteiten af te leggen ? Voor zoover ik weet niet. Waar-
om moet alleen bij de opleiding tot officier protectie worden 
verleend aan — zooals de heer Van Dam van Isselt het 
uitdrukt — de fabrikanten die zich aan alle zijden aan-
bieden om adspiranten klaar te maken tegen concurree-
rende prijzen en met belofte van eene prompte , nette en 
civiele bediening V 

In geenen deele is het mijn doel de verdiensten der bij-
zondere onderwijzers te verkleinen. Men moet achting 
hebben voor hun taai geduld , hun noesten ijver, hun. 
onverdroten inspanning om soms ook hoofden, bijna zoo 
hard als steen , te bewerken en menige ouders zijn aan die 
onderwijzers den grootsten dank schuldig voor hetgeen 
die voor hun kind hebben gedaan. Maar is dat eene reden 
voor den Staat om een concurerend examen te openen ten 
behoeve van die leerlingen der bijzondere scholen; is dit 
eene reden voor den Staat om niet gebruik te maken van 
de resultaten van het van Staatswege verstrekt onderwijs ? 
Men vergete niet dat die leerlingen van bijzondere scholen, 
hoewel op een examen soms goed voldoende, zoodra zij op 
zich zelven staan, meermalen blijken de minderen te zijn 
van hen, wier hoofd niet werd volgepropt alleen met het 
oog op het examen. 
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Leerrijk zijn uit dit oogpunt de tabellen door dr. De Loos 
in een zijner brochures medegedeeld en op grond van offl-
cieele gegevens samengesteld. Aan de Koninklijke Militaire 
Academie gingen in de jaren 1878-1882 van de oud-leer-
lingen der hoogere burgerscholen gemiddeld 60,5 °/0 geregeld 
over; van hen, die vroeger op eene kostschool waren op-
geleid , slechts 46,5 "/„. 

De geachte afgevaardigde uit Nijmegen merkte den 29sten 
Juli 11. op dat eene opleiding als te Delft of te Haarlem, 
bet gevolg zou hebben dat het officierskorps in de toe-
komst zal worden eene soort van aristocratische instelling, 
waarin alleen zij, die door de fortuin begunstigd zijn, op-
genomen kunnen worden. Ik moet erkennen, dat dit ar-
gument uit den mond van het geachte lid, behoorende 
tot de rechterzijde dezer Kamer, mij eenigzins verbaasde. 
Is het niet altijd de grief van de overzijde geweest, dat 
het Staatsonderwijs veel te goedkoop werd verstrekt en 
— zou ik den geachten afgevaardigde willen vragen — 
is hem even deugdelijk bijzonder onderwijs bekend, dat 
door de leerlingen voor minder kosten genoten kan worden ? 

Overigens ik voor mij zou het niet zoozeer betreuren, 
als het grootste deel van het officierskorps werd gerecru-
teerd onder hen, die niet al te laag staan op den maatschap-
pelijken ladder, maar in die kringen der natie, die in het 
maatschappelijke leven een zeker overwicht op de massa 
hebben, uit de ^classes dirigeantes de lasociété", zooalsde 
Franschman ze<rt. V. d. Goltz zegt in zijn bekend werk: 
Das Volk in Waf en, ongetwijfeld zeer juist, dat: wel 
verre dat de epaulet prestige geeft aan hem die haar 
draagt, zij een groot gedeelte van haar prestige ontleent 
aan hen , door wie zij wordt gedragen. 

Wel verre van mij het denkbeeld om slechts iemand — 
van welken stand ook — van den officiersrang uit te wil-
len sluiten , maar ik kom er tegen op dat een maatregel, 
die kan strekken om naar het leger te leiden jongelingen 
uit de beschaafde maatschappelijke kringen, daarom afkeu-
renswaard zou zijn. 

Hoe men overigens over de meest wenschelijke regeling 
van de opleiding tot officier moge denken , ik beschouw 
het als eene bepaalde noodzakelijkheid, dat niet alleen de 
opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie , maar de 
geheele opleiding tot officier bij de wet worde geregeld. 
Het gaat toch niet aan dat op den duur de Wetgevende 
Macht bepaalt, hoe een gedeelte der officieren hunne oplei-
ding ontvangt, terwijl de uitvoerende macht daarnaast 
omtrent de opleiding der officieren, die bij hetzelfde wapen 
zullen dienst doen , kan bepalen wat zij goeddunkt. Is wet-
telijke regeling voor de eene soort van officieren noodig, 
waar is dan de reden, dat zij voor de andere niet noodig 
zou zijn ? 

Maar ik dwaal af. De motie van den heer Reuther is in-
getrokken en zijn amendementen zijn er voor in de plaats 
gekomen en over deze moet de Kamer — als de geachte 
afgevaardigde ze niet intrekt, hetgeen ik , zooals ik zeide , 
van zijn billijkheidsgevoel verwacht — haar oordeel uit-
brengen. Zal de Kamer nu , alleen omdat de wijze , waarop 
de school tot stand kwam , afkeuring verdient, daarom de 
school zelve treffen, die een goede nuttige instelling zal zijn 
en die ons militair onderwijt e n stap in de goedo richting 
brengt? Zal zij om die reden eene schromelijke onbillijk-
heid plegen , en de toekomst vernietigen van 20 jongelieden , 
die ter goeder trouw rekenden op de uitvoering van een 
Koninklijk besluit. 

Mijnheer de Voorzitter, ik verwacht van de Kamer dat 
zij dat niet zal doen, en ik verwacht van den geachten 
voorsteller, dat hij niet eens van de Kamer zal blijven 
vragen eene zoodanige uitspraak te doen. 

De heer Vermeulen : Mijnheer de Voorzitter! Eenige 
woorden door den laatsten geachten spreker gebezigd, 
geven mij aanleiding, den Minister van Oorlog met be-
scheidenheid maar tevens met allen ernst en aandrang 
te verzoeken, toch het leger en de nationale zaak bij uit-
nemendheid , de verdediging des lands , niet te mengen in 
onze politieke twisten, inzonderheid in den schoolstrijd. 

Dit wordt door den Minister van Oorlog niet bedoeld. Ik 
ben daarvan overtuigd; maar mijns inziens heeft Zijne Excel-
lentie te groot vertrouwen geschonken aan onjuiste voor-
stellingen en aan valsche beschouwingen. 

Juist dit doet mij hopen, dat de Minister thans beter 
ingelicht zal terugkomen op eene mijns inziens verderfe-
lijke regeling. Immers wat is het geval ? 

Het is een feit, dat een zeer groot deel der bevolking, 
om eerbiedwaardige redenen, niet dan in geval van nood 
gebruik maakt van de openbare hoogere burgerschool; het 
is een feit evenzeer, dat in het geheele land slechts éene 
bijzondere hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus wordt 
aangetroffen, welke school alléén voor Katholieke leerlin-
gen bruikbaar moet worden geacht, het is een feit eindelijk, 
dat niemand, die niet een vijfjarigen cursus van de 
hoogere burgerschool doorloopen heeft, zich met eenigen 
kans van slagen aan het eind-examen kan onderwer-
pen. Dit laatste wordt tegengesproken; maar wanneer 
men de officieele verslagen nagaat, blijkt dat het aantal 
zoogenaamde extraneï, die dat examen hebben afgelegd 
al bijzonder klein is geweest, en onder dat getal zooge-
naamde extraneï waren er nog verscheidene, die slechts 
in het laatste jaar de hoogere burgerschool verlaten had-
den en verder door lessen van docenten dierzelfde inrichting 
zich voor het examen hadden voorbereid. 

In effectu — niet wat de bedoeling aangaat — ik zeg 
in effectu komt dus de regeling van de school te Haarlem 
en ook van die te Delft hierop neder, dat aan de openbare 
hoogere burgerscholen een privilege wordt verleend dat 
de strekking heeft om jongelieden naar die scholen heen 
te drijven en bepaaldelijk om de hoogere klassen dier in-
richtingen, welke somtijds zeer slecht bezet zijn , te be-
volken. Ik spreek hier niet van de gymnasia. Het is een be-
kende zaak dat de gymnasiale opleiding schier uitsluitend 
voorbereiding is tot de universitaire; dat iemand die eene 
gymnasiale opleiding genoten heeft daarna geheel van rich-
ting veranderen en zich aan zal melden voor eene militaire 
school om infanterie-officier te worden, is een geval dat 
zich zóó zelden zal voordoen, dat ik geloof dat het hier 
geheel buiten beschouwing kan blijven. 

En welke gronden worden nu voor de bevoorrechting 
van de openbare hoogere burgerscholen aangevoerd? Zal 
men misschien beweren dat alleen de hoogere burgerscholen 
de kennis en de beschaving kunnen geven welke een 
adspirant-officier noodig heeft, of wel zal men beweren 
dat deze scholen geheel bij de militaire opleiding aansluiten? 

Bepaaldelijk wat de laatste vraag aangaat, wijs ik op 
het veislag der vergadering van leeraren bij het middelbaar 
onderwijs, medegedeeld in het jongste nummer van: »Be-
richten en mededeelingen van de Vereeniging van leer-
aren bij het middelbaar onderwijs." 

Die vergadering van leeraren nam het besluit, bij de 
Regeering aan te dringen om zoodanige aansluiting van 
het militair onderwijs bij de hoogere burgerscholen van 
vijfjarigen cursus tot stand te brengen. Van de zijde dier 
leeraren begrijp ik dat volkomen ; ieder preekt voor zijn 
eigen parochie. Maar het bewijst juist dat die aansluiting 
tot dusver niet bestaat: men vraagt niet om hetgeen men 
reeds bezit. 

Zeer zeker zal de Minister ook niet beweren , ondersteld 
dat aan de militaire scholen te Delft en te Haarlem een 
admissie-exameu werd afgenomen, dat de eischen daar 
met de eischen van bet eindexamen der hoogere burger-
scholen zouden samenvallen , dat al de kennis in al de 
vakken, die gevorderd worden bij het eindexamen der 
hoogere burgerscholen , noodzakelijk moet heeten voor een 
toekomstig officier. Het geval kan zich dus voordoen dat 
een jong mensch, die met uitstekend succes de opleiding te 
Haarlem of te Delft zou kunnen genieten, wordt afgewezen 
bij het eind-examen der hoogere burgerschool op punten, 
die voor hem als officier van weinig of geen beteekenis 
zouden zijn. Nog meer veelvuldig zal zich het geval voor-
doen , dat de deuren van die inrichting voor jongelieden van 
uitstekenden aanleg zullen gesloten zijn , omdat zij nu een-
maal de hoogere burgerschool niet hebben bezocht en zich 
daarom niet voor het eindexamen konden aanmelden. 
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Ik zal hier niet uitweiden over de vraag , in hoever hoogere 
burgerscholen geschikte inrichtingen kunnen geacht worden 
voor de karaktervorming van den toekomstigen officier. 
Men hoort dikwijls kooplieden en industrieelen klagen dat 
jongelieden , wanneer zij eerst op hun 18de of 19de jaar 
op het kantoor of in de fabriek komen , den echten geest 
van koopman of fabrikant niet meer vatten kunnen ; zij 
zijn er reeds te oud toe, zegt uien dan. Zou dat voor de 
militairen zooveel anders zijn ? 

Ik geloof altijd nog dat niet alleen zekere technische 
kennis, zekere vakkennis, den wareu officier vormt. 

Ik weet wel dat daartegen wordt opgeworpen : onze vrij-
willigers en miliciens hebben, als zij in dienst treden, ge-
woonlijk den leeftijd van 18 of 19 jaar bereikt. 

Ik doe opmerken dat die miliciens, vooral zij die van 
het platte land komen , in den regel gewoon zijn aan zwaren 
arbeid en ontberingen , aan zelfhulp in vele gevallen , dat 
zij ook gewoon zijn met eerbied op te zien tegen personen 
van hooger stand, die door geboorte en opvoeding hunne 
meerderen zijn. Zij hebben eene geheel andere, mijns in-
ziens veel betere voorbereiding voor het militaire leven 
gehad. 

In de tweede plaats betrekken die soldaten bij het in 
dierst treden de kazerne , waar zij dag en nacht verblijven; 
die kazerne is hun te huis. Is het wonder dat dezen , bij 
eenigen aanleg, zich spoedig in de militaire omgeving inleven. 

Een militaire geest — het zal door niemand beweerd 
worden — wordt op de hoogere burgerschool niet aange-
kweekt. Welke jongelieden nu zullen zich bij de tegen-
woordige regeling voor de militaire scholen te Haarlem en 
Delft aanmelden ? 

Op de eerste plaats zooJanigen, die aanvankelijk vol-
strekt geene roeping voor den militairen stand bij zich zelven 
gevoeld hebben , maar die, eenmaal het eindexamen in die 
inrichtingen afgelegd hebbende , in de scholen te Haarlem 
en Delft het gemakkelijkste en minst kostbare middel zien 
om zich eene maatschappelijke positie te verschaffen. Van 
die jongelieden kan men ook verwachten dat zij, wanneer 
naderhand in het burgerlijke leven een in hunne oogen 
beteren — dat wil zeggen meer winstgevenden — weg voor 
hen openstaat, niet zullen aarzelen dien weg in te slaan. 

Op de tweede plaats jongelieden , aanvankelijk bestemd 
voor de Militaire Academie te Breda, maar die bij het examen 
gestruikeld zijn en zich niet ten tweeden male aan dat 
examen durven onderwerpen en daarom den meer zekeren 
weg van den vijfjarigen cursus hebben ingeslagen. 

Aan geen dier beide klassen van jongelieden behoort een 
privilege toegekend te worden. 

De vorige geachte spreker heeft zich beroepen op het testi-
monium van het afgelegde eindexamen op het gymna-
sium ; dit verleent wel toegang tot de Universiteiten ! 

Heeft die geachte afgevaardigde dan nooit vernomen dat 
telken jare eene bijzondere commissie benoemd wordt om 
examen af te nemen van die jongelieden, welke geen 
openbaar gymnasium bezocht hebben? 

Waarom , zeide dezelfde geachte spreker, geen gebruik 
gemaakt van de inrichtingen van openbaar onderwijs die 
eenmaal bestaan en aan den Staat zooveel geld kosten ? 

Maar dat kan geschieden ook zonder privilege aan die 
ir.richtingen; ten minste wanneer deze blijk geven niet 
achter te staan bij de inrichtingen van bijzonder onderwijs. 

De slotsom mijner beschouwingen is, dat , indien de 
Militaire school te Haarlem moet blijven bestaan — een 
punt waaromtrent ik op dit oogenblik nog geen oordeel 
kan uitspreken — toch wijziging inde regeling dier school 
hoogst wenschelijk is. De Minister late het privilege, door 
hem aan de hoogere bugerscholen verleend , vervallen ; 
hij benoeme jaarlijks eene commissie van officieren , die eene 
oproeping doet van jongelieden, onverschillig waar zij hunne 
opleiding genoten hebben. 

Aan die commissie blijve overgelaten om, na gehouden 
examen , eene keuze te doen onder de candidaten , eene keuze 
waarbij zij niet gebonden is aan het aantal punten bij het 
examen behaald, maar van die jongelieden kieze welke 
naar haar oordeel geschikte en bekwame officieren beloven 
te worden. 

De heer ftchinimclpeunlnck van der Oye : Mijn-
heer de Voorzitter! De quaestie die ons thans bezighoudt 
wensch ik min Ier te beschouwen in hare betrekking op 
het middelbaar onderwijs dan van een zuiver militair stand-
punt. Hare beteekenis in dit opzicht zal toch, dunkt mij, 
wel den doorslag moeten geven. 

