
Vel 144. 541 Tweede Kamer. 

26ste VERGADERING. - 30 NOVEMBER 1899! 
J3. Nadere wijziging en aanvulling der wet] van 17 November 1872, houdende vaststelling der Indische tarieven 

en nadere regeling vanjhet invoerrecht van zout iu Nederlandsch-Indië. 

26ste VERGADERING. 

VERGADERING VAX DOXDERDAG 30 NOVEMBER 1899. 

(GEOPEND TB 1 0 UBEN.) 

Ingekomen : 1". een bericht van een lid; 2°. adressen. — 
Behandeling en aanneming van verscheidene wetsont-
werpen. — Nog ingekomen berichten van leden. — Be-
handeling van de wetsontwerpen tot vaststelling der 
Staatsbegrooting voor 1900; aanvang der algemeene be-
raadslaging. 

Voorzitter: de heer Gleichnian. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 84 leden, te weten de 
heeren: 

Mees , Trun'en , Lely, Lucasse , Verhey , Donner, Staalman , 
Everts, Py'nacker Hordük, Mutsaers. Dobbalmann , Houwing, 
van den Heuvel, van Vlijmen , Nolens, Kool, Michiels van 
Verduynen , Pijnappel, Geertsema, Nolting, Schaepman, Ketelaar, 
de Bieberstein , Jansen , van Kerkwijk, de Ram , van Dedem , 
Vermeulen , Smeenge , Harte van Tecklenburg , van Alphen , 
de Waal Maletijt, F. van Bylandt (Apeldoorn), C. van Bylandt 
(Gouda), Schaatsrua , Heesters, van Deinse , Pyttersen , van 
den Berch van Heemstede, Knijff, van der Zwaag. de Savorniu 
Lohuian , Travaglino, van Gilse , Goekoop , van Heemstra , 
Bastert, Fokker, van Kol, Krap , Kolkman, Drucker, Bonman, 
Zijlma , van Gijn, Roessingh , Schaper, Hartogh, Goeman Bor-
gesius , Brummelkamp, Tan Kempen, de Boer, Tydeman , van 
de Velde, van Asch van VVijck (Ede), Ferf, Rethaan Macaré, 
Heldt, de Ras, Merckelbaeh, Mackay, Hink, Willinge, Tak 
van Poorvliet, Seret, van Asch van Wyck (Wijk by Duur-
stede), Tijdens, van Karnebeek, Lieftinck, Kuyper, vau Raalte, 
de Beaufort en van Limburg Stirum. 

en al de heeren Ministers, behalve de heer Minister van Marine. 

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

De Voorzitter deelt mede dat zy'n ingekomen: 5 T S !T*ÜS3? 

1". een bericht van den heer Groen van Waarder, dat hy 
wegens ongesteldheid is verhinderd de vergadering bij te wonen. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen; 

2°. de volgende adressen: 
drie, houdende adhaesie aan het adres van het bestuur der 

Vereeniging van gasfabrikanten in Nederland, betrekkelijk het 
wetsontwerp op de Arbeids- en rusttijden in fabrieken en werk-
piaatsen , van: 

v..u der Bij 11 en O'., gasfabrikanten Velp (Gelderland): 
burgemeester eu wethouders vau Oudewater en van Goes; 
een, van den raad der gemeente Goes, betrekkelijk het wets-

ontwerp houdende nadere bepalingen omtrent de persoueele 
belasting; 

I een , van S. Goudswaard en andere ouders van onbezoldigde 
leerlingen op ?s Rijks marinewerf te Hellevoetsluis, betrekkelijk 
het plaatsen van volontairs en leerlingen op die werf. 

Deze adressen zullen worden gezonden aan de betrokken 
Commissiën. 

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen : 

I. NADERE WIJZIGING VAN ARTIKEL G DEK WI:T VAN 17 NOVEMBER 
1872 (STAATSBLAD N'. 180), HOUDENDE VASTSTELLING DER TARIEVEN 
VAN I N - , UIT- EN DOORVOER IN N E D B R I . A N D S C I I - I N D I E . 

NADERE i m u n VAN HET IIVOSBBBCBT VAN ZOUT IN NEDERLANDSCH-
THDIE. 

AANVULLING DER WET VAN 17 Novenen 1872 (STAATSBLAD 
N". VSO) . HOUDENDE VASTSTELLING DER TARIEVEN VAN IN- , U1T- EN 
DOORVOER IN N K D B B L A H D S C H - I H D I Ê . (7$) 

De algemeene beraadslaging wordt voortgezet over de wels-
ontwerpen in het algemeen, de artikelen en het amendement van 
de heeren Pyttersen c. s. 

De beer PUnacker Hordijk: Mijnheer de Voorzitter! Ik 
heb mij bij de algemeene beschouwingen bereid verklaard om 
den Minister te steunen bij zyn voorstellen tot versterking der 
middelen, voor zooveel de daartoe door hem beraamde maat-
regelen niet belemmerend zyn voor de ontwikkeling van land-
bouw en nijverheid, noch daardoor belangen uit anderen hoofde 
te veel worden geschaad. 

Het dikwyls gegronde bezwaar bij het invoeren vau nieuwe of 
het verhoogen van bestaande belastingen, namelijk, dat zy een 
te zwaren last leggen op de belastingschuldigen , geldt niet bij 
het voorstel tot opheffing d*r vrijhavens. En evenmin zal daar-
door de ontwikkeling van landbouw en nijverheid worden be-
lemmerd. 

Dergelijke argumenten worden dan ook niet aangevoerd in de 
by de Kamer ingediende adressen , noch in de ter griffie ter 
inzage van de leden nedergelegde memorie van kooplieden te 
Makassar en het advies van de Kamer van koophandel en nijver-
heid te Soerabaija. Wel zegt de Kamer van koophandel en fabrie-
ken te Hengelo, dat de Twentsche industrie daardoor zou worden 
benadeeld en wijst haar zuster-Kamer te Helmond op het groot 
belang hetwelk baar .extiel-nijverbeid stelt in haar verbindingen 
met Makassar, doch ik meen dat die bezwaren niet mogen 
gelden, of althans slechts als bijkomende omstandigheid, waar 
het te doen is om Indische financiën en Indische belangen. 

De Kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam heeft 
zelfs geen bedenking tegen het brengen binnen het douanegebied 
van de overige streken van het oostelijk gedeelte van den Archipel, 
mits Makassar vrijhaven blijft. 

De vraag in dezen is dau ook alleen of de vrees gegrond i s , 
dat de handel te Makassar door de opheffing als vrijhaven zal 
verloopen of groote schade lijden. 

Mijnheer de Voorzitter ! Jk ben niet genoegzaam met de toestan-
den in het Oostelijk gedeelte van onzen Archipel in lndië bekend 
om die vraag met volkomen kennis van zaken te kunnen beant-
woorden. Ik heb mij dus een oordeel moeten vormen , gegrond 
op de studie van de ter griffie nedergelegde stukkeu en op het-
geen de Minister ons in de Memorie van Toelichting en vau 
Antwoord heeft medegedeeld. En die studie heeft mij tot de 
ov ••tuiging gebrar-ht dat de , zoowel door de kooplieden te 
Makassar als door de Kamer van koophandel te Soerabaya, aan-
gevoerde bezwaren . r.iet vnj zj'n vau overdrijving. De laatste 
toch zegt, dat er wel geen absolute zekerheid i s , dat de handel 
van Makassar naar Singapore zal verloopen , maar toch groote 
waarschijnlijkheid , terwijl de eersten iets minder pessimistisch 
gestemd zijn , maar toch ook iu de conclusie vau hun memorie 
de meening uiten , dat de voorgestelde maatregel: 

l'. gevaarlijk is vo •;• ileu bloei en de ontwikkeling van 
Makassar: 

2°. gebrekkig door een niet te verdedigen rechtenregeling 
met de Vorsteulauden , waarbij de belangen van Makassar direct 
worden geschaad. 
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l iet laatste bezwaar i.-* . ineen i k , voldoende in de nota's van 
den inspecteur Vermeulen weerlegd. En wat liet eerste betreft , 
is de mogelykheid zeker niet uitgesloten dat door de opheifing 
•van de vrijhoven te Makassar de handel aldaar eenige scliade 
zal lijden. Hoe groot die schade zal zijn , is vooruit niet te be-
pa len , maar wel mag worden aangenomen dat die niet van 
zooveel beteekenis zal zijn , dat daardoor de verdere ontwikke-
ling van Makassar zal worden tegengehouden, ü e assistent-
resident Eerdmans resumeert dan ook in bijlage D van zijn 
belangryk geschiedkundig overzicht van Makassar's handel eu 
scheepvaart , „ d a t de opheffing van de vrijhaven mogelijk en 
uitvoerbaar i s , zonder nadeel voor den handel , mits zij geschiedt 
met een gelijktijdige ophefling van alle overige vrijhavens in 
het. gouvernement Gelebe3 en onderboorigbeden en die in de 
residentié'n Meuado , Ternate , Amboina en Tiinor , in. a. w . , 
da t genoemd gouvernement in deszelfs geheel (met inbegrip der 
zelfbestureude rijken) en genoemde residentié'n by het tolgebied 
in Nederlandsch-lndië worden gevoegd.'' 