En dan kan ik hare urgentie nog niet inzien, niettegen-
staande de vele cijfers waarmede de Minister getracht heeft 
die urgentie aan te toonen. Ik zou willen vragen of die 
becijferingen van den Minister niet eenigszins eene cijfer-
groepeering kunnen genoemd worden. 

Mij althans kost het weinig moeite om met dezelfde 
cijfers tot eene geheele andere conclusie te komen. Een 
paar voorbeelden slechts. 

Op bladz. 12 van de Memorie van Beantwoording be-
rekent de Minister (en de geachte afgevaardigde uit Arnhem 
voert volmaakt tot dezelfde slotsom) dat het leger van 
1 Januari 1876 tot 1 Januari 1886 466 infanterie-ofücieren 
heeft verloren. In dienzelfden tijd werden door de korpsen 
303 officieren geleverd. Stelt men nu het voortbrengend 
vermogen van de Militaire Academie, volgens de uitkom-
sten van de laatste vier jaren , op gemiddeld 17 officieren 
'sjaars, of 170 in 10 jaar, dan geven korpsen en Militaire 
Academie te zamen 473, of in die 10 jaren een excedent 
van 7 officieren. 

Op bladz. 15 dierzelfde Memorie zegt de Minister, dat 
de Militaire Academie tegenwoordig jaarlijks 20 en de 
korpsen 25 officieren kunnen afleveren, te zamen 45. De 
behoefte bedraagt volgens de berekening zoo even aau-
gel.aald 466 in de 10 jaren of 46,6 per jaar. 

Ind 160 dus van Academie en korpsen te zamen ieder jaar 
slechts een a twee officieren meer werden verkregen, zou 
het verloop reeds gedekt zijn. 

Ik kan niet zeggen dat dergelijke cijfers zeer getuigen 
voor het urgente van den ingrijpenden maatregel. 

Een ander bezwaar bij mij is hst meer of min stelsel-
looze daarvan. 

Algemeen wordt erkend , ook in het buitenland , dat een 
veelvoudig systeem van opleiding voor officier verkeerd is. 
Bij de artillerie werd daartoe slechts noode overgegaan. 
Bij de infanterie stond tot dusver, wat de korpsen betreft, 
de opleiding tot kader op den voorgrond. Zoover dit kader 
daartoe geschikt werd bevonden , werd het tot officier be-
vorderd. En nu , terwijl de herziening der wet op de Militaire 
Academie ophanden is, wordt plotseling ook bij de in-
fanterie een tweevoudig systeem van officiersopleiding in-
gevoerd. Niemand , zelfs niet de voorstanders der school 
te Haarlem , keuren dit goed, en in een onzer militaire 
tijdschriften of bladen las ik dan ook onlangs : » Het is een-
voudig bespottelijk naast de Koninklijke Militaire Academie 
en 2 hoofdcursussen nog eene derde inrichting tot opleiding 
van officieren te hebben." 

Wil men van die school een succursaal maken van de 
Militaire Academie ? Men zegge het. Acht men het weten-
schappelijke peil bij de korpsen te bereiken voor onze 
infanterie-officieren niet meer voldoende ? Men zegge het, 
even volmondig als de geachte afgevaardigde uit Arnhem 
dit deed. Dan kan hierin eene reden liggen te zijner tijd 
een anderen weg in te slaan. Maar dan schijnt mij het daar-
toe gekozon oogenblik toch ontijdig, terwijl buitendien 
de Minister niet van die meening is , dewijl hij met kracht 
het voortbestaan der cursussen bepleit. 

Mijn derde bezwaar is van wat ik zal noemen militair-
paedagogischen aard. 

Om van schooljongens officieren te maken is een tijdvak 
van vier jaren niet te veel. Dit mag in mindere mate gelden 
van de cursussen , waar de jongelieden geheel in den activen 
dienst zijn, met meerderen en minderen omgaan, beter 
geéncadreerd zijn; op inrichtingen als de Militaire Academie 
en de militaire school, waar de jongelieden meer onder 
elkander, maar allen van denzelfden stand en hetzelfde 
gehalte zijn, is het dikwerf moeilijk genoeg het besef van 
discipline in te prenten. 

Buitendien ligt onderschiktheid niet in den geest van de 
meerderheid der menschen, of zooals men zegt — waar-
schijnlijk om ieders verantwoordelijkheid te dekken — in 
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den geest van den tijd. De oude stelregel, dat men moet 
leeren gehoorzamen om te kunnen bevelen , wordt thans 
toegepast in dien zin, dat men het gehoorzamen maar 
voorloopig laat rusten en al vast met bevelen begint. Ook 
uit dat oogpunt acht ik verkorting van de militaire op-
leiding niet gewenseht. 

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter! De Minister laat 
doorschemeren , dat de school te Haarlem dienstbaar kan 
gemaakt worden voor het bekomen van reserve-officieren. 
Ik spreek niet tegen dat wanneer eenmaal onze levende 
strijdkrachten geregeld zijn , eene dergelijke school voor op-
leiding van reserve-officieren wenschelijk kan zijn , maar 
op dit oogenblik kan ik dit toch geen ernstig argument 
achten. De Minister zal toch geeu reserve trachten te ver-
krijgen door uitbreiding van het vaste kader. Dit ware 
zeker de duurste oplossing die aan die gewichtige quaestie 
kan gegeven worden. 

De heer Van Baar: Ik ben nog zeer onzeker of ik mijne 
stem voor of tegen het amendement zal uitbrengen , dat 
thans in discussie is; het zal afhangen van de inlichtin-
gen die ik op een paar punten van den Minister zal ont-
vangen. Daarom heb ik gemeend, vóór de rede van den 
Minister, een kort woord in het midden te moeten brengen. 

Er zijn tweeërlei bezwaren tegen de door den Minister 
in het leven geroepen instelling aangevoerd. Vooreerst 
tegen den vorm waarin de maatregel is genomen en ten 
tweede tegen de zaak zelve. Wat de zaak zelve betreft, 
wil ik gaarne zoo discreet zijn als 't hier passend is (het 
betreft mijne specialiteit niet) en het bij voorkeur aan die 
heeren specialiteiten zelve overlaten om de zaak uit te 
vechten en te beslissen , of de school al dan niet nood-
zakelijk is. Als leek zou ik zeggen , dat we hier eene 
noodelooze geldverspilling te doen hebben. Ik zou er 
alzoo tegen moeten zijn om financieele redenen. Naar het 
mij overigens voorkomt is de school niet alleen niet noodig, 
maar zelfs schadelijk, omdat zij is eene tegenwerking, 
een afbreuk voor den gewonen dienstplicht, die integendeel 
behoort te worden aangemoedigd. 

De heer Rooseboom zelf heeft het bezwaar tegen den 
vorm niet kunnen ontkennen. De Minister heeft hier, buiten 
kijf, geheel eigenmachtig gehandeld, op eigen autoriteit. 
Nu zou men kunnen zeggen : moet nu de school de schuld 
dragen ? Maar de kerken van Kampen en Maastricht hebben 
de schuld wel moeten dragen , omdat de Minister bij on-
geluk geen behoorlijke toelichting had gegeven , omdat er 
een klein gebrek was in den vorm van het voorstel. 

Daarvoor moesten de kerken te Kampen en te Maastricht 
boeten. 

En toch was dat maar een klein gebrek in den vorm , 
en hier geldt het een groot gebrek van dien aard ; de Mi-
nister heeft de Kamer , inag men wel zeggen, een slag in 
het aangezicht gegeven. 

Met de beste bedoelingen natuurlijk heeft de Minister . . . 

De Voorzitter: Ik verzoek den heer Van Baar met 
meer gematigdheid te spreken. 

De heer Tan Baar: Ik dacht, Mijnheer de Voorzitter, 
dat ik zeer gematigd was geweest. Ik heb bedoeld , dat 
het mij voorkwam , dat de wijze van handelen van den 
Minister om hier eene instelling in te voeren en tot stand 
te brengen voor en aleer de Kamer daarin gekend was, 
is — ik zal het nu maar noemen — eene miskenning van 
het budget-recht der Kamer. 

Nu wil ik zeer gaarne aannemen , dat ook hier geldt 
a toute pêc/ié miséricorde en ik voor mij, al ben ik dan 
misschien wat hard in mijne woorden , wil wel door daden 
toonen vergevensgezind te zijn, maar dan moet de Minister 
zich ook kunnen rechtvaardigen , dan moet hij mij bondige 
motieven bijbrengen , waarom hij deze maatregel — op deze 
wijze — beeft genomen en ingevoerd. 

Dit is het eerste punt waarop het bij mij aankomt. 
Het tweede punt ligt in het aangevoerde door den heer 

Vermeulen. Wanneer de Minister eenig gehoor wil geven 
aan hetgeen door dien geachten afgevaardigde te recht is 
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aangemerkt omtrent het bij deze zaak aan de hoogere 
burgerscholen gegeven privilege en daarbij, zooals ik heb 
gezegd, omtrent de wijze van oprichting voldoende in -
lichtingen verstrekt, dan zal ik stemmen tegen het amen • 
dement, maar zooniet, dan zal ik mij daar voor verklaren. 

De vergadering wordt thans geschorst tot heden avond 
te 8 uren. 

AVONDZITT™. 
(GEOPEND TE 8 UREN.) 

De zitting hervat zijnde, deelt de Voorzitter mede dat 
zijn ingekomen : 

1°. Bericht van den heer Cremer dat hij wegens bezig-
heden verhinderd is de zitting van heden bij te wonen. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen. 

2°. Een adres van jhr. mr. H. C. Van der Wijck, oud-
lid in den Raad van Nederlandsch-Indiü, betreffende de 
middelen ter verzekering van 'u lands onafhankelijkheid. 

Dit adres zal verzonden worden naar de Commissie 
voor de verzoekschriften. 

De beraadslaging wordt hervat over onderart. 8 en het 
daarop door den heer Reuther voorgestelde amendement. 

De heer Seret : Mijnheer de Voorzitter! Onze tijd is 
zeer kostbaar , en daarom zal ik kort zijn. 

Ook ik heb overwegende bezwaren tegen de oprichting 
der Militaire school te Haarlem en zal dan ook niet aarzelen 
mijne stem uit te brengen vóór het amendement van den 
geachten afgevaardigde uit Nijmegen, den heer Reuther. 

Na het uitnemende betoog van dien geachten afgevaar-
digde acht ik het echter overbodig die bezwaren in het 
breede te ontwikkelen; niet alleen omdat zijne bezwaren 
grootendeels met de mijne overeenstemmen , maar ook, 
omdat ik volkomen met de door hem aangevoerde gronden 
instem. 

Op een paar punten wensch ik echter nog te wijzen. 
Naar aanleiding eener opmerking in het Voorloopig Ver-
slag , waarbij gezegd werd dat de Minister met zich zelven 
in tegenspraak is, waar hij op blz. 2 der Memorie van 
Toelichting zegt, dat het incompleet van officiereu vermin-
dert, terwijl hij op blz. 3 dierzelfde Memorie wijst, 
op het hoogst zorgwekkend incompleet aan officieren bij 
de wapens der infanterie en der artillerie , zegt de Minister 
in zijne Memorie van Antwoord: 

» Niets valt intusschen den ondergeteekende gemakkelijker 
dan aan te toonen , dat daarbij geen strijd aanwezig is. 
Immers , bij aandachtige lezing van de bedoelde zinsneden , 
blijkt dat in de eene — op bladz. 2 der Memorie van Toe-
lichting, waar gewezen wordt op de oorzaken die eene 
toeneming van het cijfer der gewone uitgaven dezer be-
grooting te weeg brengen — gesproken wordt van : ver-
mindering vau het incompleet aan officieren in het algemeen, 
zonder dat daarbij melding gemaakt wordt van eenig 
wapen of dienstvak ; terwijl in de andere zinsnede — op 
bladz. 3 der Memorie — verklaard wordt dat bij het wapen 
der infanterie het incompleet toeneemt. Nu is het toch 
duidelijk dat beide omstandigheden zeer goed kunnen 
samengaan ; dat als het incompleet bij sommige wapens 
en dienstvakken grooter , doch gelijktijdig bij andere kleiner 
wordt, het gezamenlijk resultaat zeer goed eene afneming 
kan wezen." Dit laatste geef ik den Minister volkomen 
toe, maar wat laat hij er verder op volgen: » En dat er 
inderdaad oorzaken aanwezig zijn , die deze uitkomst ten 
gevolge hebben, kau onmiddellijk blijken, indien bij voor-
beeld slechts even gelet wordt op het personeel van de 
artillerie, de genie, de administratie en den geneeskun-
digen dienst der landmacht. Bij dit laatste dienstvak vooral 
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valt in weinige jaren eene belangrijke sterktevermeerdering 
van het officierskorps te constateeren." 

Bij dit laatste dienstvak vooral, maar toch ook bij het 
wapen der artillerie. 

Doch hoe rijmt dit nu met het gezegde van den Minister, 
wat ik zoo even aanhaalde , dat er namelijk sedert verschei-
dene jaren een hoogst belangrijk incompleet aan officieren 
bij dat wapen bestaat? 

Ik verklaar dit niet te begrijpen , maar daaruit blijkt, 
dunkt mij , duidelijk, hoe weinig steekhoudend de argu-
menten van den Minister zijn, en dat men dus verstandig 
doet, met er weinig waarde aan te hechten. 

Het tweede punt waarop ik wensch te wijzen , is, dat 
het mij in de hoogste mate verbaasd heeft, dat de Minister, 
overtuigd zijnde dat er reeds sedert verscheidene jaren een 
zoo hoogst zorgwekkend incompleet aan officieren der in-
fanterie bestaat en er zelfs in deze periculum in mora was, 
gedurende de drie en een half jaar, dat hij aan het hoofd 
van het Departement van Oorlog heeft gestaan, niet eene 
enkele poging heeft gedaan om in dien gevaarvollen toestand 
verbetering te brengen. 

Dat is, van het standpunt des Ministers, onverantwoordelijk. 
Doordien de Minister in al dien tijd niets deed, heb ik 

dan ook de overtuiging, dat andere motieven dan hij ons 
opgaf, hem tot de oprichting van meergenoemde school 
hebben geleid. Ik zal hierover niet in verdere beschou-
wingen treden , maar slechts zeggen , dat ik dien indruk 
vooral ook gekregen heb door de woorden, die de Minister 
dezen zomer den heer Reuther toevoegde bij gelegenheid 
van diens interpellatie betreffende de Militaire school. De 
Minister zal zeer goed begrijpen wat ik daarmede bedoel. 

De geachte afgevaardigde uit Arnhem , de heer Roose-
boom , vermoedde, dat de heer Reuther bij nadere over-
weging zijn amendement wel zou intrekken. Ik geloof niet, 
Mijnheer de Voorzitter! dat dit vermoeden zich zal beves-
tigen. Maar indien zulks het geval mocht zijn , dan zou 
ik , evenals de heer Goeman Borgesius dat met het amen-
dement betreffende de torpedobooten bij de Marine-begroo-
tiug deed, dat amendement onmiddellijk weer opnemen , 
omdat ik, trots al het aangevoerde door den heer Roose-
boom , van meening blijf, dat de oprichting der Militaire 
school te Haarlem geheel overbodig is en wij ons, door 
het toestaan der gelden daarvoor, aan geldverspilling zou-
den schuldig maken. 

Op de becijferingen van den heer Rooseboom zal ik niet 
ingaan. Naar mijn oordeel is dat een nuttelooze arbeid. Ik 
zou den geachteu afgevaardigde uit Arnhem even goed 
cijfers kunnen voorleggen , waaruit bleek , dat het incom-
pleet aan officieren der infanterie volstrekt niet zoo zorg-
wekkend is als hij straks met cijfers trachtte aan te toonen , 
dat zulks wel het geval is. Maar wat zou dat baten ? Im-
mers niets ; want ook hier geldt het louter de quaestie van 
Vart de grouper les chifres. 

Ten siotte wensch ik te zeggen , dat hetgeen die geachte 
afgevaardigde gezegd heeft met opzicht tot het gehalte 
van de officieren afkomstig van de korpsen en van de 
Koninklijke Militaire Academie, niet vrij te pleiten is van 
overdrijving. De officieren afkomstig van de Koninklijke 
Militaire Academie zijn volstrekt niet allen valken, zooals 
hij ze noemde; en van de officieren afkomstig van de korp-
sen is het gehalte volstrekt niet zóó weinig beteekenend 
als hij beweerde. Ik althans ken verscheidene officieren van 
eerstgenoemde categorie, wier kennis en intellectueele ont-
wikkeling niet meer dan middelmatig zijn en van laatst-
genoemde categorie velen — vooral bij het wapen , waartoe 
ik de eer heb te behooren — die sieraden van ons leger 
mogen genoemd worden. 

De heer Zaaijer: Mijnheer de Voorzitter ! Met inge-
nomenheid heb ik in der tijd de oprichting van den 
artilleriecursus te Delft begroet, evenals onlangs de op-
richting van de Militaire school te Haarlem, en wel omdat 
ik daarin een terugkeer zag op den weg dien men in 1877 
heeft verlaten, den weg dien men vóór dien tijd volgde, 
toen men het militair onderwijs aan dat van de hoogere 
burgerschool met vijfjarigen cursus liet aansluiten. 

Dat stelsel werd en wordt aangekleefd door tal van 
officieren van naam, ik behoef slechts de namen te noemen 
van Stieltjes, De Roo van Alderwerelt, Hojel, Booms , 
Lodewijk Mulder, Van Dam van Isselt, Krantz en zoo 
vele anderen. Over de voordeelen van het stelsel zal ik 
niet veel zeggen na hetgeen heden door den heer Roose-
boom werd aangevoerd. Alleen wijs ik er op, dat het mijns 
inziens paedagogisch het juiste stelsel is, omdat daarbij 
wordt uitgegaan van de veronderstelling: 

1°. dat aan elke vakopleiding behoort vooraf te gaan 
eene algemeene opleiding; 

2°. dat die algemeene opleiding niet te midden van den 
cursus aan de eene school wordt afgobroken om daarna 
aan eene andere school te worden voortgezet, waar dan 
tevens vakopleiding gegeven wordt, maar dat zij in ééne 
school wordt bijgebracht, om daarna de vakopleiding te 
verschaffen. 

Dat stelsel is in 1867 verdedigd door de Staatscommissie, 
benoemd tot voorlichting van de Regeering ten aanzien 
van de reorganisatie vau het onderwijs aan de Koninklijke 
Militaire Academie; deze commissie had tot haren voor-
zitter den generaalmajoor Delprat en het geachte lid dezer 
Kamer, d6n heer Van der Schrieck, telde zij onder hare leden. 

Ondanks den geringen toevloed van leerlingen der hoo-
gere burgerschool naar de genoemde Academie, werd het 
stelsel nog in 1876 verdedigd door de commissie, die ver-
slag uitbracht over het wetsontwerp van den Minister 
Enderlein, en die uitsluitend bestond uit deskundige leer-
aren aan de Academie, onder voorzitterschap van den di-
recteur der studiën Hojel. Bij de het volgend jaar te wachten 
herziening der wet regelende het onderwijs aan de Konink-
lijke Militaire Academie, zullen wij naar mijne meening 
tot dit stelsel moeten terugkeeren , maar tevens trachten 
de klippen van vroeger te ontgaan, door te zorgen voor 
een voldoenden toevoer van leerlingen der hoogere burger-
school met vijfjarigen cursus. 

Een bijkomend niet te versmaden voordeel van het stelsel 
is , dat de kosten door Rijk en gemeenten voor de opleiding 
aan de hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus besteed , 
den Staat op die wijze het meest ten goede komen , terwijl 
bij elk ander stelsel het Rijk nog afzonderlijk de algemeene 
opleiding moet betalen. 

Dat het stelsel thans goed werkt is gebleken uit de 
resultaten bij den artillerie-cursus te Delft. In 1884 zijn 
van 17 leerlingen der eerste klasse bevorderd 15; in 1885 
werden alle 15 der tweede klasse bevorderd , en van 19 
der eerste klasse 17. Mij dunkt, wel een bewijs dat door 
de jongelieden de noodige rijpheid was verkregen toen zij 
den cursus begonnen. 

Nu is tegen het stelsel een en ander aangevoerd, waar-
uit ik enkele punten zal opnemen. Vooreerst een punt, 
waaromtrent de geachte afgevaardigden uit Nijmegen en 
Eindhoven , do heeren Reuther en Vermeulen, het eens 
waren. Volgens hen werd de maatregel genomen ter wille 
van de hoogere burgerschool met öjarigen cursus en wel 
om hare hoogere klassen te bevolken. Zulke beweringen, 
Mijnheer de Voorzitter, moet men kunnen bewijzen , maar 
bewijzen hebben wij van die geachte sprekers niet vernomen. 

Ik doe een beroep op den geachten afgevaardigde uit 
's Hertogenbosch, die als lid van die commissie medege-
werkt heeft om het eerst de aansluiting van het onderwijs 
der Koninklijke Militaire Academie van de hoogere burger-
school aan de orde te stellen, of bij hem en zijne geachte 
medeleden der commissie werkelijk het denkbeeld heeft 
voorgezeten, dat door de geachte afgevaardigden uit Nijme-
gen en Eindhoven hier is geuit, dan wel of zij gemeend 
hebben , in het belang van het militair onderwijs, eene 
dergelijke regeling te moeten voorstellen? 

Maar op welke gronden , vraagt de geachte spreker uit 
Eindhoven , wil men juist de opleiding aan de hoogere 
burgerschool met vijfjarigen cursus doen aansluiten aan het 
militair onderwijs ? Ik antwoord : omdat de ontwikkeling en 
de kennis, in den omvang waarin die worden verkregen, 
als de beste grondslag Morden beschouwd voor de militaire 
vakstudiën. 

Dat zulks werkelijk zoo is, valt gemakkelijk te bewijzen. 
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Thans sluit het onderwijs aan de Militaire Academie zich 
aan de drie eerste jaren van de hoogere burgerschool aan. 
Men was hij de organisatie van het onderwijs der .Militaire 
Academie geheel vrij. Hoe heeft mon dat onderwijs toen 
ingericht ? Zoodanig, dat in de twee eerste jaren van de 
Militaire Academie, die aan het vakonderwijs der twee 
laatste jaren voorafgaan , een onderwijs wordt gegeven , 
in hoofdzaak overeenstemmende met het onderwijs in de 
twee hoogste klassen eener hoogere burgerschool met vijf-
jarigen cursus, omdat men deze regeling in het belang 
der militaire opleiding het best achtte. 

Maar waarom — zoo vraagt men — laat men niet een 
toelatingsexamen afnemen aan de adspiranten, ook al hebben 
zij het eindexamen der hoogere burgerschool afgelegd ? 

Dit gebeurt, Mijnheer de Voorzitter, wanneer er meer 
adspiranten dan plaatsen zijn. Waarom zou men het echter 
ook moeten doen als dit niet het geval is? 

Er zijn elf commissiën, zegt men, in elke provincie ééne, 
en er is geen enkele waarborg dat de examens van al de 
commissiën gelijk zullen zijn. Geen enkele waarborg? 

Maar vergeet men dan dat voor al die commissiën hetzelfde 
programma van het eindexamen geldt; vergeet men dan 
dat aan al die commissiën dezelfde schriftelijke vragen voor 
het eindexamen worden verschaft; vergeet men dan dat 
juist de antwoorden op die schriftelijke vragen den voor-
naamsten invloed hebben op den uitslag van het eindexamen? 
Individueele verschillen zullen er steeds blijven bestaau , 
maar diezelfde individueele verschillen zullen jaar in jaar uit, 
ook wanneer er slechts ééne commissie benoemd werd, 
blijven bestaan, omdat het personeel van die commissiën 
ook zal verwisselen. 

Buitendien, wat zouden zij, die zoo tegen dat eind-
examen gekant zijn, er mede winnen? Thans kunnende 
extraneï bij elke commissie , die zij verkiezen, examen af-
leggen, waarom zouden de kansen voor hen gunstiger 
zijn als er eene enkele commissie was? Waarom voor al 
de andere adspiranten, terwijl meu tegenwoordig het al-
gemeen eens is, dat het aantal examens zooveel mogelijk 
moet worden ingekrompen , dat aantal met een vermeerderd ? 

Men klaagt dat voor de Katholieken de openbare hoogere 
burgerscholen niet bruikbaar zijn, terwijl er slechts één 
Katholieke hoogere burgerschool is, zoodat weinig Katho-
lieke jongelingen het eindexamen der hoogere burger-
scholen kunnen doen, hetgeen toch vereischt wordt om 
aan de Militaire school te Haarlem geplaatst te worden. 

Maar ik durf toch beweren , en ik weet bij ervaring, 
dat er verscheidene Katholieke leerlingen op de openbare 
hoogere burgerschool gaan , en ik ken er , die evenals hunne 
ouders, met waardeering en dankbaarheid spreken over de 
opleiding die zij daar genoten hebben. Maar ik herhaal 
het, wat zou tegen dat bezwaar buitendien zulk eene af-
zonderlijke examen-commissie helpen ? Wanneer die com-
missie een examen afneemt, ongeveer gelijkstaande met 
het eindexamen der hoogere burgerscholen, dan zou het-
zelfde bezwaar als tegen dit laatste blijven bestaan. Of wil 
men het examen gemakkelijker maken? Maar dan komt 
men in botsing met de eisenen , die als grondslag voor 
het militaire vakonderwijs moeten worden gesteld. 

Meu beweert dat voor de gymnasia hetzelfde bezwaar 
niet geldt. Maar hoe is de toestand voor de gymnasia ? 
Er worden aan de verschillende gymnasia schooleindexamens 
afgenomen. Buitendien is er nog een Staatsexamen van ge-
lijken omvang als deze laatste. Zoowel aan de eindexamens 
der gymnasia als aan het Staatsexamen kunnen extraneï 
deelnemen. Maar wat baat dat ? Wanneer men zorgen wil 
dat zij slagen voor het examen en meu wil hen niet naar 
de openbare gymnasia zenden , dan zal men toch inrich-
tingen moeten oprichten gelijk aan de door de wet voorge-
schreven gymnasia. 

De hoogere burgerscholen , heeft men verder beweerd , 
kweeken den militairen geest niet aan; zoo wordt door den 
geachten afgevaardigde uit Eindhoven, den heer Vermeu-
len , gesproken; de jongelieden komen te oud aan de mili-
taire sehool, zoo beweert de geachte afgevaardigde uit 
Utrecht, de heer Schimmelpenninck van der Uye. Ik zal 
het antwoord op deze bezwaren geven met de woorden van 

deskundigen , die zeker door beide geachte afgevaardigden 
niet zullen worden gewraakt. 

» Wat verstaat men toch wel onder militairen geest ? 
vroeg de generaal Van Mulken. Toch niet dien kastegeest, 
zooals in naburige landen bestaat, waar militairen met 
minachting neerzien op de overige standen der maatschappij. 
Niet gaarne zou ik wenschen dat zoodanige geest werd 
ingeprent, maar wel een geest van ridderlijken moed, een 
geest van liefde voor zijn vaderland eu voor het Vorston-
huis dat ons regeert, strenge plichtsbetrachting; dat alles 
vormt den goeden geest, die in 660 korps cadetten moet 
worden gebracht en ik twijfel geen oogenblik of de jonge-
liedeu van dien hoogeren leeftijd zullen daarvoor meer 
vatbaar zijn dan die van jeugdiger leeftijd." 

Een ander citaat: de woorden door den heer Stieltjes 
in de Tweede Kamer den 8sten Mei 1882 gesproken: 

«Maar ik herhaal, het strijdt tegen het gezond verstand, 
dat men reeds op veertienjarigen leeftijd discipline moet 
leeren. Het gevolg van dieu regel zou immers zijn 
dat men geen discipline meer zou kunnen leeren aan al 
de lichtingen miliciens en schutterij, want die bestaan uit 
manschappen van 20 jaar en daarboven tot 34 a 40jaar, 
in alle legers. Wanneer dit stelsel dus moest doorgaan , 
dan zou men den leeftijd voor den milicien op veertien 
jaar moeten stellen; het is der moeite niet waard deze 
ongerijmdheid verder te bespreken. 

»Het is alleen een gezocht voorwendsel, dat men de 
jongelieden op dertienjarigen leeftijd beter discipline zou 
kunnen leeren dan op zeventien- of achttienjarigen leeftijd, of 
zelfs later. 

»Er is veel besproken van echt militairen geest, zeker in 
tegenstelling met den burgerlijken geest. Het is mij nooit 
recht duidelijk geworden , ofschoon ik toch ook vijftien 
jaren in het leger gediend heb, wat, met echt militairen 
</eest bedoeld wordt. Een officier moet zijn een gentleman en 
een bekwaam man, dat laatste des te meer, hoe hooger hij in 
rang stijgt, vol toewijding aan het vaderland. Maar moeten de 
burgers dat ook niet wezen en zijn zij het niet veelal ? " 

De eischen voor de officieren, die bij den hoofdcursus 
opgeleid worden , zijn niet gering , zegt de geachte afge-
vaardigde uit Nijmegen , de heer Reuther. Ook ik , Mijnheer 
de Voorzitter, wil de gelegenheid , om door de opleiding op 
den hoofdcursus officier te worden , niet afsluiten. Maar 
de geachte afgevaardigde heeft in den aanvang die eischen 
genoemd en daaruit blijkt reeds dadelijk bijv. dat een van 
de vreemde talen, het Engelsen , niet een noodzakelijke 
studie van dieu hoofdcursus is. En dan vraag ik verder, 
waar de eischen voor toelating voor dien hoofdcursus ge-
riuger zijn dan voor de Militaire Academie, en waar de 
hoofdcursus slechts twee jaren duurt, terwijl de Militaire 
Academie gedurende vier jaren onderwijs aan hare kwee-
kelingen doet genieten , of dan niet een zeer groot verschil 
moet bestaan in de mate van ontwikkeling en kennis, die 
de leerlingen medebrengen, welke deze beide inrichtingen 
verlaten. 

Die geachte spreker wees op de diensten, die de leer-
lingen welke bij de cursussen opgeleid worden , aan het 
leger bewijzen. 

Ik wil die diensten niet verkleinen , maar ik wijs er daar-
tegenover op , dat de leerlingen van de militaire scholen in 
tijd van oorlog eene belangrijke bijdrage tot het kader kun-
uen everen; want zij worden spoedig korporaal en kunnen 
binnen een paar jaren sergeant zijn. 