Aan die voorwaarde wordt in het wetsontwerp voldaan. Zwaar 
weegt ook by mij de overweging in den aaubef van de Memorie 
van Toel icht ing, dat de toestand der Indische geldmiddelen 
dringend eischt , dat naar vermeerdering van inkomsten gestreefd 
worde en dat daarbij allereerst het oog moet worden geslagen 
op de Buitenbezittingen , die in vergelijking met Java en Madura 
en ook niet het oog op hare bestuurskosteu , te weinig in de 
algemeene lasten bijdragen. E n eveneens onderschrijf ik de 
meeniug in diezelfde Memorie . dat het principieel zeker niet te 
verdedigen i s , dat een deel van Nederland-lndiê' is vrijgesteld 
van een belangrijke bijdrage tot 's lands geldmiddelen, die in 
een ander deel geheven wordt eu dat de billijkheid ongetwy'feld 
vordert d a t , waar mogelijk, geheel Nederlandsch-lndië gelijke 
lasten draagt. 

Zoowel voor Makassar als de overige vrijhavens acht ik dat 
mogelyk ten aanzien van de in- en uitvoerrechten. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde u i t Leeu-
warden kan niet toegeven dat de Buitenbezitt iugen , in vergi -
lijking met .lava en Madura , te weinig in de algemeene lasten 
bijdragen. Hij kwam tot een becyfering die gebaseerd is op het. 
zielental. Dturaan is echter , naar ik meeu , weinig waarde te 
hechten, oiud.it wel het cijfer der bewoners van Java en Madura, 
maar niet dat vau de Buitenbezittingen vertrouwen verdient. 
De cijfers voor de Buitenbezittingen worden slechts bij benadering 
gegeven. 

De geachte afgevaardigde doet een beroep op een zinsnede 
in bet rapport van den inspecteur Vermeulen , waar deze zeg t : 
„ruim 21 pet. van den gebeeleu bandelsomzet als he t ergste 
mocht gebeuren, voor Makassar te zien verloren gaan is iets , da t de 
Regeering niet koud laten mag". Maar hij verzuimde mede te 
deelen wat de inspecteur venter laat volgen , ten bewy'ze dat 
maatregelen zijn getroffen om dat verloren gaan te voorkomen; 
dat zijn de overeenkomsten met de vorsten om de tarieven in 
hun landen geldend, te vervangen door ons algemeen ta r ie t , 
alsmede het aanstellen van waki's vau het gouvernement in 
hun gebied om te zorgen voor de ricbtige toepassing van de 
overeenkomst. 

E n de inspecteur Vermeulen zegt dan ook ten s lot te : „En nu 
de gevolgen voor den handel te Makassar. Komt de zaak op de 
aangegeven wijze tot s t and , dan kunnen de ter verzending naar 
de Vorstenlanden bestemde „iniport-artikelen" uit het vry verkeer 
genomen worden , zonder dat dit ten gevolge heeft, dat Makassar 
de artikelen duurder moet leveren dan aan Singapore mogelijk 
is. De zaken komen dan als volgt te staan : Makassar vervalt 
by' de ontvangst uit Europa enz . , in de kosten van rechten-
betaling, Singapore n'.et; maar bij aankomst in de Vorstenlanden 
y.ijn de rollen juist omgekeerd , zoodat Singapore den aanvankelijk 
verkregen voorsprong uog op het rechte moment verliest. 

Dok ten opzichte vau het tiveede en het derde wetsontwerp 
meen ik met de voorstellen vau de Regeering te moeten meega in, 
ofschoon e r , wat het derde betreft , bij mij wel enkele bezwareu 
bestaan. 

De Minister i s , evenmin als ik. voorstander van uitvoerrechten 
op cultuurproducten. Eu het ligt dan ook niet in zyn bedoe-
l ing om die door dit wetsontwerp te treffen. 

Maar dan mag gevraagd worden waar de overgang i3 van 
boschproducten tot cultuurproducten. 

De Minister zegt dienaangaande in de Memorie van Toelich-
t i n g : „Ouder boschproducten worden, in tegenstelling vau 
cul tuurproducten, verstaan die voortbrengselen, welke , zoo al 
niet geheel door de natuur zonder eenige hulp van 'smenschen 
hand voortgebracht worden, dan toch in hoofdzaak alleen arbeid 
en weinig of geeu kapitaal vereischen." 

Artikel 1 van bet wetsontwerp noemt de producten met name 
en daarby' in de eerste plaats benzoë, dama, ge tah , gomelastiek 
en andere gorn- en harssoorten. Eu het zijn juis t die artikelen , 
welke , blykeus bet rapport van den Padaugschen handel, thans 
meer en meer door de bevolking in geregeld onderhoud en aan-
planting geproduceerd en dus cultuurproducten worden. 

Wellicht kan de Minister ons omtrent de juistheid van die 
opmerking nader inlichten. 

De handel te Padang is ook bevreesd d a t , behalve de reeds 
genoemde gomsoorteu , ook notemuskaat, foelie, kopra en gambir 
als boschproducten zullen worden aangemerkt. 

Het is niet waarschijnlijk, althans niet wat de vier laatstge-
noemde producten betref t , maar toch acht ik een verklaring 
vau den Minister dienaangaande wenschelijk. Die producten zyn 
wel niet genoemd in artikel 1 van het wetsontwerp , doch op 
de daarin wel genoemde goederen volgt : „en andere , met name 
te noemen boschproducten". 

Deze bepaling laat d u s , meen i k , den G i.ivenieur-Generaal 
de vrijheid om ook andere dan de i i are 1 genoemde pro-
ducten onder de boschproducten op te nemen. 

De beer van den H e u v e l : Mijnheer de Voorzitter! In aan-
sluiting bij hetgeen de geachte afgevaardigde uit Leeuwarden 
gisteren tot toelichting van het amendement heeft in het midden 
gebracht , acht ik mij verplicht, eenigszins myn zienswijze uit-
een te zetten aangaande het door de Begeering ingediende wets-
ontwerp. In het midden gelaten de billijkheid , die — zooals de 
lieer Minister iu zijn Memorie van Toelichting betoogt — vordert, 
dat geheel Nederlandsch-lndië gelijke lasten d r aag t , komt het 
mij voor , dat de vrijhaven van Makassar bierop een groote uit-
zondering m a a k t , en wel vooreerst om de belangrijkheid van 
den handel , en ten tweede om de belemmering die daardoor 
aan den handel zal worden toegebracht. 

De belangrijkheid van den handel te Makassar , zoo ook het 
belang dat de exporteurs en industrieelen vau het moederland 
daarby hebben , is in geen opzicht te ontkennen. 

Gaan wij de cijfers na in het Voorloopig Verslag, dan zien 
wij dat juist na 1846, toen Makassar een vryhaven geworden is , 
de handel zich begon te ontwikkelen. Het mag geen onbedui-
dend verschijnsel genoemd worden , dat in een spanne ty'ds van 
vijf en twintig j a a r , de handel zich tlermalt' ontwikkelde, dat de 
waarde vau in- en uitvoer vertiendubbelde. 

En waar de heer Minister op bladz. 2 van zijn Memorie van 
Toelichtii g zelf e r k e n t . dat sedert de vryverklariiig van de 
haven van Makassar werd gepubliceerd , zij het ceutraal pun t 
il geworden van den handel van het oostelijk deel onzer Indische 
bezi t t ingen, is het een punt vau overweging Makassar als vrij-
haven te blijven behouden. 