Ik wil niet verheelen dat ik met eenige bevreemding de 
warmte bespeurd heb, waarmede de geachte afgevaardigde 
uit Nijmegen voor de opleiding van de otficieren der infanterie 
bij de korpsen is opgetreden , daar hij als Minister het ini-
tiatief genomen heeft om met 1 October 1881 den cursus voor 
de cavalerie te Haarlem en met 1 October 1884 dien voor de 
artillerie te Delft op te hellen, en dus bij die wapens dezelfde 
gelegenheid tot opleiding die hij bij de infanterie voorstaat, 
af te schallen. 
' Na hetgeen ik gezegd heb, Mijnheer de Voorzitter, zal 

ik niet behoeven te herhalen dat ik met het voorstel van 
den Minister, betreflende de militaire school te Haarlem , 
ben ingenomen. Ik wil echter niet verbergen , dat ik den 
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vorm, waarin de zaak behandeld is, niet knn toejuichen. 
Wel is bet budget-recht der Kamer er niet direct bij be-
trokken — liet amendement van den lieer Weuther bewijst, 
het — maar er is toch zekere onbillijkheid in gelegen om, 
wanneer eenmaal jongelieden voor de opleiding zijn toe-
gelaten , aan de vooruitzichten , die hun zijn voorgespie-
geld , geen gevolg te geren. Beter ware liet mijns inziens 
fteweert bet Koninklijk besluit betreffende de oprichting-
der school achterwege te laten totdat de posten voor deze 
zaak op de begroot ing uitgetrokken waren aangenomen. 

Ten slotte nog een enkel woord. Wij hebben nu 27 
inrichtingen van militair onderwijs, als 10 voorbereidende 
scholen, 10 cursussen, 2 hoofdcursussen, 1 artillerie-cur-
sus , 1 Militaire Academie, 1 krijgsschool eerste afdeeling, 
1 idem 2de afdeeling en een intendance-cursus. Worden 
de posten voor de Militaire school te Haarlem aangeno-
men, dan hebben wij er 28. Enkele daarvan zijn slechts 
bij de wet geregeld, de andere bij algemeenen maatregel 
van inwendig bestuur of eenvoudig bij Koninklijk be-
sluit, grootendeels zonder verband met het burgerlijk 
onderwijs en onafhankelijk van elkaar. Nu wensch ik aan 
den Minister een verzoek te doen. 

Het volgende jaar moet de wet op het onderwijs aan de 
Koninklijke Militaire Academie herzien worden. Ik wensch 
den Minister daarom in overweging te geven om bij die 
gelegenheid eene algemeene regeling van het geheele mi-
litair onderwijs bij de wet vast te stellen, gelijk ook door 
den geachten afgevaardigde uit Nijmegen , den heer Reuther, 
in zijne later ingetrokken motie werd verlangd. 

Toen in 1882 die geachte afgevaardigde Minister was, 
werd een merkwaardig adres aan den Koning gericht door 
de heeren P. G. Booms, J. F.T.C. Van Dam vun Isselt, 
W. C. Hojel, P. F. Hubrecht, A. Kool, Lod. Mulder en 
T). J. Steyn Parvé. In dat adres schreven de adressanten 
deze woorden, die ik gaarne tot de mijne maak: «Thans 
nadert het oogeublik, waarop de wet betreffende de Militaire 
Academie moet herzien worden. Die herziening zal slechts 
dan volkomen doeltreffend zijn , wanneer de band, die de 
verschillende takken van het militair onderwijs onderling 
en met het overige openbare onderwijs moet verbinden , 
door de wet wordt bevestigd en verzekerd. De ervaring 
heeft daartoe bouwstoffen genoeg opgeleverd; het oogen-
blik voor eene volledige herziening is gekomen." 

De heer Wei tze l , Minister tan Oorlog: Mijnheer de 
Voorzitter! In de eerste pdaats eenige woorden over een 
bezwaar dat door meer dan één lid werd geopperd , en 
dat geacht kan worden door de geheele Kamer gedeeld 
te worden. Het betreft de handeling van den Minister van 
Oorlog, die, zonder de beslissing der Kamer en hare 
goedkeuring omtrent de geldelijke gevolgen af te wach-
ten, het Koninklijk besluit omtrent de Militaire school 
heeft uitgevaardigd. 

Ik heb reeds in de gewisselde stukken erkend, dat die 
handeling niet volkomen correct was; ik heb daarover dus 
amende honorable gedaan, en vertrouw dat de Kamer mij 
zal willen absolveeren. 

Toch acht ik mij verplicht de redenen te ontvouwen , 
die mij tot die handeling hebben geleid. 

Een der geachte sprekers heeft gezegd: indien er in 
1886 zulk een haast was bij de oprichting der school, 
waarom is de Minister dan niet eerder voor den dag ge-
komen met maatregelen tot opleiding van officieren ! 

Welnu , de reden dat ik dat niet deed, was, dat ik 
nog altijd hoopte uit de schutterijen en de militie reserve-
officieren te kunnen krijgen. Natuurlijk zijn de officieren 
die van de Militaire school zullen komen, niet bestemd 
om als reserve-officieren op te treden, zooals de heer 
Schimmelpenninck schijnt te meenen dat mijne bedoeling is. 

Maar het is duidelijk dat , wanneer men op een zeker 
aantal reserve-officieren kan rekenen , er minder haast be-
hoeft gemaakt te worden met het aantal gewone officieren 
op de complete sterkte te brengen. 

Eene andere reden voor mijne handeling — ik zou er 
inderdaad liever over gezwegen hebben — is gelegen in 
het gehalte^der; onderofficieren?, die tot officieren worden 
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bevorderd, of liever die tegenwoordig tot den hoofdcursus 
worden toegelaten. 

Men zal mij niet verdenken van een blaam te willen 
werpen op officieren die voortgekomen zijn uit de gelederen. 
Ik behoor er zelf toe, ik heb die school doorloopen in alle 
rangen en ook de dienster, gedaan aan die rangen verbonden. 

Ik ken een aantal officieren ook bij de artillerie, die 
evenals ik uit de gelederen zijn voortgekomen en die hoogst 
verdienstelijke mannen zijn geworden. Hetzelfde geldt van 
andere wapenen. Ik spreek dus alleen van het tegenwoor-
dige gehalte, en dat gaat achteruit. 

Dat is geconstateerd in een rapport van den inspecteur 
van het militair onderwijs en ook in de rapporten van de 
examen coinmissiën. 

Dit feit heeft aanleiding gegeven dat ik dd. 20 Maart 
jongstleden een schrijven üeb gericht aan den inspecteur 
der infanterie en de divisie-commandanten, waarin onder 
anderen het volgende voorkomt: 

»Het oordeel van de commissie (laatstelijk belast geweest 
met het afnemen van examen aan onderofficieren , ter ver-
krijging van den rang van tweede luitenant) dat het ge-
halte der zich op de hoofdcursussen bevindende jongelieden 
in den laatst en tijd achteruitgaat, wordt bevestigd door 
de rapporten , welke door den inspecteur van het militair 
onderwijs omtrent de door hem over die inrichtingen ge-
houden inspectie zijn uitgebracht. Bij het door dezen 
opper-officier ingezonden jaarverslag over de inrichtingen 
van onderwijs in 1885, wordt verder tot staving dezer 
meening een schrijven overgelegd, door een leerlirg van 
den hoofdcursus gericht tot eene hooggeplaatste militaire 
autoriteit, welk schrijven niet alleen een zeer geringen 
dunk geeft van de intellectueele ontwikkeling van den 
steller , maar bovendien een volledig gemis verraadt van 
militaire vormen en begrippen. Al bestaat de mogelijkheid 
om personen , als waarvan hier sprake is , soms na verloop 
van veel tijd eene zekere hoeveelheid wetenschap te doen 
machtig worden, waardoor zij aan de eischen van een 
examen kunnen voldoen, er moet toch ook op worden 
gelet, dat zij de moreele en maatschappelijke eigenschappen 
bezitten , die voor den officier onmisbaar zijn." 

Ik heb het vorenbedoelde schrijven hier naast mij liggen; 
ik heb den naam van den onderofficier onleesbaar gemaakt; 
de heeren die dit stuk willen lezen, kunnen er dus inzage 
van nemen. Dit is nu een van de staaltjes, die kunnen 
worden bijgebracht om mijne bewering omtrent den achter-
uitgang van het gehalte der leerlingen van de hoofdcursus-
sen te staven. Toen die toestand mij meer en meer bekend 
werd , ben ik verleden jaar begonnen te trachten daarin 
verbetering te brengen. Ik meende, dat er ten deze peri-
culum in mora was, vooral in een tijdperk waarin men 
van den een en dag op den anderen niet zeggen kan, 
wat er in Europa gebeuren zal. 

Na deze toelichting hoop ik, en ik herhaal het, dat de 
Kamer mij wegens mijne handeling zal willen absolveeren. 

De geachte voorsteller van het amendement heeft eene 
berekenii.g gemaakt van de kosten , die de militaire school, 
de cursussen en andere inrichtingen van dien aard aan den 
lande veroorzaken. Bij die kostenberekening heeft hij veel 
in aanmerking gebracht, wat men vroeger niet gewoon 
was daarbij in aanmerking te nemen, vooral niet in den 
tijd toen hij zelf Minister van Oorlog was. De gebouwen, 
het onderhoud daarvan , en tal van andere zaken, die op 
de begrooting voorkomen , werden toen niet in rekening 
genomen. In den laatsten tijd is dit vollediger geschied. 
Ik geef het den geachten voorsteller van het amendement 
toe , dat hij gelijk heeft met ook op die kosten te rekeiten. 
Dat die kosten echter zoo hoog zijn als hij opgeeft, kan 
ik hem echter niet toegeven. Ik heb hier eene berekening 
liggen van hetgeen de officieren kosten, die van de ver-
schillende inrichtingen van onderwijs worden verkregen; 
dat wil zeggen, nadat zij den vereischten tijd aan die in-
richtingen hebben doorgebracht en het eindexamen hebben 
afgelegd. En dan vind ik dat de opleiding bij de korpsen 
voor ieder officier gemiddeld f 20UO kost, dat de officieren 
van de militaire school zullen kosten f2120, die van den 
artillerie-cursus te Delft f 2930 en de officiereu van de 
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Militaire Academie f 4000. En wanneer men er bij rekent 
dat de laatstgenoemden , voor zooveel zij tot de artillerie 
en genie behooren , na hunne benoeming tot officier nog 
minstens een jaar op de krijgsschool doorbrengen, zoodat 
het traktement, dat zij in dat jaar genieten, feitelijk 
ook onder de opleidingskasten moet worden medegeteld , 
dan komen de kosten op ruim f 5000. Men ziet dus, 
dat de wijze van opleiding vaD de jongelieden te 
Haarlem volstrekt niet tot de duursten zal behooren. De 
geachte afgevaardigde heeft gezegd, dat de volontairs te 
Delft en te Haarlem eene hoogere soldij genieten dan de 
gewone vrijwilligers, en hij voegde er bij, dat daar geen 
enkele reden voor bestond. Maar als men het doel wil be-
reiken , moet men de middelen verschaüen. De jongelieden 
hebben uitgaven voor boeken voor hun onderwijs. welke 
de vrijwilligers die bij den troep dienen , dus de gewone 
onderofficieren en korporaals, niet hebben. Daarop is ge-
rekend bij de vaststelling der soldij , en daarin is geen 
onbillijkheid gelegen , want er is eene bijzondere reden voor. 

Behalve de redenen die ik heb aangevoerd voor het maken 
van spoed bij de oprichting der Militaire school, zijn er nog 
andere, die ik heb getracht te staven door cijfers. 

Ik heb heden morgen minstens twee en een half uur 
geluisterd naar een aantal sprekers, en toen een aantal 
cijfers hooren noemen , die ik niet heb kunnen opteekenen , 
veel minder heb kunnen onthouden, en het is zeer moeilijk 
om in een openbaar debat op deze wijze tot een resultaat te 
konen. Ik zal daarom alleen zeggen , dat de cijfers, 
die ik gegeven heb, bijeengebracht zijn door kundige, 
eerlijke, alleszins betrouwbare officieren , die niet in staat 
zijn om ten gevalle van hem, die tijdelijk boven hen ge-
plaatst is, met cijfers te goochelen; de geachte spreker 
kent ze allen en weet dat ik niets te veel zeg. Uit die cijfers 
blijkt — men vindt ze op pag. 11 en 12 der Memorie van 
Beantwoording — dat de infanterie in tien jaren 07 officieren 
achteruit is gegaan. Uit de cijfers op pag. 15 en 16 der 
Memorie van Beantwoording vermeld , die over een 20jarig 
tijdperk zijn genomen , blijkt genoegzaam hetzelfde. Daar 
ziet men dat er 1005 officieren door aanstelling zijn ver-
kregen , terwijl er 1093 noodigzijn geweest. De cijfers zou 
ik kunnen staven met naamlijsten der officieren , zoodat 
er geen enkele reden van twijfel aan de juistheid der opga-
ven kan bestaan. 

Er blijkt uit al die gegevens dat er eene jaarlijksche be-
hoefte heeft bestaan van 52 officieren en dat, als men nu 
het tekort in 10 jaren wil aanzuiveren , men — aangezien er 
jaarlijks hoogstens 45 officieren kunnen worden verkregen 
van de cursussen en van de Militaire Academie — door extra 
middelen , nog p. m. 15 officieren per jaar méér noodig heeft. 
Daarvoor nu is de militaire school te Haarlem opgericht. 

Hoe komt het nu dat de cursussen zoo weinig officieren 
leveren ? Als men de tabel nagaat op blad/.. 15 der Memorie 
van Beantwoording , dan ziet men dat de cursussen tusschen 
1872 en 1882 veel officieren hebben geleverd , maar dat die 
van 1882 af achteruit is gegaan. De oorzaak daarvan is 
dat mijn geachte ambtsvoorganger in 1881 de eischeu 
waaraan de onderofficieren moeten voldoen om voor den 
officiersrang in aanmerking te komen , zeer heeft verzwaard. 
Ik zeg niet dat hij daaraan verkeerd heeft gedaan , maar 
het is een feit. Om nu in bet getal officieren dat 
noodig is te verkrijgen en tevens in den achterstand te 
voorzien, heb ik, daar de gewone bronnen niet ge-
noeg leverden, tot een buitengewonen maatregel mijne 
toevlucht moeten nemen. Het spreekt vanzelf, dat daarin 
geen poging kan gelegen zijn om de vooruitzichten van 
de tegenwoordige onderofficieren te verminderen. Ik heb 
reeds op 29 Juli 11. duidelijk gezegd, dat dit eene 
misdadige poging zoude zijn. Er zijn omstandigheden 
denkbaar, de geachte voorsteller van het amendement 
heeft er op gewezen, waarin plotseling eene groote ver-
meerdering van officieren noodig kan zijn. Daarin zou 
niet kunnen worden voorzien door de Militaire Academie. 
Die inrichting kan slechts afleveren wat vier jaren te voren 
daarop geplaatst is. Wil men in buitengewone behoeften 
voorzien , dan moet jaarlijks een zeker aantal onderofficieren 
uit het leger tot officier bevorderd kunnen worden. Doet 

men dit niet, dan verdwijnt de stof waaruit officieren 
kunnen worden gevormd. En al worden die officieren nu juist 
geen generaals, uitstekende luitenants of kapiteins kunnen zij 
toch zijn. In de behoefte is dus voorzien , en de Minister 
die dit belette, zou misdadig handelen. De vooruitzichten 
voor die onderofficieren zijn dus in het allerminste niet 
bedreigd. 

Ik heb hier voor mij eene opgave loopende over de jaren 
1874-1884 van het aantal onderofficieren die gedurende dien 
tijd aan de ofliciers-exatnens hebben deelgenomen. Daaruit 
blijkt dat er geen enkel jaar is voorbijgegaan , dat niet 
allen die aan het examen hebben voldaan , geplaatst zijn. 
Slechts één jaar maakt daarop eene uitzondering; toen 
konden vier onderofficieren niet geplaatst worden, omdat zij 
niet naar Indië wenschten te gaan maar in Nederland wilden 
blijven, waarvoor zij niet in aanmerking kwamen. Er zijn 
echter verscheidene jaren geweest, dat alle plaatsen niet 
eens konden vervuld worden. 

En nu het getal officieren dat de Koninklijke Militaire 
Academie beeft afgeleverd in de laatste jaren. 

In 1881 onder de tegenwoordige wet dus, bedroeg dit 
getal 8 , in 1882 14, in 1883 18, in 1884 2 1 , in 1885 16 
CD in dit jaar 9. Die bron is dus eveneens niet voldoende 
om in het tekort te voorzien. 

De geachte afgevaardigde, de heer Vermeulen, heeft ge-
wezen op bevoorrechting' van de openbare hoogere burger-
scholen. Andere sprekers , onder anderen de heeren Zaaijer 
en Rooseboom, hebben echter aangetoond dat voor die be-
wering geene aanleiding bestaat. Ik kan zeggen dat de 
commissiën belast met het afnemen van de eindexamens 
der hoogere burgerscholen , in dat opzicht kunnen aange-
merkt worden als examen-commissiën voor het leger, om 
te beoordeelen of een zeker aantal jongelieden kunnen toe-
gelaten worden tot de hier besproken inrichting. 

De heer Vermeulen heeft gezegd . dat ik mij toch geen 
partij zou stellen in de onderwijs-quaestie. Ik zal er mij 
wel voor wachten, Mijnheer de Voorzitter! Iets dergelijks 
zou zeker voor een Minister van Oorlog niet passen. Maar 
juist omdat ik niet vraag of de jongelieden komen van 
eene Katholieke, Protestantsche of welke andere school ook , 
maar slechts naar de resultaten van het middelbaar onder-
wijs, heb ik die jongelieden toegelaten en zal dit ook blijven 
doen. Bovendien zijn er toch altijd jongelieden die, hoewel 
niet opeen hoogere burgerschool geweest zijnde, zich toch 
aan het eindexamen onderwerpen. Volgens de lijst, die ik 
hier voor mij heb, bedraagt dit getal in de laatste tien jaren 
zelfs 75. De gelegenheid bestaat dus zoowel voor zoodanige 
jongelieden als voor ieder ander, om op de militaire school 
te worden toegelaten. 

Andere sprekers, onder anderen de heer Schimmelpenninck 
van der Oye, hebben beweerd, dat drie jaren te weinig 
zijn , om een flink militair te vormen. Ik kan hem ant-
woorden , dat ik , alvorens tot de oprichting der militaire 
school werd besloten, heb laten verzamelen en op het papier 
brengen eene opgave van de eonduite-beoordeelingen voor 
alle cadetten die ingevolge de wet van 1869 aan de Aca-
demie zijn gekomen en onder het régime van die wet offi-
cier zijn geworden. Ik heb mij de beoordeelingen van het 
eerste en het laatste jaar van hunnen officiersdienst laten 
geven , en het is mij niet gebleken dat die officieren , ver-
geleken bij de anderen, van minder degelijk militair ge-
halte zijn. In den beginne waren zij , gelijk vele andere 
jongelieden, soms zwak in de praktijk van den dienst, 
maar later bestond er voor de meesten alle reden tot lof 
en tevredenheid. 

Wat de uitbreiding der Militaire Academie betreft, daar 
is reeds meer over gesproken. Het is niet mogelijk de 
Academie uit te breiden. Op het terrein , waar de gebouwen 
staan, kan schier niet meer gebouwd worden, althans niet 
op zulk eene schaal als noodig zou zijn. Daarin is derhalve 
niet te voorzien. Als de wet op de Militaire Academie her-
zien zal worden (en ik hoop dat dit in ruimen zin zal ge-
schieden) zal er op eene andere wijze in de behoefte aan 
officieren voorzien moeten worden. Ik ben nooit een vijand 
geweest van regelingen bij de wet. Als ik tijdens mijn 
vorig Ministerschap het geluk had mogen hebben , eene 
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herziening der militiewet tot stand te brengen , had ik vol-
gens mijne toenmaals gedane belofte eene organisatie van het 
leger bij de wet voorgesteld. Maar die herziening der militie-
wet heb ik niet mogen beleven, zij is niet tot stand gekomen , 
en men moet eerst weten wal te organiseeren , eer men or<ra-
niseeren kan. Als ik dus ben een voorstander van regeling 
bij de wet, ben ik in beginsel ook voor regeling van het 
militair onderwijs bij de wet. Maar eene dergelijke zaak, 
in den omvang en in het verband waarin zij geregeld moet 
worden, gelijk ik mij dat voorstel, is een moeilijk onder-
werp. Ik houd er mij reeds lang mede bezig; tot mijn 
leedwezen ben ik er nog niet ver mode gevorderd. 

Ik hoop echter te zullen slagen, maar mocht dit niet 
het geval zijn. dan zal dit niet te wijten zijn aan gebrek 
aan goeden wil. 

Nog een enkel woord ben ik schuldig aan den heer Seret. 
Die geachte spreker meent dat ik in tegenspraak ben met 
twee zinsneden in mijne Memorie van Antwoord, waarin 
ik gezegd heb » vooral bij den geneeskundigen dienst", 
dus ook bij de andere wapens, die niet genoemd zijn. Het 
is mogelijk dat ik eene minder juiste uitdrukking heb gebe-
zigd , maar de bedoeling was alleen de infanterie te noemen. 

Wat betreft de bewering dat het periculum in mora, 
dat de behoefte aan officieren niet de eigenlijke drijfveer 
zou zijn voor de oprichting der school maar dat daaraan 
eene andere bedoeling ten grondslag ligt, die ik bij een 
vroeger debat zou hebben laten doorschemeren, — ik ben mij 
daarvan niets bewust. Ik wensch in het vroeger debat niet 
terug te treden. De geachte spreker uit Nijmegen heeft 
dit ook niet gedaan , want dit zou slechts leiden tot uit-
gebreido discussiën , die met hot oog op den kostbaren 
tijd niet gewenscht zijn. 

De heer Reosebocm»: Ik wensch niet de ([uaestie 
zelve meer te behandelen , maar slechts een enkel woord te 
zeggen omtrent hetgeen de geachte afgevaardigde uit 
Gorinchem mij heeft toegevoegd. De heer Seret meent dat 
ik overdreven heb toen ik sprak van het minder gunstig 
intellectueel gehalte der officieren van de hoofdcursus-
sen afkomstig. Juist op dit punt zou ik mij niet gaarne 
aan overdrijving schuldig maken. Ik heb gezegd, en dit 
meen ik , dat het gemiddelde intellectueel gehalte van de 
officieren van de hoofdcursussen afkomstig naar mijn ooi-
deel niet voldoende is met het oog op de eischen van den 
tegenwoordigen tijd. Ik heb er bijgevoegd dat het mij 
zeer goed bekend is dat onder die officieren worden aan-
getroffen mannen van kennis, beschavingen ontwikkeling, 
waarop ons leger met recht trotsch mag zijn. Daarop heb 
ik mij het woord » uitzonderingen"' laten ontvallen. In 
dit woord ligt, ik erken het, overdrijving, en daarom 
spijt het mij het te hebben gebezigd. Ik stelde er prijs 
op dit hier te verklaren. 

De heer Reuther: Ik moet het opgeven mij door den 
Minister te doen verstaan : ik meende heden middag mijne 
denkbeelden duidelijk te hebben uitgedrukt, maar tot mijn 
leedwezen heeft de Minister mij niet begrepen. 

Met veel klem zeide de Minister volkomen verzekerd te 
zijn van de nauwkeurigheid der in de Memorie van Ant-
woord opgegeven cijfers, en hij beriep zich op de eerlijk-
heid van hen die ze verstrekten. Ik meen echter zeer 
duidelijk gezegd te hebben aan die nauwkeurigheid geens-
zins te twijfelen: maar dat de gevolgtrekkingen van den 
Minister uit die cijfers naar mijne meening geheel onjuist 
waren. Ik heb er onder anderen op gewezen, dat de Minister 
bij het nemen van tijdvakken van 10 en van 20 jaren, om 
het verloop en de aanvulling te bepalen, een verkeerden 
maatstaf nam , omdat, wat het verloop betreft, daarin 
waren opgenomen jaren waarin dat verloop ten gevolge van 
buitengewone omstandigheden buitengemeen groot geweest 
was; terwijl ten opzichte van de aanvulling in die tijd-
vakken eene reeks van jaren voorkwamen, gedurende 
welke de Koninklijke Militaire Academie als het ware geen 
officieren had geleverd ; terwijl het daarentegen noodig was 
tot het maken van juiste gevolgtrekkingen ten opzichte 
van verloop en aanvulling alleen gewone omstandigheden 
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in rekening te brengen. Onze inrichtingen voor militair 
onderwijs moeten toch ingericht zijn voor normale, maar 
niet voor abnormale toestanden , mits zij ten opzichte van 
do aanvulling zooveel elasticiteit bezitten, dat zij ook in 
buitengewone omstandigheden kunnen voorzien. 

De heer Rooseboom heeft zich mijns inziens aan dezelfde 
fout schuldig gemaakt, door een tijdvak van 25 jaren te 
nemen om het gemiddeld verloop van het officierskorps 
der infanterie te berekenen. Gedurende dat tijdvak hebben 
plaats gehad eene aanzienlijke uitbreiding van de organisatie 
dor infanterie en de oorlog op Atjeh , die ons oen groot 
aantal officieren gekost heeft; dit zijn buitengewone om-
standigheden naar welke het verloop niet mag worden 
berekend tot het bepalen van onze inrichtingen van militair 
onderwijs. 

Een voorbeeld om do zaak duidelijk te maken. 
Stellen wij dat in Duitschland op dit oogenblik het 

militair onderwijs moest worden georganiseerd , en dat men 
tot het bepalen van het verloop een tijdperk van 25 jaar 
nam. Dan zouden dientengevolge de verliezen aan officieren 
door het Duitsche leger geleden m de jaren 1866, 1870 
en 1871 in rekening komen als gewoon verloop, en zoo-
doende zou de uitkomst zijn , dat het verkregen verloop 
veel to hoog zou zijn om te kunnen dienen tot maatstaf 
voor eene gewone aanvulling door de militaire inrichtingen. 

Daarom heb ik zoo gewezen op de noodzakelijkheid, — 
en dit geldt vooral voor ons lanct omdat wij eene koloniale 
Mogendheid zijn, — dat onze inrichtingen van onderwijs 
tot opleiding voor den officiersrang eene groote elasticiteit 
hebben, dat wil zeggen dat zij in gewone omstandigheden 
niet meer officieren opleveren dan er alsdan noodig zijn, 
maar dat zij ook in buitengewone omstandigheden in de 
behoefte aan officieren kunnen voorzien. 

Om dit te verkrijgen , is het noodzakelijk, dat de bronnen 
waaruit deze inrichtingen gevoed worden , zeer ruim kun-
nen vloeien , en dat altijd over een groot aantal iongelieden 
kan worden beschikt, die als praktisch bruikbare officie-
ren kunnen optreden. Hieraan kan alleen voldaan worden, 

I indien niet aan de jongelieden stellige toezeggingen worden 
gedaan, maar hun alléén het vooruitzicht wordt geopend, 
om na een goed afgelegd vergelijkend examen, en bij een 
voldoend aantal plaatsen tot officier te worden benoemd. 

Aan dien eisch voldoet noch de Koninklijke Militaire 
Academie, noch de Militaire school t3 Haarlem. Te dien 
aanzien voldoen de militaire inrichtingen bij de korpsen 
alleen aan de gestelde eischen, en daarom is het zoo nood-
zakelijk deze bron voor de aanvulling van het officiers-
corps niet te laten opdroogen. 

De heer Rooseboom heeft m. i. de opleiding tot officier 
meer beschouwd uit een paedagogisch dan uit een militair 
oogpunt. 

Hij heeft meer gelet op de wetenschappelijke eischen dan 
op de militaire vorming , en op de behoeften van den dienst. 
Het korps officieren, het Nederlandsche en het Nederlandsch-
Indische , tot wier aanvulling onze militaire inrichtingen 
moeten dienen , is ongeveer 3600 officieren sterk. En nu 
zal het wel voor ieder duidelijk zijn , dat de positie van 
den officier, vooral bij de infanterie, niet zoo aanlokkelijk 
is, dat daartoe zulke eischen kunnen worden gesteld als 
de geachte spreker zou verlangen. Men zou eenvoudig het 
voldoend aantal officieren niet verkrijgen. 

Zoowel de Minister als de heer Rooseboom hebben beweerd 
dat de tegenwoordige inrichtingen een onvoldoend aantal 
officieren opleveren om in de jaarlijksche behoefte aan offi-
cieren te voorzien. De Minister heeft gezegd dat de Koninklijke 
Militaire Academie jaarlijks 20 infanterie-officieren, de 
korpsen niet meer dan 25 kunnen afleveren. Maar volgens 
de opgave in de Memorie van Antwoord, blz. 15, zijn van 
1866-70, vóór dat het onderwijs op de Koninklijke Militaire 
Academie aan den vijfjarigen cursus der hooger burger-
scholen aansloot, gemiddeld 23 officieren per jaar van die 
inrichting verkregen , en zelfs is er een jaar geweest waarin 
32 officieren werden benoemd , niettegenstaande het aantal 
cadets toen minder bedroeg dan tegenwoordig. Nu erken 
ik volgaarne dat het gemiddeld aantal officieren verkregen 
van de Koninklijke Militaire Academie in de jaren 1882-85 
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minder dan 20 heeft bedragen , maar daarbij dient in aan-
merking genomen te worden, dut de toestand van nagenoeg 
alle wapens van het leger, zoowel hier te lande als in 
Indie ten gevolge van de ongelukkige werking van de 
Koninklijke Militaire Academie, tijdens zij aan den vijf-
jarigen cursus van de hoogere burgerschool aansloot, ten 
opzichte van het aantal officieren zoo ongunstig was 
geworden , dat ter aanvulling van al de tekorten bijzonder 
hooge eischen aan die inrichting moesten worden gesteld. 

Zoo i3 het noodzakelijk geweest gedurende de jaren 
1881—1885 een zeer groot incompleet aan officieren van 
de artillerie in Indië aan te vullen. In 1881 ontbraken 
zooveel artillerie-officieren bij het Indische leger, dat men 
zelfs genoodzaakt was om een aantal officieren van de 
infanterie van hier naar Indie voor den dienst der artillerie 
te detacheeren. Ook ontbraken destijds zooveel officieren 
der genie dat 19 officieren van de infanterie in Indië als 
officier der genie dienst moesten doen. 

In dat incompleet is door de Militaire Academie ua 1881 
voorzien. 

Nu zijn de wapens in Indië compleet, maar het spreekt 
vanzelf dat dit niet heeft kunnen geschieden, dan ten 
koste van de aanvulling der andere wapens, en dat het 
daaraan is toe te schrijven dat het getal infanterie-officieren, 
verkregen uit Breda, in de laatste jaren zoo gering ge-
weest is. 
• Die ongunstige toestand heeft nu opgehouden te bestaan, 
jaarlijks kunnen er een grooter aantal cadets voor de in-
fanterie aan de Koninklijke Militaire Academie aangenomen 
worden, zooals zulks reeds de laatste twee jaren het geval 
geweest is. 