W at de belemmering aangaa t , die door de opbeffiug van de 
vrijhaven van Makasser aan den handel zal wordeu toegebracht, 
wijs ik vooreerst op den eigenaardigen toestand van den han-
dei die daar gedreven wordt. 

De goedereu uit Europa en voornamelijk uit ons land aange-
voerd , worden naar Makassar in grootere collis verscheept, om 
daar in kleinere omgepakt en verder met prauweu naar de kleinere 
eilandjes vervoerd te worden. 

Word t nu Makassar in bet tolgebied opgenomen, dan zal er 
allereerst te Makassar een inklaring plaats hebben , dan weder 
u i tk la r ing , vervolgens bij aankomst op de eilandjes weer inkla-
r i n g , allemaal formali tei ten, Mijnheer de Voorzi t ter , die den 
handel outzaglyk bemoeilijken. 

Men zal de voorkeur gaan geven , om de handelshuizen, die 
met zooveel moeite te Makassar zyn opgericht , te verplaatsen 
naar Singapore ; en Engeland zal ons in de hoogste mate dank-
baar zijn. Moeten wy' dan medewerken om Engelauds handel 
uit te breiden ten koste vau onzen eigen handel ? Neen , Mijn-
heer de Voorzit ter, dan staat de liefde voor myn eigen land bij 
m:j Ie hoog, dan dat ik hieraan zal medewerken. 

Nu spreekt de heer Minister wel in zijn Memorie van Antwoord. 
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van een vrijzinnig entrepotstelsel, dat volgens hem de bezwaren 
tegen de opheffing van Makassar all vryhaven eenigszins zou 
opheffen , doch dan vraag ik , hoedanig zal de heer Minister een 
entrepot doen oprichten wa:ir al die werkzaamheden van ont-
en verpakking tevens kunnen geschieden? 

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, epn enkel woord over de 
inkomsten en de perceptiekosten. Zijn Excellentie berekent in 
zyn Memorie van Toelichting op bladz. 4 , de ontvangsten, na 
aftrek der gewone perceptiekosten ad f 100 000 en de schade• 
loosstellingen aan de inlaudsehc vorsten ad f' 130 000 , op f ÖJO 000. 

Deze cijfers zullen zeker gebaseerd zijn op deniu-eu uitvoer. 
Doch waar de heer Minister, zooals bladz. 3 van de Me-

morie van Toelichting vermeldt, zich voorstelt om de handels-
centra van eenige beteekenis met een naar omstandigheden 
sterke of' minder sterke douanemacht te bezetten en dus llrinere 
jilaalsen voor simd.l.ellinnilel apen ie laten, ligt het voor de hand, 
dat, wil meu met kracht tegen den smokkelhandel ageeren. de 
perceptiekosten aanmerkelijk zullen moeten verhoogd worden. 

Of, de ontvangsten zullen door den smokkelhandel van uit 
Singapore aaiinierl.etijl; verminderen. Want men moet zich niet voor-
stellen dat deze smokkelhandel niet zal gedreven worden. 

De heer Minister zegt wel, dat 5 pet. rechten niet looneud 
genoeg zijn om smokkelhandel te bevorderen ; doch dan moet 
men minder goed op de hoogte zijn van den handel, die daar 
gedreven wordt, dan moet men niet weten, dat de inlanders 
en Chiueezen niet hun prauwen den geheelen Indischen Ar-
chipel bevaren , om de goederen van de handelscentra naar de 
verschillende kleinere eilandjes te vervoeren. En zal dan, wan-
neer slechts douaneposten zijn op de handelscentra , de inlander 
die met een karig dagloontje tevreden is , zich de moeite niet 
getroosten en alles niet aanwenden . om die 5 pet. te verdienen ? 

Neen, Mijnheer de Voorzitter, dan geloof ik, dat de heer 
Minister zich deerlijk zal vergissen. Dan ben ik bevreesd , dat 
de ontvangsten, g-raamd op f' 550 0J0, en waarom dan toch de 
geheele inlijving in het tolgebied geschiedt, wel eens tegen 
kunnen vallen. 

Uit een en ander, Mijnheer de Voorzitter, neem ik de con-
clusie, dat het niet wenschelyk is, de vrijhaven van Makassar 
op te heften en heb ik het voorgestelde amendement gaarne 
mede onderteekend. 

De heer Geertsenia: Belastingwetten maken is in het alge-
meen een rnoei'yke zaak, omdat daarbij altijd eenige belangen 
worden geschaad. Deze wetten ziji) echter noodig, omdat de 
Indische schatkist versterking noodig heeft en de Buitenbe/.it- I 
tingen meer aan de schatkist moeten bijdragen dan nu het geval is. j 
Want onjuist is het wat de heer Pvttersen daaromtrent mede-
deelde — de meeste Buitenbezittingen bedruipen zich niet. 

Deze belastingen zijn juist door de Regeering voorgesteld, 
omdat zij geen directe belastingen aan de inlanders willen op-
leggen. Voor Sumatra's Westkust, waar de inlanders geen 
landrente of hoofdgeld betalen . heeft uien o. a. daarvan toch 
afgezien , omdat men vreesde , dat er misnoegen onder de bevol-
king zou worden gewekt 

Nu de bezwaren tegen de opheffing van Makassar als vrijhaven. 
Deze bezwaren waren juist eenige jaren geleden, maar nu veel 
minder geworden. 

Twee jaren geleden hebben wij Menado en verleden jaar Go-
rontalo , Tomini en lianggaai bij het tolgebied ingelijfd en nu zal 
tegelijker tijd met Makassar het geheele oostelijke gedeelte van 
Celebes daarbij worden ingelijfd. Dan zal Makassar het middel-
punt vormen van een groot tolgebied, en, dat zoo zijnde , zal de 
doorvoerhaudel in Makassar geen groote schade lyden en ook 
niet de invoerhandel, indien de Indische regeering zorgt dat 
het particulier en fictief entrepotstelsel te Makassar goed wordt 
geregeld. Dat de handel zich naar Singapore zal verplaatsen is 
veel minder dan vroeger te vreezen. Het leven te Makassar zal 
niet duurder worden , maar dat zal zij dan gemeen hebben met 
alle havens in Indië, behalve Riouw. 

Toen wij eenige jaren geleden Menado en Gorontalo inlijfden 
in het tolgebied , waren er niet zooveel stemmen tegen als nu 
tegen de inlijving van Makassar Waarom? Waarschijnlijk omdat 
de uitvoer van Holland naar Makassar grooter is dan naar die 
twee genoemde plaatsen. Doch, Mijnheer de Voorzitter, ofschoon 
ik alles voel voor de belangen der Hol'.tudsche industrie en i 

nijverheid , mogen die belangen toch niet den doorslag geven. 
Het is mij echter zeer aangenaam te zien , dat dit eenigszins 
kapitalistische amendement versierd is met de handteekening van 
mijn geachteu vriend van Kol. 

De heer van Kol : Naar aanleiding van de opmerkingen van 
ons geacht medelid , den heer Geertsenia , wensch ik eenige toe-
lichting te geven. Het standpunt, dat my heeft bewogen Makassar 
als vrijhaven te trachten te handhaven is niet geweest, al heb 
ik ook voor billijke eischen het oog, het standpunt van de be-
hartiging van de belangen van den handel, maar een hooger 
standpunt, nl. dat van de behartiging der belangen van de kolonie. 