Aan het geringe voortbrengingsvermogen — als ik het 
zoo noemen mag — van de Koninklijke Militaire Academie, 
gedurende de jaren waarin het onderwijs aan dat van de 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus aansloot, is 
het ook toe te schrijven dat de verhouding tusschen de 
officieren afkomstig van die inrichting en die afkomstig 
van de korpsen zoo ongunstig is , iets waarover de heer 
Rooseboom geklaagd heeft. 

In 11 jaren, van 1871—1881, zijn slechts 53 officieren 
der infanterie van de Koninklijke Militaire Academie ver-
kregen ; dat is iets meer dan 4 per jaar, terwijl men in 
dienzelfden tijd bij eene goede werking der inrichting on-
geveer 220 officieren der infanterie had moeten verkrijgen. 

In dat geval had men in dezelfde verhouding minder 
officieren van de korpsen behoeven aan te stellen teraan-
vulling van het verloop, en zou de verhouding ook veel 
gunstiger zijn voor de officieren afkomstig van de Academie. 

Maar onbillijk is het den minder gewenschten toestand 
aan de cursussen bij de korpsen toe te schrijven , die in 
die dagen werkelijk in de dringende behoefte aan officieren 
hebben voorzien en dus wel beantwoord hebben aan de 
bestemming waarvoor die cursussen in het leven waren 
geroepen. 

Zeer ongunstig — ook door den Minister — is gesproken 
over het wetenschappelijk gehalte van de jongelieden, die 
bij de korpsen hunne opleiding hadden ontvangen. De 
Minister heeft ons ouder anderen een brief voorgelegd. 
om aan te toonen hoe gebrekkig enkelen (althans één ser-
geant bij den hoofdcursus) het Hollandsch schrijven. Maar 
een voorbeeld van een enkele kan toch niet als rsgel gelden. 

Mij is het ook wel eens voorgekomen schrift van een 
gewezen cadet der Koninklijke Militaire Academie onder 
de oogen te krijgen, dat zeer veel te wenschen overliet, 
maar om die zeer enkele uitzonderingen is het mij nooit 
in de gedachten gekomen , het onderwijs dal op die in-
richting gegeven wordt, af te keuren. 

Dergelijke uitzonderingen kunnen dus niet als maatstaf 
ter beoordeeling van het onderwijs gelden. Maar wat mij 
zeer zou verwonderen is dat dergelijke gevallen van onbe-
kwaamheid in de Nederlandsche taal zich meer zouden voor-
doen bij de leerlingen van de hoofdeursussen. Hieruit zou 
toch blijken dat de commissie van examen voor de toelating 
der onderofficieren tot die cursussen te toegevend was. Ik 
meende daarentegen dat dit examen streng werd afgenomen. 

De Minister heeft verder aangevoerd dat de toelatingsexa-

mens voor do cursussen in 1881 door mij aanmerkelijk zijn 
verzwaard en dat dientengevolge de toevoer van jongelieden 
aanzienlijk is verminderd. Volkomen juist. Maar dat kon 
toen zonder bezwaar geschieden omdat do behoefte aan 
officieren niet meer zoo groot was, en bet overbodig was 
evenals in vroegere jaren van de korpsen van 50 tot 70 
officieren per jaar te trekken. Daarom konden, om het ge-
halte te verbeteren, die examens moeilijker gemaakt worden. 

Het zij mij vergund hierbij eene opmerking te beant-
woorden, door den heer Zaaijer gemaakt, met de bedoeling 
wellicht om mij van inconsequentie te kunnen beschuldigen, 
namelijk, dat ik, die zoo in de bres spring voor de opleiding 
bij de korpsen, de cursussen voor de cavalerie en artillerie 
heb opgeheven. Dat is zoo , en toch ben ik mij van geen 
inconsequentie bewust. Het aantal officieren jaarlijks benoo-
digd tot aanvulling van het verkop is voor die twee wapens 
zoo gering, dat dat aantal zonder eenig bezwaar van de 
Militaire Academie kan worden getrokken , en dat hot be-
spottelijk ware geweest om daarvoor twee verschillende 
inrichtingen van onderwijs te laten bestaan. Maar bij de 
artillerie bestond toch een aanzienlijk incompleet dat aan-
gevuld moest worden , en dat had eene reden moeten zijn 
om de artillerie-cursus te Delft te handhaven. 

Ja, Mijnheer de Voorzitter, het is dan ook met leed-
wezen dat ik in 1881 de cursus te Delft heb opgeheven. 

Maar waarom is dit geschied? Ten eerste omdat van die 
cursuseene soort van militaire academie was gemaakt, waarbij 
de jongelieden zonder eenige opoffering en met veel minder 
zware wetenschappelijke eischen officier werden in den-
zelfden tijd als bij de Militaire Academie, wat ik eene 
onbillijkheid vond. Zij hadden geen dienst bij de troepen te 
doen, zelfs waren destijds geen compagnieën artillerie te Delft 
in garnizoen. In de tweede plaats heb ik die school moeten 
opheffen , om een einde te maken aan iets, wat naar mijn 
oordeel een zeer groot onrecht was. Wat was het geval? 
De cadets van de artillerie moesten . nadat zij hun eind-
examen hadden afgelegd en tot 2de-luitenant benoemd 
waren , een jaar gedetacheerd worden bij de eerste afdee-
ling van de krijgsschool en na afloop hunner studiën aan 
de krijgsschool moesten zij een examen afleggen, van welker 
uitkomst hunne toekomst grootendeels afhankelijk was, daar 
het twijfelachtig was, of zij bij niet slagen voor bevorde-
ring tot eerste-luitenant in aanmerking konden komen. 
Diezelfde eisch werd echter niet gesteld vooo de 2de-luite-
nants van den cursus afkomstig, die, hoezeer minder weten-
schappelijk ontwikkeld , zonder verder examen tot lste-
luitenant aangesteld werden. 

Dit vond ik zoo onrechtvaardig dat ik dien toestand in 
geen geval wilde bestendigen. Uit zijn de redenen waarom 
ik de opleiding van cavalerie- en artillerie-officieren bij de 
korpsen heb afgeschaft, zonder mij aan inconsequentie 
schuldig te maken. 

Ook ten opzichte van het gehalte van de jongelieden bij 
de korpsen heeft de geachte afgevaardigde uit Arnhem, de 
heer Kooseboom , ons medegedeeld dat hij vernomen had, 
dat '/< tot '/,; van de jongelieden te Kampen goed was en 
het overige gedeelte zeer middelmatig. V4 tot '/B ?0(i^ en 
de rest middelmatig. dat vind ik nog zoo ongunstig niet; 
over het geheel geloof ik, dat van de 100 jongelieden er 
90 middelmatig en slechts 10 goed zijn , dus die verhouding 
vind ik nog al gunstig. 

Nu nog een woord over een opgaaf van den geachten 
afgevaardigde uit Arnhem uit de brochure van den heer 
De Loos, waarin eenige tabellen voorkomen om aan te toonen, 
ten eerste, dat van de jongelieden, die op de Militaire Aca-
demie geplaatst worden , de verhouding van degenen , die 
hunne studiën in den bepaalden tijd volbrengen , veel gun-
stiger is voor de hoogere burgerscholen dan voor de kost-
scholen en een tweede rij van tabellen om aan te toonen, 
dat de verhouding van de jongelieden , die bij de artillerie 
en de genie geplaatst worden, ook veel gunstiger is voor de 
hoogere burgerscholen dan voor de kostscholen. 

En daaruit wil de heer De Loos bewijzen dat het onder-
wijs op de hoogere burgerscholen oneindig beter is en 
meerdere vruchten afwerpt dan dat hetwelk aan de kostscho-
len ontvangen wordt. 
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Om de eerste stelling te bewijzen , neemt de heer De Loos 
in verscheiden tabellen op, het aantal eadets, die hunne 
studiën volbracht hebben van 1872—1882. Het spreekt van-
zelf dat hij onmogelijk latere jaren kon nemen, omdat de 
jongelieden die in 1882 op de Militaire Academie zijn ge-
komen , eerst in 1886 tot officier zijn bevorderd. Maar dit 
neemt niet weg, dat de vergelijking tusschen de hoogere 
burgerscholen en de kostscholen uit dien hoofde een zeer 
onjuisten maatstaf van de waarde van het onderwijs op die 
inrichtingen geeft. In 1869 toch waren de meeste kostscholen 
waar opleiding plaats had voor de Militaire Academie 
natuurlijk ten gronde gegaan. Het onderwijs aan de 
Academie sloot zich, van dat jaar af, aan den öjarigen 
cursus der hoogere burgerscholen aan. Eerst toen de wet 
van 1877 aangenomen was, zijn die kostscholen weder 
opgericht, en nu gaat het toch niet aan om de resultaten 
van hun onderwijs, nadat zij eerst 4 jaren in het leven 
waren , en op de meeste scholen nog geen volledige cursus 
was doorloopen , te vergelijken met die van het middelbaar 
onderwijs, dat reeds sedert tal van jaren bestond. Ik her-
inner mij dan ook zeer goed, Mijnheer de Voorzitter, hoe 
van 1872—1876, toen de examens aan de Militaire Aca-
demie zoo ongunstiger uitvielen voor de hoogere burger-
scholen , men zich telkens beriep op het korte bestaan van 
die instellingen, niettegenstaande zij toen reeds 10 jareu 
bestonden en zeer groote sommen waren uitgegeven om 
bekwame onderwijzers te verkrijgen, middelen waarover 
de particuliere kostscholen natuurlijk niet konden beschikken. 

Het eenige wat uit die tabel te leeren valt, is dit dat 
van de leerlingen der hoogere burgerscholen ongeveer 
60°/,. op tijd hunne studiën hebben volbracht en ongeveer 
4fl°/0 een of twee jaren langer daarover hebben moeten doen. 
Waarlijk, Mijnheer de Voorzitter , dat resultaat op zich 
zelf beschouwd. is niet schitterend. 

De tweede tabel is naar mijn oordeel even onjuist. Daar 
wordt aangehaald hoeveel jongelieden percentsgewijze bij 
de genie en de artillerie zijn geplaatst. Maar, Mijnheer de 
Voorzitter, tijdens de aansluiting van de Academie aan den 
vijfjarigen cursus der hoogere burgerscholen, kwamen 
geen adspiranten dan van die scholen, en hun getal was 
zoo gering dat nagenoeg alle adspiranten bij de artillerie 
en genie geplaatst konden worden. Na 1881 is de toestand 
geheel veranderd en de verhouding voorde hoogere bur-
gerscholen veel ongunstiger geworden. 

Ik zal verder niet over dit onderwijs spreken, omdat de 
tijd reeds ver gevorderd is. Alleen veroorloof ik mij omtrent 
de vruchten van het onderwijs der hoogere burgerscholen 
eene mededeeling te doen die zeer zeker niet als van ver-
dacht allooi zal worden beschouwd. 

In >Het Vaderland'" van 1 en 2 Augustus 1886 lezen 
mj het navolgende omtrent de vruchten van het onderwijs 
ip de Duitsche hoogere burgerscholen , medegedeeld door 

den Duitschen correspondent van dat blad: 
> Sedert geruimen tijd is de onderwijsquaestie aan de 

orde van den dag. Bij de behandeling speelt de vrees voor 
de kunstmatige aankweeking van een intellectueel prole-
tariaat eene voorname rol; die vrees wordt gerechtvaardigd 
door het sterk en steeds toenemend bezoek der gymnasia 
en der hoogere burgerscholen en de betrekkelijk geringe 
werkelijke productieve kracht van hen die deze inrichtingen 
bezocht hebben. De Pruissische Minister van Onderwijs zoekt 
den stroom in een ander bed te brengen door de gewone 
burger dag- en avondscholen te begunstigen. Deze bezitten 
een practisch karakter. Zij ontmoeten echter bij de bevolking 
geringe sympathie. De oorzaak van dit eigenaardig ver-
schijnsel wordt geacht in de akte die voor den eenjarig 
vrijwilligen diensttijd verlangd wordt. Die akte is in de 
genoemde scholen niet te verkrijgen, en die akte verlangen 
de ouders voor hunne kinderen. Het is reeds laDg geen 
geheim meer dat de militaire reglementen op het onderwijs 
indirect een ongunstigen invloed uitoefenen. Zij hebben 
kunstmatige toestanden te voorschijn geroepen. " 

Ik zou den Minister daarom wel willen verzoeken om 
hier te lande die kunstmatige toestanden niet in het leven 
te roepen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal het hierbij laten, ik 

geloof genoeg gezegd te hebben om de handhaving van 
mijn ainendemcnt{te rechtvaardigen. 

De heer Seret : Mijnheer] de Voorzitter ! Slechts twee 
woorden. 

De Minister heeft zooeven gezegd dat ten aanzien van 
de door mij bedoelde quaestie , in de Memorie van Antwoord 
alleen werd gesproken van den geneeskundigen diëtist. Dit 
moet ik ten stelligste tegenspreken. Wel degelijk wordt 
daarin ook gewezen op de ARTILLERIE. Om dit te bewijzen 
kan ik volstaan met 's Ministers woorden aan te halen. Zij 
luiden: »Endater inderdaad oorzaken aanwezig zijn, die 
deze uitkomst ten gevolge hebben , kan onmiddellijk hlijken , 
indien bij voorbeeld slechts even gelet wordt ophetperso-. 
neel van de ARTILLERIE, de genie, de administratie en den 
geneeskundigen dienst der/landmacht. 

» Bij dit laatste dienstvak vooral valt in weinige jaren 
enz. enz ' \ 

Zal de Minister nu Wijten beweren dat hij met zich zelf 
in tegenspraak was? Ik kan het) bijna niet denken. 

De beer Van der Schrleck : Zeer tot mijn leedwezen 
ben ik in het debat getrokken door den geachten afge-
vaardigde uit Leeuwarden. Ik had de eer lid te zijo van 
de commissie, die in 1867 had te adviseeren, om den toe-
stand der Koninklijke Militaire Academie te verbeteren. 
Het rapport, toen bij ons daarover uitgebracht, luidde 
in substantie dat al de maatregelen, die genomen zouden 
worden, niet zouden baten, om orde en rust te doen 
wederkeeren. Er hadden toen groote ongeregeldheden plaats 
gehad. 

Wij hadden de eer in die commissie te hebben twee 
inspecteurs van het middelbaar onderwijs. Men hoopte 
toen , dat zich een ^zeer/groot aantal adspiranten van de 
hoogere burgerscholen zouden aanbieden en de Militaire 
Academie dus eene vakschool zou worden. De voorberei-
dende studiën zouden aan de hoogere burgerscholen vol-
bracht worden. Maar de ondervinding heeft geleerd dat 
dit niet het geval is geweest, want men heeft zich ge-
noodzaakt gezien in 1877 tot eene herziening der wet te 
komen. 

Dit is het wat ik den geachten afgevaardigde uit Leeu-
warden heb willen zeggen. 

De heer Wel t / e l , Minister van Oorlog: Ikmoethand-
haven hetgeen op bladz. 15 van de Memorie van Antwoord 
gezegd is. De geachte voorsteller van het amendement 
heeft die mededeeling niet bestreden , maar hij heeft ge-
zegd dat ik eene verkeerde gevolgtrekking heb gemaakt. 
Hij wees onder andere op den oorlog met Atjeh , waardoor 
buitengewone behoeften bevredigd moesten worden, maar 
de geachte spreker vergeet dat daartegenover ook buiten-
gewone aanvullingen hebben plaats gehad — die toen nog 
mogelijk waren — waardoor dus het evenwicht hersteld is. 