Ik ga mee met het argument van den heer Geertsenia, dat 
het abnormaal is , dat , terwyl wij invoerrechten heffen in onze 
koloniën, dat deel vanden Archipel daaraan niet is onderworpen. 
Ik ben het er geheel mee eens, dat het billijk i s , dat in alle 
oorden van den Archipel gelijke invoerrechten worden geheven , 
tenzij er bij/.ondere en locale omstandigheden zijn, die een uit-
zondering noodzakelijk maken. Vooral heeft het iets voor van 
die onafhankelijke staten het heffen van rechten over te nemen , 
omdat het bekend i s , dat zoolang die heffing in handen der 
inlandsche vorsten is , dit aanleiding geeft tot allerlei vexatiëu 
door de , sjahbandars " en veel meer belasting wordt afgedwongen 
dan de 5 pet. voorgeschreven invoerrechten. Hun knevelarijeu 
leveren een groot bezwaar op voor den handel. De doorvoering 
van het Indische tolgebied over dat gedeelte van den Archipel 
vindt dus hij mij steun, maar wij moeten niet al te theoretisch 
in dergelijke beschouwingen zijn. \Vy moeten ook het oog 
hebben voor uitzonderiugeu en voor locale toestanden en om-
standigheden , en dan geloof ik , dat in dit geval Makassar daar-
voor in de termen valt. De heer Pyttersen heeft in een uit-
stekende rede gisteien aangetoond, dat do voordeden gering, 
maar de nadeelen niet gering zullen zijn en dat de inkomsten 
van de schatkist luttel zullen zijn , maar de nadeelen voor den 
handel groot, omdat de smokkelhandel sterk zal toenemen. 
Hoewel ik niet instem niet het bezwaar, dat is uiteengezet in een 
reqnest van de Kamer van koophandel en fabrieken te Batavia, 
toch ligt daarin iets waars. nl. dat, als Makassar als vrijhaven 
wordt opgeheven, de Madjoreezeu en Mandareezen zullen ge-
dwongen worden hun handel door te zetten tot Singapore ; dat 
die 1 eruchte zeeroovers van enkele tientallen jaren geleden weer 
tot den zeeroof hun toevlucht zullen nemen , en dus in onzen 
Archipel de zeeroof weer zal bevorderd worden. Wellicht is 
het gevaar echter niet zoo groot als de Kamer van koophandel 
te Soerabajja vreest, nl. dat internationale verwikkelingen van 
deze rege ing het gevolg zullen zijn. 

Ik meen dus. dat er voldoende reden is om het kleine eilandje , 
als het ware, Makassar. dat gemakkelijk van de rest van Celebes 
af' te zonderen i s , als vrijhaven te handhaven. 

Thans wensch is nog enkele opmerkingen te maken met be-
trekking tot het sluiten van contracten met zelfbesturende vorsten. 
Hebben wij hier wel zeker te doen met vrijwillige contracten ? 
Is hier minzaam overleg gepleegd , waarvan wij de resultaten 
zien? Of is hier soms pressie uitgeoefend? 

De Minister houde het mij ten goede (het is geen aangename 
t;iak) dat ik weer verplicht ben h:er de Kassaudrarol te ver-
vullen. Een rapport', dat ik gelezen heb, van den assistent-
resident Eerdmans , een der weinige Europeesche ambtenaren, 
die op de hoogte zijn van de toestauden en het huishouden in 
die zelfbesturende staten, heeft mij daartoe aanleiding gegeven. 
Het is de nota van den heer Eerdmans vin \'A October 1894, 
ter griffie gedeponeerd, waarin wij op bladz. 111 het volgende 
lezen: 

B A-m de overname der in- en uitvoerrechten der zelf bestu-
rende staten moet noodwendig voorafgaan en ernstig worden 
overwogen , of de Regeering dit volgens de politieke contracten 
kan vorderen en of een verstandige politiek de overname wettigt, 
ook bij eventueele weigering." 

Deze met de plaatselijke toestanden bekende autoriteit geeft 
hier uitdrukking aan een vrees die ook mij bezielde, o. a. naar 
aanleiding van de contracten besproken bij gelegenheid van de 
behandeling der Indis he Mijnwet. 

Het is ons genoeg bi'kend uit de geschiedenis welke de bedoeling 
is wanneer de Indische regeering zoogenaamd vrijwillige con-
tracteu sluit met zelfbesturende staten. Wy hebben meermalen 



544 
20ste VERGADERING. - 30 NOVEMBER 1809. 

73. Nadert' wijziging en aanvulling tier wet van 17 November 1872, houdende vaststelling der Indische tarieven 
en nadere regeling van het invoerrecht van zout in Nederlaudsch-Indiè'. 

ondervonden hoe de vertegenwoordigers van de Nederlandse.h-
Indische regeering steeds meer toegevend worden en al te toe-
geefeljjk zijn waar het contracten met blanke vorsten, en aan* 
matigend en tvrauniek waar het contracten met bruine vorsten 
geldt. 

De geschiedenis is daar om te bewijzen, dat niet zelden door 
het willekeurig optreden van de vertegenwoordigerstier Indische 
regeering oorlogen gevolgd zijn. ik wil alleen wijzen op de 
Bulische oorlogen, enkele tientallen jaren geleden. Ook in de 
laatste jaren hebben wij, waar het dergelijke zendingen gold, 
van gemachtigden van de Indische regeering op droevige re-ul-
tatcii te «rijten. In het jongste debat is gebleken, dat de op-
dracht aan liet lid van den Raad van Indië Mullenieister geleid 
heeft tot ontevredenheid over ons gezag op Java. Het is algemeen 
bekend, dat de zending, door den Raad van Indië den heer 
Gallois eenige jaren geleden opgedragen, tot verbittering heeft 
geleid bij onze getrouwe aanhangers in de Minaliassa. Ook is het 
duidelijk, voor wie het durven te uiten , dat de zending van 
generaal Vetter het verraad van Toekoe Oemar heeft uitgelokt. 
Omzichtigheid te betrachten Ü dus geraden. 

Wi.j mogen toch niet vergeten, dat geen enkel der gesloten 
contracten met inlandsche vorsten, volgens niededeeling van 
goede zijde, den heer Eertim tns, de Indische regeering het recht 
geeft tot het heffen van invoerrechten , en dit is dan ook alleen 
te verdedigen bij vexatoire heffing door inlandsche vorsten. 
Misschien geven, wat Goa betreft, de artt. 14 en 15 van het 
.Bongaaisch contract' van 7 Augustus 1824 het recht zulks 
door te drijven : maar men moet hierbij niet uit het oog ver-
liezen , tlat de vorst van Goa, evenals al de vorsten met 
A\i;' wij contracten hebben gesloten en niet wie contracten zullen 
gesloten worden, niet onze vasallen zijn, maar onze bondgenooten. 

Ik hoop dus tlat de Minister zal beseffen en aan «Ie Indische 
regeering zal laten gevoelen , dat hier vreedzaam overleg noodig 
i l . en dat slechts met veel tact de gewenschte hervorming, de 
uitbreiding van ons tolgebied , kan worden doorgevoerd. 

Volgens de verwachtingen van den heer Eerdinans zullen 
Sidenreng en andere staten ons eenige, doch bijv. Goa ons 
Teel moeilijkheden kunnen bezorgen, en hij hoopt, evenals ik. 
dat men zorg zal dragen de vorsten op de kust van Celebes te 
doen gevoelen , „dat wat ons drijft het tegendeel is van 
annexatie-geest." 

De heer Crenicr, Minister van Koloniën: De heeren Pijna'iker 
Hordijk en Geertsema hebben er te recht aan herinnerd dat het 
noodig is naar vermeerdering van inkomsten om te zien. Ons 
Indisch financiewezen dreigt steeds het gevaar van teruggang 
van de inkomsten uit koffie en t in; de prijs van tin is nu wel 
bijzo7ider hoog, maar vóór een jaar was die omtrent de helft. 
Üe koffieproductie is steeds dalende, de prijzen zijn onzeker. De 
inkomst uit producten is dus een onzeker middel. Voor alle 
productieve of half-productieve werken in Indië te leenen, zou 
een politiek zijn die niet steeds door te voeren is en het krediet 
van den Staat zou benadeelen. 

"\\ Mineer dus gunstige jaren gelegenheid geven om buiteu-
gewone inkomsten uit producten voor een deel te gebruiken 
voor nuttige werken , dan versterken wij daarmede onze finan-
cieele positie . zooals ik bij de algemeene beschouwingen over 
de begrooting meer uitvoerig heb uiteengezet. Ik dank de beide ' 
geachte sprekers dan ook voor den steun, dien zij uit dien 
hoofde, ziende op de belangen van Nederlandsch-Indië, aan 
het voorstel van den Minister gegeven hebben. 

De heer Pyttersen heeft gisteren gezegd , dat het niet aau-
giug bij de middelen , die nu gezocht worden . h< t eerst, zooals 
de Minister deed, het oog te slaan op de Buiteubezittingen. ! 
Hij beweerde , dat het onjuist was te zeggen , zooals in de Memorie : 

van Toelichting geschiedt, dat in het algemeen de Buitenbezit-
tingen niet voldoend ? opbrengen in de algemeene middelen van j 
Nederlaudsch-lndië. l)it geachte spreker meende, dat eer het 
tegenovergestelde het geval was. Welnu . het is nog niet zoo 
heel lang geleden, het was in 1892, dat de Indische regeering ! 
op verzoek van ilen Minister van Dedem, voor zoover dit mogelijk 
was, een berekening heeft opgemaakt om na te kunnen gaan 
in hoever de BuirerTberittingeu , de inkomsten uit producten niet | 
medegerekend, volaoende opbrachten. En toen i3 men tot de 
onomstootbaru conclusie gekomen (op de onderdeden kan natuur- ; 

lijk aanmerking gemaakt worden , maar de conclusie staat als 
een paal boven water) dat van al de Buitenbezittiugen alleen 
Suiuatra's Oostkust, Riouw en Billiton meer dan de directe en 
indirecte uitgaven voor die gewesten dekken. En toevallig is 
de invoering van nieuwe uitvoerrechten van geen beteekenis 
voor de Oostkust van Sumatra, voor Riouw en Billiton, omdat 
die rechtenheffiiig in het eerste gewest reeds geschiedt en eigen-
lijk Kionw voorshands althans buiten die heffing blijft. 

Berekeningen, die later gemaakt zijn voor Suiuatra's Westkust 
en voor Borueo's Zuider- en Oosterafdeeling, hebben hetresul-
taat in 1892 verkregen bevestigd en versterkt, en ik blijf dus 
de .juistheid van mijn beweren in dit opzicht volhouden. 

Ik zal nu eerst op het voetspoor van den heer Pyttersen 
de noodzakelijkheid van het wetsontwerp op de uitvoerrechten 
bespreken. Van oudsher vormen de uitvoerrechten een belas-
t ing, die in zwang is bij de bevolking van onzen Indischen 
Archipel, en overal waar in den laatsten tijd , ook ten bate 
van de Indische bevolking, de rechtenheffiiig van inlandsche 
vorsten is overgenomen, werden uitvoerrechten geheven en is 
de Regeering daarmede voortgegaan. Dat is het geval op 
Riouws gebied , op Sumatra's Oostkust, op Atjeh, op Borneo en 
dat zal ook het geval zijn op Celebes wanneer het eerste wets-
ontwerp wordt aangenomen. 

Ik ben het dus met den heer Pyttersen allerminst eens, dat 
: de heffing juist dezer rechten ontevredenheid zou veroorzaken. 
I Maar juist de overneming van de rechten van de inlandsche 

vorsten maakt het thans noodzakelyk, dat daaromtrent wette-
lijke bepalingen worden gemaakt, want wat hebben wij gisteren 
bij aanneming van de begrooting gedaan? Daarbij is beslist, 
voor zooveel althans de Tweede Kamer aangaat, dat de geheele 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, dat reusachtig gebied , 
/.tl gevoegd worden bij ons tolgebied. 

Daarvoor is gevoteerd bij onderafdeeling 26« f 267 212. Alleen 
de jaarlijksche uitkeeringen aan de vorsten — ik reken daarbij 
nog niet eens op het douane-personeel — vorderen f 181000; 
eii die uitgaven moeten voor het grootste gedeelte gevonden 
worden uit de uitvoerrechten. 

In de Memorie van Toelichting is er op gewezen, dat de 
opbrengst van de uitvoerrechten alleen in dit gebied wordt 
geschat op f 99 000, en de mogelijkheid daartoe vervalt bij de 
verwerping van dit wetsontwerp, want de residentie Zuider-
en Oosterafdeeling van Borneo behoort niet tot de gewesten , 
waar de Gouverneur-Generaal, ingevolge art. 6 der Tariefwet, 
de bevoegdheid heeft rechten te doen heffen. Wanneer wij dus 
dit wetsontwerp afstemden , zouden wij een geschenk geven van 
f 99 000 aan de bevolking van de Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo, zonder dat daarvoor eenige reden is. 

In zeer ve'e gevallen legt dit wetsontwerp dus geen nieuwe 
lasten op de bevolking. Waar dit wel het geval is, legt het een 
weinig z waren last op, omdat de heffing tlaar niet hoog zal zijn , 
in den regel slechts 5 percent. Daarbij komt nog tlat er volstrekt 
geen reden is waarom men in sommige deelen der Buitenbezit-
tingen wél, in andere weer niet rechten heffen zou; vooral 
geldt dit voor Sumatra's Westkust, waar, zooals de geachte 
afgevaardigde uit Amsterdam, de heer Geertsema, deedopmer-
ken , geen hoofdgeld geheven wordt, en in welks aangrenzende 
gewesten, Atjeh en de Oostkust, wél uitvoerrechten geheven 
worden. 

In de Memorie van Toelichting is reeds gezegd , dat de Neder-
landsch-Indische Buitenbezittiugen voor de te belasten boseh-
produeten ten deele een monopolie bezitten , en dat, voor zooveel 
dit niet het geval is en zn ook uit andere streken daarbuiten 
worden uitgevoerd, zij ook daar in den regel met een uitvoer-
recht belast zijn. Wat Borneo betreft wordt èn in Britsch Noord-
B rueo èn in Serawak een uitvoerrecht van 10 percent van 
.' thprodnctea geheven. 

i k 'ieb uit de verschillende wetgevingen van andere landen , 
omdat het te ver zou voeren alle artikelen na te gaan . als voor-
beeld van mijn bewering het artikel caoutchouc (gom-elastiek) 
genomen , dat in verschillende deelen van den aardbol gepr<>-
doceerd wordt, en daaromtrent de volgende bedragen van hef-
ting bevonden: 

Britsch Noord-Borneo en Serawak, zooals gezegd, 10 percent, 
Mozambique 8, Portogeeseh Timor 5 percent, l'ortugeesche 
L'ongodistricten 7200 Reis per 100 K.G., Loaudo enz. 15 per-
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cent, Congovrijstaat (waar dit artikel in zeer groote hoeveelheid i 
wordt uitgevoerd) frs. 40 per 100 K.G., Niger territories 20, 
Duitsch Oost-Afrika 16,5, West-Congo 10 percent, Madagascar 
frs. 25 en Ecoador Dollar 0,04 per 100 K.U. 

Het beroep op itaatbuisbondkundigen van 40u jaren geleden 
of van bet begin dezer eeuw, gaat dus in deze niet op . in-
tegendeel blijkt, dat de practijk bijna overal noopt. om van «te 
boschproducten uitvoerrechten te heffen, ook in de koloniën van 
het land, waartoe Staart Mill behoorde. 

De opmerking door den heer Pyttersen gemaakt, dat bet be-
weren als zoude de inlander, iets minder ontvangende voorde 
boschproducten , iets meer gaan verzamelen om dezelfde som 
geld te ontvangen, die hij noodig heeft, ook zou kunnen worden ; 
toegepast op den landbouw , ineen ik te moeten tegenspreken, j 
De landbouwer wordt beperkt tot den omvang van zijn grond ' 
en zijn kapitaal. De inzamelaar van boschproducten is gewoonlijk 
niet beperkt in den omvang van de bosschen waarin li ij werkt, 
en kapitaal heeft bij in de meeste gevallen niet noodig. Ook is 
nergens gebleken, dat in streken van onzen Archipel, waar 
wèl rechten geheven worden , het bedrijf minder florissant is , 
dan daar waar geen heffing bestaat. Werd het bedrijf te zwaar 
gedrukt door een heffing van 5 a 10 pet., dan zou elke 
daling van prijs staking van productie na zich slepen. 

De geachte spreker beweerde, dat van alle kanten tegen 
dfl heffing van uitvoerrechten waarsebuwende stemmen opgaan, j 
Ik heb van die stemmen weinig vernomen ; wel heb ik er iets 
van gelezen in de Xietticc ArmktHUtha Courant. die aan den 
heer Pyttersen niet vreemd is. maar in verschillende andere 
bladen , o.a. in het IfandehliUnl, in een door het vorige lid dezer 
Kamer, den beer Kielstra . geteekend artikel, vindt de politiek 
van de Regeering in dit opzicht steun en aanmoediging. 

Men heeft zich beroepen op het adres van Padang's handel. 
Maar bet komt mij voor, het zij met bescheidenheid gezegd , 
dat dit adres bewijst, dat men al zeer arm aan argumenten is. 
Het beroept zich vooral op de ellende van de bevolking. Ik 
meen. dat die handelaren gezwegen hebben, toen het voornemen 
bestond een hoofdgeld van de bevolking te heffen. Ik wensch 
er aan te herinneren, dat . toen in 1897 op de begrooting een 
van de bevolking te heffen hoofdgeld werd voorgesteld, dat 
voorstel door de Kamer goedgekeurd is. 