Nog een enkel woord over de artillerie. De, geachte 
spreker heeft in hetzelfde jaar waarin hij de organisatie 
van de artillerie belangrijk uitbreidde, den artillerie-cursus 
opgeheven. Het gevolg daarvan^ was, dat [de Academie 
meer artillerie-officieren moest leveren en minder officieren 
van de infanterie kon verstrekken. De geachte spreker 
noemde de redenen die tot de opheffing van den toen-
maligen cursus te Delft hebben geleid. Mijns inziens had-
den die redenen aanleiding moeten geven tot hervorming, 
niet tot opheffing van den cursus. 

De beraadslaging wordt gesdoten. 

Het amendement van den heer Reuthcr wordt met 41 
tegen 36 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren Zaaijer, Van Osenbruggen, 
Van der Feltz, Hartogh , Buma, Blussé, Meesters, Van 
der Goes van Dirxland, Van der Sleyden, Visser van 
Hazerswoude , Gildemeester, Greeve , Van Delden . De 
Ranitz, Van Gennep, Van der Linden, Kist,. Smeenge, 
Lieftinck, Goekoop, De Beaufort, FarncombeSanders, De 
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Ruiter Zylker , Van der Kaay , Rutgers van Rozenburg, 
Schepel, BOiit, Van Weideren Mengers, Kielstra, De Meijier, 
Van Kerkwijk, Mees, De Vos van Steenwijk, Van Diggelen , 
Gleicliman, Vendors van der LoetF, W. Van Dedem, 
Rooseboom, Goeman Borgesius, Viruly Verbrugge en de 
Voorzitter. 

Voor hebben gestemd de heeren Bahlmann , Seret, Van 
der Schrieck, Scliiminelpenninck van derOye, Van Alphen, 
Van Aylva van I 'allandt, Hatrmans, Reekers, Van den 
Biesen, Huber, Clercx, Van der Borch van Verwolde, 
Godin ile Beaufort, Bmeele, Vermeulen, Van Baar, Van 
Wassenaer Catwijck, Ruland, Keuclienius, Van Asch van 
Wijck, Kolkman, Vos de Wael, Lambrechts, Borret, 
De (ieer van Jutfaas, Beebierts van Blokland , M. Maekay, 
Van Bylandt, A. Van Dedem, Fabius, Sehimmelpenninck 
van der Oye van Nijenbeek, Sehaepman, Reutlier, Ruys 
van Beerenbroek, Uorver Hooft en T. Maekay. 

Afwe'.ig waren bij deze stemming de heeren De Bruyn 
Kops, Heldt en Willink. 

Onderart. 8 wordt zonder hoofdelijke stemming goed-
gekeurd. 

Onderart. 9 wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

Beraadslaging over onderart. 10 , luidende : 
» Artillerie , f 845,017." 

De heer S e r e t : Een enkel woord over het toekennen 
van toelagen aan officieren. 

Naar aanleiding van de opmerking in het Voorloopig 
Verslag, dat bij het al of niet toekennen dier toelagen 
tamelijk willekeurig werd te werk gegaan, zegt de Minister, 
dat hij dat niet kan toegeven, want dat die toekenning steeds 
met inachtneming van bestaande bepalingen geschiedde 

Ik wil dit gnarne gelooven , Mijnheer de Voorztter, maar 
dan moet ik zeggen, dat de fout ligt in die bepalingen zelf. 
Dat er echter in deze willekeur heerscht, werd in het Voor-
loopig Verslag met tal van bewijzen gestaafd. Ik zal al die 
bewijzen hier niet bijbrengen, doch slechts op een paar de 
aaniacht vestigen. De toelage aan den kapitein-commandant 
der instructie-compagnie bedraagt slechts f lóO en aan de 
luitenants f 100, terwijl die aan de kapiteins der artillerie-
schietschool f 400 en aan de luitenants f 300 bedraagt. 

De toelage aan den kapitein, hoofdopziener der werk-
plaatsen van de artillerie stapel- en constructiemagazijnen, 
bedraagt f 4 0 0 , terwijl die aan den kapitein, hoofd der 
keuringscommissiën, die zeker een even gewichtigen werk-
kring vervult, slechts f 200 bedraagt. 

Maar het sterkst komt die willekeur ui t , wanneer men 
in aanmerking neemt, dat aan de meeste hoofdofficieren die in 
speciale betrekkingen zijn, toelagen en soms zelfs zeer aan-
zienlijke, wurden toegekend, terwijl bijv. de commandant van 
het korps pontonniers, de directeurder pyrotechnische school, 
tevens inspecteur der buskruitfabricage , de inspecteur der 
draagbare wapenen, en de directeur en onder directeur van 
de artillerie 3tapel- en constructiemagazijnen niets ontvangen. 

Het criterium voor het toekennen eener toelage is immers 
dat de officier eene speciale betrekking bekleedt; maar dan 
begrijp ik niet, waarom f'e zoo even genoemde hoofdofficieren 
geen toelage, genieten Ik vind dat hoogst onbillijk. 

Met het oog op een en ander wenschte ik er met den 
meesten ernst bij den Minister op aan te dringen, dat de 
toelagen aan de officieren meer overeenkomstig de billijk-
heid en de rechtvaardigheid worden geregeld. 

Ten slotte wensch ik den Minister te vragen , waarom 
de toelagen aan de officieren bij den artillerie cursus te 
Delft en de hoofdcursuesen te 's Hertogenbosch en teKam-
pen niet , evenals de toelagen der andere officieren , worden 
gekweten uit hetzelfde a r t ike l , waarin hunne traktementen 
voorkomen. 

De heer W e M z e l , Minister van Oorlog: Het verleenen 

van toelagen geschiedt natuurlijk in verband niet het be-
lang der bekleede betrekking en der daaraan verbonden 
werkzaamheden. Dat eeuigo herziening wenschelijk i s , 
kan ik wel toegeven. Maar daarvan zou waarschijnlijk 
ook al weer verhooging van uitgaven het gevolg zijn, en 
(biaraan kan niet worden gedacht. Ik zal intusseben on-
derzoeken in hoever bet mogelijk is aan den wensch van 
den geaehten spreker te voldoen. 

De heer S e r c t : De Minister schijnt mij niet goed ver-
staan te heoben. Ik heb volstrekt niet gezegd , dat de 
toelagen van sommige officieren verminderd dienden te 
worden , maar daartegen heb ik er op gewezen , dat het 
zeer onbillijk was , aan enkele hooflofficieren, die eene 
speciale betrekking bekleeden, geen toelage toe te kennen 
en aan anderen wel. 

Intusschen heb ik met genoegen van den Minister ver-
nomen , dat hij de regeling der toelagen in haar geheel in 
nadere overweging zal nemen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Onderart. 10 wordt zonder hoofdelijke stemming goed-
gekeurd. 

Onderart. 11 wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

Beraadslaging over onderart. 12, luidende: 
»Gratificatiën en kosten van vervoer van officieren , die 

bij het leger in Nederlandscb-Indië worden gedetacheerd , 
f 16 000." 

De heer R o o s e b o o m : Mijnheer de Voorzitter! Het 
detacheeren van officieren naar Nederlandsch-Indië is hier 
reeds meer door mij ter sprake gebracht. Met die deta-
cheeringen gaat het mijns inziens echter nog niet naar 
wensch , want de Minister van Oorlog detacheert geene 
officieren, maar gezinnen. Zoo is bij voorbeeld in dit jaar 
weder gedetacheerd een luitenant met echtgenoote en 3 
kinderen. Dit, is in het Voorloopig Verslag gezegd en door 
den Minister niet weersproken, en ik neem het dus als 
wanr aan. Er waren , dit weet ik, wel ongehuwde luitenants, 
die naar Indië wilden gaan , maar van deze voldeden slechts 3 
in alle opzichten aan de bepalingen van h t t Koninklijk 
besluit betreffende detacheering. 

Ik heb reeds meer aan den Minister gevraagd eer.e 
wijziging van dat Koninklijk besluit uit te lokken. Hier 
nu blijkt weer duidelijk hoe noodig dit i s , want hier zien 
wij jonge ongehuwde luitenants oie niet voldoen aan de 
eischen om naar Indië te gaan , terwijl een luitenant met 
echtgenoote en 3 kinderen daaraan wel voldoet. 

Men denke niet gering over de kosten eener zoodanige 
detacheering: dat zijn vooreerst de transportkosten van 
vijf personen heen en t e r u g , en het is zelfs nog volstrekt 
niet zeker dat op den lerugtocht niet meer kinderen 
zullen moeten worden overgebracht. Dan heeft men in 
Indië zelf, zoo als de heer Kiel-tra mij te recht toevoegt, 
nog aanzienlijke kosten. Dat alleen het verplaatsen van 
zulk een officier van Batavia naar Atjeh kost per hoofd, 
naar ik meen, 200 a 250 gulden. Gaan echtgenoote en 
kinderen niet mede, dan heeft de officier eene toelage van 
80 gulden 's maands. 

Die detacheering van gehuwde luitenants met zooveel 
kinderen is dus bepaaldelijk in strijd met 's lands finan-
cieel belang. En daaromtrent zijn wij in den laatsten tijd 
sterk achteruitgegaan. Ik zeg den Minister dank vcor 
de tabel omtrent de detacheeringen die hij wel bij zijne 
Memorie van Antwoord heeft willen voegen. Daaruit 
blijkt dat ten behoeve van detacheeringen gedurende de 
jaren 1871-80 transportkosten van Nederland naar Indië 
of van Indië naar Nederland zijn betaald voor 438 officieren 
en daarbij slechts 5 voor vrouwen en kinderen , dat is dus 
1 percent. Van 1881-86 daarentegen, dus een tijdsverloop 
van 6 jaar , zijn transportkosten betaald voor 103 officieren 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1R86-1887. — II. 
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en daarbij 74 voor vrouwen en kinderen , dat is 72 percent. 
Ik geloof dat het noodig was hierop de aandacht te vestigen 
en den Minister dringend uit te noodigen op dien weg 
niet voort te gaan. Het detacheeren van officieren in 
's lands belang is goed, is nuttig , maar niet het deta-
cheeren van gezinnen. 

De heer W e l t z e l , Minister tan Oorlog: Dit onderwerp 
is in deze Vergadering meermalen besproken. Als men 
geen ongehuwde officieren kan verkrijgen om naar Indië 
te detacheeren en men wil geen gehuwden uitzenden, 
kunnen ook geene officieren uit Indië naar Nederland wor-
den gedetacheerd Of het nu wonderlijk moge klinken , 
dat een ongehuwd officier niet aan de eischen voldoet, 
maar een gehuwde wel , het is mogelijk ; maar men zou 
moeten nagaan de bijzondere gevallen , waarop hier gedoeld 
wordt. Een ongehuwde heeft veel voor ; men kan gemak-
kelijker doen en laten met hem wat noodig is, dat onder-
vind ik maar al te zeer — ik zou dus ook ongehuwde 
officieren verkiezen , maar het is niet altijd mogelijk om 
ze te vinden. Eene wijziging te brengen in bet koninklijk 
besluit is eene zaak waarover ik echter wel wil nadenken. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Onderart. 12 wordt zonder hoofdelijke stemming goed-
gekeurd. 

Over de IVde afdeeling {Soldijen en verdere kosten tan 
de verschillende staven, diensten en wapenkorpsen, in de Ilde, 
/l/de en Vde afdeeliugeu vermeld, met uitzondering van de 
kosten, in die afdeelingen en in de X/de afdeeling omschre-
ten, doch met inbegrip van de kosten van instructeurs beueden 
den rang van officier bij de schutt rijen en vercenigiagen tot 
vrijwillige oefening in den wapenhandel) wordt geen be-
raadsLging in 't algemeen gevoerd. 

Beraadslaging over onierart. 1 3 , luidende: 
» Soldijen, daggelden en jaarwedden van onderofficieren 

en soldaten bij de wapenkorpsen, daaronder begrepen: 
gratificatiën aan diegenen hunner , die wegens lichaams-

gebreken, zonder aanspraak op verdere verzorging, uit 
den dienst worden ontslagen, toelage voor de muziek bij 
de korpsen infanterie, en schadeloosstelling voor schutter-
lijke diensten bij gemis van garnizoen, f 4 602 998." 

De V o o r z i t t e r : i!ag ik den heer Reuther vragen of bij 
ziin aangekondigd amendement op dit onderartikel hand-
haaft ? 

De heer R e u t h e r : Mijnheer de Voorzitter! Zoowel 
dit amendement als mijne andere amendementen verklaar 
ik bij deze in te trekken. 

De heer R o o s c b o o m : Ik mag dit artikel niet laten 
passeeren zonder een kort woord van afkeuring over de 
zoo hoog-t weelderige wijze van organisatie en over de 
hooge bezoldiging van de nieuwe pantseifort-compagnieën. 
De in het Voorloopig Verslag daaromtrent aangevoerde 
bezwaren zal ik niet herbalen, maar zij zijn mijns inziens 
door de Memorie van Antwoord volstrekt niet wederlegd. 
Niemand die eenigverstand van die z-ikan heeft, betwist, 
naar ik meen , dat er op die p.intserforten eenig bijzonder 
daarvoor bestemd personeel moet aanwezig zijn ; niemand 
zal betwisten dat iiet noodig kan zijn dergelijk personeel 
eenigszins hooger te bezoldigen, maar dat is de vraag niet. 
Het is de vraag , of bet wenschelijk is van onze zoo zwakke 
vestingartillerie een zoo onnoodig sterk deel af te nemen 
voor de pantserforten. De Minister geeft in zijne Memorie 
van Antwoord eene berekening waaruit blijkt dat men wel 
tut eene sterkte van 178 man kan komen; maar wat beduidt 
d i t? De vraag i s : moeten aan de handpompen en aan die 
kaapstanders bepaald artillerislen staan ; kunnen infante-
risten dat werk niet evengoed doen ? Zoo ja , dan heeft 
men 52 man te veel. 

Nu wensch ik wel door den Minister de vraag beant-
woord *e zien : Waar moet de infanterie voor de bezetting 
ondergebracht worden ? Ik meen dat er, bij de sterke be-
zetting aan artillerie, voor de infanterie geen plaats zal zijn. 

Voorts is het mij een raadsel — ik hoop dat de Minister 
het mij zal kunnen oplossen — waarom bijv. te Hel ler -
Nieuwediep , waar verschillende compagnieën kustartillerie 
garnizoen houden , de miliciens, die bij de pantserfort-
compagnieën zijn ingedeeld , zooveel honger bezoldigd wor-
den dan die bij de gewone kustartillerie. 

Acht de Minister het zooveel aangenamer om des winters 
op de open kustbatterijen te exerceeren dan in de pantser-
forten ? jk voor mij acht de geheele regeling van de 
pantserfort-compagnieën ondoordacht. 

Gaarne zou ik een amendement voorstellen om van dit 
oordeel blijk te geven , maar , even als de geachte afge-
vaardigde uit Zwolle in de vorige week, moet ik zeggen: 
ik zie daar geen kans toe. 

Wanneer ik tocli van art. 13 , dat ruim 4V, millioen 
bedraagt, een bedrag zou aftrekken , als vermindering voor 
de pantserfort-compagnieën, zou ik hetzelfde bedrag er 
weder moeten bijvoegen voor de vestingartillerie, die ook 
uit dat artikel bezoldigd wordt. 

Ik zal mij daarom alleen bepalen tot een woord van 
afkeuring. 