De heer (.ïeertsema heeft er al aan beiinnerd, en ook ik wijs 
er op, dat die maatregel voor Sumatra's Westkust toen door 
de Kamer zonder verzet werd aangenomen. 

duist uit vrees voor politieke gevaren , waarvan de geachte 
spreker gewaagde, is dat hoofdgeld niet ingevoerd geworden. 
Het ia toen tocb gebleken, dat de bevolking bezwaren had tegen 
directe heffingen , maar niet tegen indirecte. Waar de geachte 
spreker nn spreekt van kleine politiek en onrechtvaardigheid , 
omdat er geen voordeden tegenover den voorgestelden maatregel 
staan, daar wensch ik er op te wijzen, dat hij genomen wordt in 
plaats van dien betreffende het hoofdgeld , welke de Regeering 
gemachtigd was te namen. Nu iets wordt voorgesteld . waarbij 
de br-volking indirect betrokken is , maar de Europeesche handels-
huizen meer rechtstreeks betrokken zijn, nu komt men op voor 
de belangen der bevolking en baalt men er zelfs liet plakaat-
pandjang bij. dat , zooals reeds aangetoond werd . aan de lvegee-
ring uitdrukkelijk bet recht voorbehouden heeft om in- en 
uitvoerrechten te heffen. 

Ook de controle op de heffing is als een bezwaar aangevoerd. 
Waar in zooveel streken van den Indischen Archipel rechten 

worden geheven van iu- en uitvoer van goederen, waarbij groot 
waardeverschil voorkomt. daar kan men het gerust aan de 
Indische regeering overlaten, om eventueele bezwaren te over-
winnen , die zich trouwens over de geheele wereld voordoen en 
overal overwonnen worden. 

Dat notemuskaat, foelie , cassia , gambir en dergelijke artikelen, 
welke de heer Pijnacker Hordijk opnoemde, niet belmoren tot 
de boschproducten , ben ik de eerste om toe te geven. Bij een 
vorige gelegenheid, toen het de Oostkust van Sumatra betrof, 
heb ik juist gestreden voor opheffing van uitvoerrechten op die 
soort van artikelen. 

Ik maak wat de rechteuheffing betreft een principieel onder-
scheid tusschen die producten, waaronder ik ook begrüpcopra, 
dat door de Indische Regeering onder de te belasten producten 
was opgenomen , en boschproducten. De vrees door de handelaren 

van Padang gekoesterd, dat ook daarvan rechten zouden worden 
geheven is een gevolg hiervan dat zij het wetsontwerp niet hadden 
kunnen lezen , maar alleen door telegraphische berichten daar-
omtrent waren ingelicht. 

De handelaren wijzen wijders op bet gevaar van chmdestinen 
uitvoer wegens de nabijheid van Singapore. Dit is een bewijs 
boe arm zij aan argumenten zijn. In zoo'u geval wordt de 
boeman Singapore er bij gehaald , om argeloozen vrees aan te 
jagen. Olandestine uitvoer van Padang naar Singapore! Wan-
neer hier te lande de uitvoerrechten op lompen nog bestonden, 
zou de Kamer van koophandel te Amsterdam met evenveel 
recht er over kunnen klagen, dat de smokkelhandel bevorderd 
werd. omdat zooveel lompen van Amsterdam naar Lissabon 
gaan , want de reis van Amsterdam naar Lissabon is niet veel 
langer dan die van Padang naar Singapore. 

Meer vrees voor smokkelhandel zou men dan moeten heb!,en 
voor de Oostkust van Sumatra, voor de pas ingelijfde Riouwsche 
streek op Oost-Sumatra, die vlak tegenover Pinang en Singa-
pore gelegen is. De vrees zou eveneens kunnen gelden voor 
Serawak en Britsch N'oord-Borneo, maar voor Padang bestaat 
hiervoor niet de minste rrden. 

De voornaamste reden waarom ik met eenige warmte en over-
tuiging het wetsontwerp tot het heffen van rechten op den 
uitvoer verdedig is , dat in verschillende deelen van de Buiten-
bezittingen in den Indischen Archipel die uitvoerrechten op 
boschproducten reeds worden geheven. Wanneer wij het geld 
niet met volle handen willen weggooien moeten zij ook geheven 
worden in de nu bij het tolgebied te voegen gewesten. Principieel 
bezwaar tegen de heffing kennen wij dus niet, en kan zeker 
niet gelden voor nog vrijgestelde streken van de Buitcnbe-
zittingen, die, althans voor een deel, uit anderen hoofde reeds 
mindu- opbreng' n dan de streken waar de rechten wel geheven 
worden. Daarbij komt, dat men bijna overal elders rechten heft 
van boschproducten , de concurrentie ter wereldmarkt van de 
heffing dus niet behoeft te weerhouden en , nu er geld noodig 
i s , zeg ik met volle overtuiging na, wat de raad van Indië, 
waarin ook zitting heeft de vroegere gouverneur van Sumatra's 
Westkust, de heer Miehielsen , zegt: dat < en der beste middelen 
om in 's lands kosten te laten deelen door de onderdanen , die 
er direct weinig in bijdragen , juist ia het beffen van uitvoer-
rechten op boschproducten. 

Ik kom nu tot de opheffing van de vrijhavens in het Oostelyk 
gedeelte van den Archipel. Op die opheffing is reeds dikwijls 
juist in deze Kamer aangedrongen , ook door mij. De practische 
bezwaren, die daartegen vroeger bestonden en die, onder andere, 
gegolden hebben toen de heer Sprenger van Eyk directeur van 
financiën was, gelden nu niet meer, en dit is voornamelijk 
daaraan te danken, dat de zeilvaart van Singapore naar het 
Oostelijk gedeelte van onzen Archipel, nagenoeg geheel ver-
drongen is door de stoomvaart. 

De heer van den Heuvel meent, dat wanneer dit wetsont-
werp aangenomen werd , de inlanders en Chinee/.en uit winst-
bejag het vervoer met zeilschepen door den geheelen Archipel 
weder zouden beginnen. Dit kan eenvoudig niet. Die zeilschepen , 
dit heeft de ondervinding geleerd . kunnen niet concurreeren 
met de stooms^bepen, zooals die tegenwoordig gebouwd en 
geëxploiteerd worden. 

Het bezwaar van den zeeroof, dit terloops, is er wel „pour Ie 
besoiii de la cause'" door den handel van Makussar bijgehaald. 

De stoombooten , die het oostelijk deel van den Archipel he-
varen. worden steeds grooter. Ik verwijs ten bewijze daarvan 
naar de staatjes bij de jaarverslagen van de Paketvaart-maat-
sehappij, waaruit blijkt, dat de schepen die zij aanvankelijk 
voor dezen dienst had , spoedig te klein bleken te zijn , zoodat 
de nieuwe anderhalf a tweemaal zoo groot worden genomen , 
ten einde in de behoeften van den handel van Makassar en het 
oostelijk deel van den Archipel te voorzien. Tegen dergelijke 
stoomschepen , waarmede de goederen tegen lage vrachten kunnen 
vervoerd worden , kunnen de zeilschepen niet concurreeren en 
voor 6 pet. van de waarde van sommige goederen gaat zulk of 
een kleiner stoomschip niet uit zijn koers met het doel om 
enkele goederen op een kleine plaats te lossen. 

Maar een hoofdzaak in deze is — de geachte afgevaardigden 
uit Amsterdam en 's Gravenhage hebben er reeds op gewezen 
— dat men uu zal kunnen krijgen wat vroeger niet mogelijk 
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was. ééa groot tolcoraplex; door de beslissing by onderafdeeling i en de accijnzen, welke in [ndiè* een steeds belangrijker deel van 
26a van hoofdstuk II der uitgaven genomen, is de gebeele de inkomsten gaan uitmaken. J uist die heffingen zijn een voornaam 
zuider- en ooster-afdeeling van Borneo gevoegd bij het tolge- middel om te gemoet te komen aan leemten in de financiën die 
bied, het noordelijk deel van Celebes is er ten vorigen jare uit anderen boofde kunneu ontstaan. 
reed.s bijgevoegd en door de wet van Si December 1898 is ; Van 1889 189:} was de gemiddelde jaarljjksche opbrengst Tan 
beslist, dat ook geheel Ternate er bij gevoegd zal worden. Nu I in- en uitvoerrechten en accijnzen 117 ,„ millioen , van 1894—1898 
heeft men dus nog slechts Celebes en onderhoorigheden, j 14" 10 millioen, terwijl dese voor 1900 is geraamd op 17*/M 
Amboiua en Tinior waaromtrent door de Kamer nog geen ] millioen gulden. Worden deze wetsontwerpen aangenomen, dan 
beslissing is genomen. Het vroegere bezwaar dat Makassarwas zullen wij spoedig komen tot 20 millioen gulden, terwijl dit 
een doorvoerhaven naar andere van tolheffing vrije streken, | middel nog zoo kort geleden slechts 1 l7,j0 millioen gulden op-
wordt dus geheel opgeheven. Makassar komt nu te liggen in j leverde. Ik twijfel er geen oogeublik aan of b|j blijvende ont-
hetzelfde tolgebied met al de omliggende streken; het komt i wikkeling, waarvoor geen vrees behoeft te bestaan, zal die 20 
— in het klein dat wil ik toegeven — in dezelfde positie als millioen gulden spoedig worden overschreden, 
by'v. Londen en Liverpool voor Engeland, Bramen en Hamburg | Nu komt het mij voor, dat geen deel van den Indischeu 
voor Duitschland en Rotterdam en Amsterdam voor Nederland, : Archipel zich aan het bydragen daarvan mag onttrekken , te meer 

De eigenlijke doorvoerhaudel met den vreemde van Makassar omdatons tarief gematigd en smokkelhandel duur is. Daaromtrent 
bedraagt, ruw berekend, slechts 5''/,, van den geheelen handel heeft men zeer veel ervaring opgedaan in streken, die in den 
en niet zooals de heer Pyttersen meende -0'/» Die berekening j laatsteu tijd bij ons gebied gevoegd zijn. 
van den heer Vermeulen in diens eerste verslag, waarop hij zich be- j De voornfiamste plaatsen voor de heffing zullen natuurlijk 
riep, was opgemaakt vóór dat beslist was, dat. alvorens over te gaan bezet worden door douane-ambtenaren; op de mindert plaatsen, 
tot insineltiug van dit gebied, zou getracht worden van de inland- waar ambtenaren van het biuuenlandsch bestuur gevestigd zijn , 
sche zelfregeerende vorsten hun recht van heffing over te nemen, wordt de heffing voorloopig aan hen opgedragen , zoodat men 

De heer van Kol, ofschoon het met de Regeering eens zijnde , ten deze gerust kan zijn. 
dat overneming van tolheffing in den regel strekt ten bate van Ik kom nu tot het amendement ten bate van Makassar voor-
de bevolking, heeft toch gemeend op voorzichtigheid bij de gesteld. Dat deze plaats een eiland zou zijn, zooals de heer van 
overneming te moeten aandringen. Die voorzichtigheid is door j Kol gezegd heeft, is wel een onwillekeurige vergissing van dien 
de Regeeriug betracht. Reeds den 17den September 1897 , dus , geachten afgevaardigde ; de plaats ligt op het vasteland van 
een paar jaar geleden , schreef de Gouverneur van Celebes en j Celebes. 
onder.ioorigheden dat hij er geen bezwaar in zag om niet 20 van De heer Pyttersen heeft er op gewezen , dat zooveel bezwaar 
die vorsten tot een overeenkomst te komen. Het belangrijke gemaakt wordt tegen het voorstel en dat verschillende Kamers 
Paré-Paré, schreef hij , is reeds eigendom van het Gouvernement van koophandel zich deswege tot de Kamer hebben gericht. 
en te allen tijde opeischbaar. Vran een achttal andere rijkjes Mij is daarvan niet veel gebleken; alleen is mij dit gebleken 
was hy niet zoo zeker, maar daarbij behoorde Goa, dat echter van de belanghebbende Kamer van koophandel te Makassar, 
geeu eigen invoer heeft, en alles betrekt uit Makasser, ook van die te Soerabaija on van die te Amsterdam. Voorts zijn er 
toen dit nog geen vrijhaven was. nog enkele andere, die er niet aan gedacht schijnen te hebben 

Wat die andere vorstendommetjes betreft, die zijn niet gelegen hunne bezwaren ook aan den Minister van Koloniën mede te 
op het eiland Celebes zelf, maar behooren tot de onderhoorig- deeleu. De be/.wareu van de Kamer van Amsterdam zijn vrijwel 
heden, en zijn gelegen op Boeton, Soembawa en Flores en weerlegd in de Memorie van Antwoord, en verschillende andere 
deze laatsten handelen niet vooral met Makasser, maar drijven Kamers van koophandel, ofschoon daartoe uitgenoodigd, hebben 
hun handel door Arabieren en Javanen vooral m"t Java. Volgens zich deswege niet tot de Regeeriug gewend. Ik wijs op die te 
genoemden bewindsman dringt het dus niet om , waar zwarig- Rotterdam, welke na bespreking dezer zaak gemeend heeft 
heden van beteekenis zijn, met die vorsten tot overeenstemming , niet aan de beweging te moeten deelnemen. 
te komen; men kau daartoe overgaan, wanneer de omstandig" ; Ik mout eerlijk zeggen, dat ik geen enkele reden ken waarom 
heden gunstig zijn. Makassar zal worden gemeden voor Singapore, wanneer mijn 

Toen de heer Brugmans, de resi leut belast met de inlandsche voorstel wordt aangenomen. De heer Pyttersen zegt daar-
zaken in het gouvernement Celebes, een man die zijn levenge- omtrent geeu overtuigende gronden van de Regeering te hebben 
wijd heeft aan de nolitieke betrekkingen met de zelfbesturen en vernomen : ik meen die zaak nog al uitvoerig te hebben toege-
bondgenootschappelijke landen en beter dan iemand onze ver- , licht in inyn beide memoriën. Integendeel mag ik wel zeggen, 
houding tot de inlandsche vorsten kent, toen de heer Brugmans. dat ik weinig bezwaren tegen mijn voorstel heb vernomen; 
zeg ik , in Batavia was , bevestigde hij het bovenstaande bij in het Voorloopig Verslag heeft men ze niet nader aangeduid. 
zyn besprekingen dienaangaande met den directeur van financiën. , Het vryhaven-iiju op zich zelf is niet een criterium voorden 
In dit opzicht kau ik dus wel verklaren , dat de Indische Re- , vooruitgang als handelsplaats. Zoo zyu Riouw , Menado en 
geering met de noodige voorzichtigheid te werk gaat. Malakka op het Maieische schiereiland door het vrijhaven-zijn 

Hoe grooter het gebied wordt, dat door een haven bediend geen groote handelsplaatsen geworden. De vraag is of een plaats 
wordt, in zoo veel voordeeliger positie zal zulk een haven gaan gunstig gelegen is voor den doorvoer, en in dit opzicht maakt 
verkeeren , wanneer dat gebied ook vooruitgaat. Nu is een blik Siugapore een uitzondering. Dit is een eiland, gelegen tusschen 
op de kaart voldoende om te zien, hoe Makassar ligt omgeven Engelsche, Nederlandsche, Frausche, Siameesche en Maieische 
door een zeer groot gebied van onze eigen bezittingen. : lauden, gelegen aan den grooten weg, waarlangs alle schepen 

De heer Pyttersen besprak de vergelijking, die ik had gemaakt varen naar China en Japan. Alles moet er voorbij. Dit geeft 
tusschen de toeneming van Bremen en Hamburg na de opheffing i aan Siugapore dien reusachtigen omzet, hoewel het slechts een 
van de vrijhaven en die van Makasser en vergeleek de eerste kleine consumtie heeft. Makassar nu ligt ook gunstig als 
met de toeneming van den handel in Nederland. handelsplaats, maar alleen te midden van eigen gebied, waar-