De heer W e l t z e l , Ministervan Oorlog: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is in de Memorie van Beantwoording gezegd, 
dat de soldijen voor de pantserfort-compagnieën geregeld 
zijn naar den maatstaf vau de soldijen van het corps torpe-
disten. De dienst op die forten is zwaar. De geachte afge-
vaardigde meent dut men de sterkte der compagnieën zou 
kunnen verminderen en met infanterie aanvullen. Maar het 
geheele personeel op de pantserforten moet voor de bedie-
ning der koepels, vuurmonden en werktuigen geschikt 
zijn ; men moet althans trachten het daarvoor geschikt te 
maken. Een deel van de pantserfort-compagnie zal altijd 
ter plaatse moeten blijven , en dat het verblijf in die forten 
onder den grond zoo aanlokkelijk of aangenaam i s , zal 
niemand beweren. 

Wat de vraag betreft, of de infanterie voor de bezetting 
der forten aangewezen, daarop kan worden gehuisvest, hierop 
kan ik het volgende antwoorden. 

Er is op het fort op de Harssens logies noodig voor 124 
man ; er is ruimte voor 127 man ; voor dit fort is geen 
infanterie uitgetrokken , omdat het in de stelling van den 
Helder gelegen is. Bij deze opgaafiis in aanmerking genomen, 
dat een deel van den troep in dienst en op wacnt i s , en 
niet allen te gelijk in de lokalen verblijf houden. TelJmui-
den is ruimte voor 264 man; met inbegrip van de infanterie 
is er slechts ruimte noodig voor 208 man. 

In liet fort aan den Majismoud is ruimte noodig voor 208 
man en ruimte beschikbaar voor 224 man. 

Die forten dienen, zoodra zij gereed zijn, op den duur 
bezet te zijn. Men houde in het oog dat zij aan groote 
waterwegen gelegen zijn , die naar het hart van het land 
leiden. Vooral de waterwegen van IJmuiden en den Maas-
mond zijn van belang in geval van oorlog tusschen andere 
Mogendiieden. Neemt men in aanmerking dat alle kleine 
natiën maatregelen nemen om gereed te zijn, wanneer er 
moeilijkheden mochten rijzen , mogen wij niet uitblijven. 
Denemarken, Zwitserland en België doen het en moeten 
v»ij dan ook niet zorgen gereed te zijn? 

Die punten liggen aan den grooten handelsweg van het 
Westen naar het Oosten. Ontstaat er oorlog, dun zullen 
herhaaldelijk de vreemde koopvaardijschepen door kruisers 
vervolgd, in onze havens toevlucht zoeken , als onzijdig 
gebied zijnde , en dan dienen wij in staat te zijn de neu-
traliteit van die havens te handhaven. Dat kan niet anders 
dan door bezetting van die forten. 

Het is waar, die koepels worden bediend met stoom, 
nuar men kan niet altijd stoom op hebben, zooals in een 
geregeld gevecht, en daar men toch ieder uur gereed moet 
zijn , is die sterke bezetting onmisbaar. 

De heer K o o s c b o o m : Mijnheer de Voorzitter! Ik zal 
dit debat over de organisatie der pantserfort-compagnieën op 
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dit oogenblik niet langer rekken , hoewel de Minister mij 
volstrekt niet heeft overtuigd. Ik wil er mij alleen toe 
bepalen den Minister te vragen, of het wel wensclielijk is 
de forten te IJ muiden en den Hoek van Holland in den 
toestand waarin /.ij tegenwoordig zijn langer te laten , 
zonder althans eene geriu^e bezetting? Ik zal de redenen 
voor deze vraag bier niet ontwikkelen, want ik vertrouw, 
dat de Minister mij zal begiijpen en niet langer een toestand 
handhaven , die, naar mijn oordeel, niet geheel zonder zorg is. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Onderart. 13 wordt zonder hoofdelijke stemming goed-
gekeurd. 

De onderartt. 14 tot en met 16 worden achtereenvol-
gens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
goedgekeurd. 

Beraadslaging over onderart. 17, luidende: 
«Voeding en verzorging van paarden, daaronder begrepen: 
ligstroo en ander strooisel; 
stal- en manegebeheeften ; 
kosten van het onderricht aan de r i j - en hoefsmidschool; 
kosten van geneeskundige behandeling van paarden door 

burger veeartsen , en 
kosten, vallende op het nemen van maatregelen tot 

voorkoming of wtr ing van besmettelijke ziekten onder de 
paarden, met inbegrip van vergoeding voor onteigende 
paarden van officieren en voor verbrande of vernietigde 
goederen van officieren, onderofficieren en soldaten, en 
voor het weghalen en ingraven van gestorven en afge-
maakte paarden, f 1 129 883 ." 

De heer D e V o s v a » S< e e n w i j k : Mijnheer de Voor-
zitter! In dit artikel vindt men de fourage voor het 
remontedepot. Ik act.t die zaak dus nu aan de orde en 
maak daaraan gebruik om den Minister mijn dank te be-
tuigen , dat hij ons dezen morgen heeft willen mededeelen, 
wat het bedrag der k 's ten i s , hetwelk op elk paard van 
het remontedepot d ruk t , voor de kosten vau administratie 
dier instelling. Dit is f 110 'sjnars voor elk paard. 

Met bevreemding hoorde ik Zijne Excellentie tevens mede-
deelpn dat in het remont depot 100 paarden aanwezig zijn. 
Met bevreemding, want, lij organiek besluit is uitdrukkelijk 
bepaald dat dit aantal 30 zou zijn. Op dezen post vindt 
men ook slechts fourage uitgetrokken voor 30 paarden. 

Ik neem daarom de vrijheid Zijne Kxcellentie te vragen , 
waarom h«»t aantal bij het organiek besluit bepaald is 
overschreden en van waar die 70 paarden hun voedsel 
zullen krijgen , als er maar voor 30 is gerekeud. 

Nu een woord over de vraag, of het remontedepot voor 
het land voor- dan wel nadeelig is. Dat is geen onderwerp 
van spi ciaal militairen of landbouwkundigen aard. Men 
behoeft er evenmin militair als paardenkenner voor te zijn; 
ieder kan dat ui tmaken, die de vier hoofdbewerkingen der 
rekenkun Ie kent. 

Verleden jaar heeft de heer Rooseboom , een autoriteit 
en specialiteit op dit gebied , te kennen gegeven , dat het 
krijgspaard , wanneer het bij het korps in dressuur wordt ge-
nomen , den lande f 750 kost. Een zoodanig paard uu blijft 
bij de cavalerie 8 jaar in dienst. Het wordt na afloop van dien 
tijd verkocht en brengt dan gemiddeld f 100 op. Die acht 
jaren dienst kosten dus aan den Staat f 625 of per jaar dus 
f 81,25. Die som representeert alzoo de waarde van een 
jaar dienst van een militair paard. Nu heeft de discussie 
van het vorig jaar geleerd , dat paarden, die bij het 
remonte-depot gefokt zijn, l'/f jaar langer dienst kunnen 
doen dan de paarden , die uit de gewone remonte worden 
getrokken. De paarden , uit het remonte-depot voortgeko-
men , zijn alzoo f 122 meer waard dan de dieren die ttians 
bij het leger worden in dienst gesteld. 

Laat ons nu zien wat zoodanig paard uit het remonte-
deput aan het land kost. In de eerste plaats komt hierbij 
in aanmerking de aankoopsprijs. 

De Minister rekent daarvoor per paard f 580. Men zie 
art. 23 dezer begrooting. 

Ik geloof, dat die som te hoog is en dat. men voor f400 
een goed paard van 3 jaar kan krijgen. Bij die kosten van 
aankoop moet men tellen de kosten van voeding gedurende 
twee jaren ; die prijzen zijn tegenwoordig niet boog, en 
kan men die berekenen tegen 63 cents per d a g ; in twee 
jaren is dit f 460. Rekent men daarlij de som van f 110, 
die, volgens den Minister, jaarlijks voor administratie 
per paard wordt betaald , dan kost een krijgspaard uit 
liet remontedepot aan den lande f 1080, dus ongeveer f 200 
meer dan het waard is. Wanneer men nu in aanmerking 
neemt, dat er 100 paarden in het depot zijn , dan is dit 
een nadeel voor het Rijk van f 20 000. Ik vestig hierop 
te meer do aandacht , omdat de voordeelen , uit de zaak 
voortvloeiende, eerst over 10 jaar zullen worden genoten. 
Het paard blijft toch 2 jaren iu het depot , doet dan 8 
jaren dienst, evenals het paard uit de gewone remonte, 
en eerst later komt door den langeren diensttijd van 1 '/j jaar 
het beoogde voordeel. Bij de tegenwoordige tinancieele oin-
standigheden vind ik het geen zaak om proeven te nemen , 
waar eerst over 10 jaar eenig voordeel uit kan voortvloeien. 

De heer W e l f z e i , Ministervan Oorlog: De werking en 
de resultaten van liet remontedepot zullen zeker eerst na ver-
olop van eenige jaren in cijfers kunnen gebracht worden , 
maar de voordeelen voor den dienst zullen zeker vrij wat 
spoediger aan den dag komen. 

Men zal s tevige, gezonde paarden krijgen. Het getal 
jaren dat de paarden van het remontedepot langer dienst 
zullen kunnen doen is lij benadering te berekenen uit do 
uitkomsten die andere Kijken hebben verkregen. 

De geachte spreker meent dat f 5S0 voor een dienstpaard 
bij den troep zeer hoog is. Mijnheer de Voorzitter, het is 
wel mogelijk , maar de prijzen zijn zeer ongelijk. 

In 18*4 kostten de Ierscbe paarlen per stuk f580 ; in 
1885 f595 ; en in 1886 f580. l)e artilleriepaar den die bij 
openbare aanbesteding hier te lande werden aangeschaft, 
kostten gemiddeld in 1884 f 6 4 8 , in 1885 f 653. In 1886 
zijn er geene paarden aanbesteed, omdat ze door recht-
streeksclien aankoop bij de boeren en fokkers konden 
worden verkregen. 

De remonte-paarden werden vroeger geheel getrokken 
uit don vreemde; zij waren in Nederland niet te krijgen. 
Sedert een paar jaren heeft het Departement van Oorlog 
zich echter zeer veel moeite gegeven om ze te krijgen uit 
het eigen l and ; dat is voor den landbouw eene aanmoe-
diging en voor onze krijgsmacht eene ressource lij mobi-
lisatie, daar men dan veel minder van het buitenland 
afhankelijk is. De genomen proef is zeer goed geslaagd. 
Men heeft in 1884 hier te lande gekocht 87 paarden tegen 
den middel prijs van f 5 7 5 , in 1885 54 paarden, middel-
prijs f 589 , In 1̂ -86 136 paarden, middel prijs f559. 

Die paarden waren dus wel niet veel goedkooper dan 
de Ierscbe, maar bet waren trekpaarden , die dus niet voor 
de cavallerie , maar voor de artillerie zijn bestemd , en in 
vergelijking niet de vroeger bij aanbesteding voor deze 
paarden bestede prijzen , zijn zij toch voordeelig. 

Ik geloof dat de proef met bet remonte depot , die voor 
het eerst wordt genomen, eene goede zaak mag genoemd 
worden. Tegenvallen kan de proef bezwaarlijk , want de 
paarden die men er brengt , worden er zeker ni t minder. 
De proef zal heilzaam zijn voor de sehatki.-t en voor den 
troep. De verdere bijzonderheden die de geachte spreker 
uit de slaten heeft bijeenverzameld, zal ik niet bespreken, 
w a n t , men boude het mij ten goede, dergelijke becijfe-
ringen kan een Minister niet zoo onmiddellijk nagaan en 
beoordeelen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Onderart. 17 wordt zonder hoofdelijke stemming goed-
gekeurd. 

De onderartt. 18 en 19 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 
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Beraadslaging over onderart. 20, luidende: 
«Oefeningen en onderwijs, daaronder begrepen de kosten 

van schieten en richten met draagbare vuurwapenen enz. 
f 80 000." 

De heer Smeenge : Eenige dagen geleden trof mijn 
aandacht een artikeltje, voorkomende in het Handelsblad 
van 13 December 11., tot opschrift voerende: » Onderwijs 
aan militairen ". 

In dat bericht wordt medegedeeld , dat het geven van 
onderwijs in de wis- en letterkundige vakken op de voor-
beiéidende scholen bij de regimenten infanterie isopgedra 
gen bij elk regiment aan een officier, die daarvoor eene 
jaarlijlvsche toelage geniet van f 100, of wel bij 12 k 14 
lesuren per week, p. ni. 15 cent per uur. 

Dit bericht op zich zelf zou om meer dan eene reden, on-
noodig om op te noemen , mij geen aanleiding geven er 
iets van te zegden, vooral niet omdat de tijd die ons nog 
rest kostbaar is. 

Wel hetgeen volgt, namelijk dat het onderwijs in de-
zelfde vakken op den cursus is opgedragen aan twee officie-
ren , die ieder gemiddeld 9 uur per week les geven en 
daarvoor f 200 genieten. 

In dit verschil is oppervlakkig beschouwd eene onbil-
lijkheid gelegen. 

Is al waar, dat de officieren op den cursus W/Yfcr moeten 
gaan met de leerlingen dan die bij de voorbereidende scholen , 
even zeker is het, dat juist op de voorbereidende scholen 
de eerste beginselen moeten worden gelegd en dat die taak 
niet gemakkelijk is. 

Ieder hier zal zeker met mij overtuigd zijn van de waarheid 
der spreuk » alle begin is moeilijk ". 

Het zij verre, Mijnheer de Voorzitter, dat ik omtrent 
dit punt een voorstel wil doen , omdat ik de zaak in zijn 
geheeleu omvang niet kan beoordeelen. 

Ik heb het alleen onder 's Ministers aandacht willen 
brengen , die, zijn er werkelijk grieven in deze, wel be-
reid zal worden bevonden in dien toestand verandering te 
brengen. 

Mijnheer de Voorzitter, alleen het verschil waarin schijn-
baar een onbillijkheid ligt noopte mij tot spreken, niet de 
bezoldiging. 

De heer W e i t ï e l , Minister van Oorlog .• Mijnheer de 

Voorzitter ! Of er in deze zaak grieven zijn , kan ik niet 
bevestigen ; ik zou daarvoor het door den geachten afge-
vaardigde aangehaalde artikel hebben moeten lezen. Wel-
bclit dat het betrekking heelt op zekere toestanden in 
zekere korpsen. Er is altijd onderscheid gemaakt tusschen 
het goven van onderwijs op de cursussen en opde voorbe-
reidende scholen bij de korpsen. De officieren zijn met de 
hun toegekende toelagen ook altijd tevreden geweest. 

Ik zou natuurlijk niets liever doen dan eene verhooging 
voorstellen, maar er is zooveel van dergelijken en anderen 
aard, dat ik het wel achterwege moet laten. Mocht er zich 
later eene gunstige gelegenheid voor voordoen , dan zal ik 
niet vemiimen om aan de wenken van den geachten afge-
vaardigde gevolg te goven. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Onderart. 20 wordt zonder hoofdelijke stemming goed-
gekeurd. 

De onderartt. 21 tot en met 23 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goed-
gekeurd. 

Over de Vde afdeeling (Geneeskundige dienst), Vide af-
deelmg (Studie en onderwijs) en Vilde afdeeling (Artillerie-
inrichtingen , materieel der artillerie, draagbare wapenen 
en pyrotechnie, alsmede praclische oejeningen en proeven bij 
het wapen der artillerie, een en ander echter met uüzonde-
deri/ig tan al wat de Koninklijke Militaire Academie en 
het wapen der marechaussee betreft) wordt geen beraad-
slaging gevoerd. 

De onderartt. 24 tot en met 37 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goed-
gekeurd. 

De Toorzltter : Thans stel ik voor om wegens het 
vergevorderde uur de beraadslaging te schorsen tot morgen 
te 11 uren. 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 

Daarna wordt de Vergadering gescheiden. 