Welnu, die toeneming van den handel in Nederland is ge- j mede het in volkomen deselfde omstandigheden verkeert, 
schied ofschoon het geen enkele vrijhaven heeft; ik geloof dat , Ik wijs er op , dat in het groote Britsch-Indië , zelfs met 
Nederland die opkomst heeft te danken aan zijn vrijzinnig tarief Ceylou , geen enkele vrijhaven is. 
en onze koloniën hebben eveneens een vrijzinnig tarief. Ik zie daarom geen reden, waarom als het gansche oostelijk 
Dat de groote Oost, zooals men dat gedeelte vroeger noemde, | deel van den Archipel is ingelijfd, de handel Makassar zou 
een onbelangrijke factor zou zijn voor den handel van Makasser, ! vermijden. In het adres van de Kamer van koophandel te Am-
kan ik niet toegeven. J a , de schoone heeft lang geslapen , maar j sterdam is di t , wat den uitvoerhandel betreft, beweerd, maar in 
zij begint te ontwaken en zoodra zij zich krachtig ontwikkelt, i mijn Memorie van Antwoord heb ik die bewering weerlegd, 
is de toekomst van Makasser zoo schoon , als de handel zich slechts '. De heer van den Heuvel heeft, betreffende den invoerliaudel 
kan droouien. Door de voortdurende uitbreiding van tolgebied ; een mededeeling gedaan, die ik niet zou kunnen onderschrijven, 
is de zaak in een geheel andere en betere phase gekomen dan Bjj aanneming van het amendement zal het voorstel tot op-
ooit vroeger. Doch uu moet ook voor die streken de billijkheid , heffing van de vryhavens in den oostelijken Archipel vrijwel zijn 
gelden , dat zij behoorlijk bijdragen in de in- en uitvoerrechten ' ontwricht. De gang van zaken naar de Regeering zich voorstelt 
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zal als volgt zijn. De uitvocrproducten, als koffie en boschpro-
ducteu . waarvan rechten worden betaald. zullen van de kast 
van Celebes en van de eilanden die Makamar omgeven , naar 
Makassar ver/.oudeu worden, zonder dat bij verzending van de 
plaats van herkomst formaliteiten van heteekenis worden ver-
richt of iets wordt betaald. Men verzendt van Ceram naar Ma-
kassar zooals van den Helder na ir Vlissingen of van Helmond 
naar Rotterdam. De goede/eu Idijven in hetzelfde tolgebied. Rij 
de verwerking van de producten te Makassar heeft de handelaar 
volkomen vrijheid ; wordt tot uitvoer besloten, dan worden de 
uitvoerrechten te Makassar betaald. Blijft uu Makassar vrij-
haven, zooals de voorstellers van het amendement willen, 
dan zal de verscheping van Ceram na ir Makassar geschieden 
alsof de uitvoer plaats had naar het buitenland en dus te Ceram 
het uitvoerrecht worden geheven , omdat Makassar ligt buiten 
het tolgebied. 

By invoer van goederen zal de invoerder hebben te kiezen 
tusschen opslag in entrepot en voorshands niet betalen van 
rechten, of tot dadelijken doorvoor naar en het betalen van 
invoerrecht op de definitieve plaats van bestemming, of tot 
inklaring te Makassar en vrijen doorvoer waarheen uien wil. 

Ik verwacht dat het eerste en het laaste het meest zal ge-
schieden. De handel te Makassar verricht dan de douane-forma-
liteiten voor den consument elders. 

Onjuist is wat de heer van den Heuvel aanvoerde, die zeide 
dat , wanneer het wetsontwerp onveranderd wordt aangenomen, 
men zou moeten beginnen met inklaren te Makassar, uitklaren 
by verzending naar de kust of een ander eiland, en dan daar weer 
inklaren op de plaats van consumtie. Is eenmaal lust invoer-
recht betaald te Makassar, dan zijn de goederen vrij in geheel 
Nederlandseh -1 ndië. 

Indien Makassar een vrijhaven is , zal men daar vry kunnen 
invoeren, maar zal het omringd moeten worden door een ijzeren 
douanennmur en rondom door argusoogeu bewaakt zijn. Bij 
overschrijding van dien muur zullen de goederen aan de landzyde 
onmiddellnk getroffen worden door het recht, en bij uitvoer over 
zee zal het betaald moeten worden op de plaats van bestemming 
Makassar zal voor den consument zijn wat anders het buitenland is. 

Het gevolg daarvan zal zijn , dat de Regeering in de eerste 
plaats zware kosten zal hebbeu te dragen voor het bewaken 
van Makassar en van de verplaatsing van de iu- en uitklariug 
van alle goederen naar de minder belangrijke havens op de 
omliggende eilanden. 

Deze laatste omstandigheid werpt op de be/.orgdheid van den 
handel in Makassar — waarop gisteren ook door den geachten 
afgevaardigde den heer Pytterseu is gewezen — voor de eerlijk-
heid van het douanepersoneel een eigenaardig licht. 

De inklaring door den eerlijken handel te Makassar en de 
meer ontwikkelde ambtenaren aldaar, wil men uit een oogpunt 
van moraliteit overbrengen op Ohiuee/.eu ca anderen en op mindere 
ambtenaren op de omliggende eilandjes. 

Men zal begrijpen wat hiervan het gevolg is. 
De tolkantoren elders zullen van hooger personeel voorzien 

moeten worden. De bewaking van Makassar zal duur worden , 
om den smokkelhandel te kunnen bestrijden, want deze zal 
dan wèl opleven. Men zal daarvoor geen groote vaartuigen 
meer noodig hebben, maar kleine, die van Makkassar des-
uachts naar omliggende streken kunnen varen. Deze smokkel-
handel zal heel iets anders beteekenen dan de smokkelhaudel 
van Singapore. Een smokkelhandel zal daardoor in het leven 
worden geroepen en als er sprake kan zijn van demoraliseereu, 
dau zal dit toch zeker wel zijn het kweeken van dezen smokkel-
handel. 

Een nader onderzoek in Indië zal moeteu aantoonen of de 
invoering van het geheele stelsel op die wijze — dus met be-
houd van Makassar als vrijhaven — financieel mogelijk kau zyn. 

De heeren van den Heuvel en Pytterseu hebben er op ge-
wezen , dat voorshands dit wetsontwerp geen groote inkomsten 
zou geven. Ik ben dit met hen eens, maar ik denk aan de 
toekomst. Dat by' een toepassing van het systeem als het 
amendement wil, de voordeden aanvankelijk geheel en al zullen 
verloren gaan , meen ik met zekerheid te kuuuen voorspelleu. 

Ik wijs er op. wat de heer Eerduiins op bladl Uil van zijn 
nota daarvan zegt. Hij komt tot de conclusie, dat het goed 
zal zijn het oostelijk deel van den Archipel bh' het tolgebied 

te voegen, maar, besprekende deze oplos-ing, noemt hij haar 
. het slechtste en op den duur kostbaarste " systeem. Alen zal 
Makassar geheel moeten afsluiten van het tolgebied. De eerlijke 
handel zal mijns inzieus achteruitgaan en mijn innige over-
tuiging is , dat wanneer na aaiuiemiug van dit amendement 
de wet nog bestaanbaar mocht zijn. waaromtrent nog bereke-
ningen in Indië moeteu plaats hebben , zij niet zal wezen ten 
bate van den eerlijken handel van Makassar. 

Bij een ruime toepassing van het entrepotstelsel , ook van 
particulier en fictief entrepot, waar ik dezer dagen nog met 
den heer Vermeulen over sprak, zie ik er geen bezwaar in voor 
den handel, noch wat betreft den invoer van goederen en noch 
wat betreft het voornaamste eigenlijke doorvoer artikel. de 
Timor-koffie. 

Neeu, volgens mijn innige overtuiging lost de quaestie zich 
op in ietwat meer of minderen last in den aanvang voor den 
handel in Makassar. 

Nu zê gt de Pyttersen: heeft deze Minister daarvoor geen 
hart P VTan hem was allerminst een dergelyk voorstel te ver-
wachten. 

Het gaat met die zaken aldus. Wanneer rneD my te lijf komt 
met eeu zwaarwichtig juridisch argument, dan schrik ik daarvoor 
terug, ofschoon mijn ambtgenoot van Justitie het kunnende be-
oordeelen . het misschien met een glimlach zal ter zijde schuiven. 
Zoo zijn er bezwaren van den handel welke voor den heer Pyttersen 
een berg schy'nen te zijn , die mij voorkomen als een molshoop, 
waarvoor ik niet uit den weg wensch te gaan. 

Er is bij de bezwaren van den handel te Makassar geen sprake 
van de overweging, dat de bevolking in de omstreken meer zal 
moeten betalen. Hij denkt aan de naaste toekomst voor zich zelf. 

Ik beschouw die bezwaren eenvoudig als het gevolg van zekere 
kortzichtigheid. Wat wordt tegenwoordig juist voor de ontwik-
keling van den handel in het oostelijk gedeelte van den Archipel 
niet gedaan ? Waar ontwikkeling komt, zooals op Noord-Celebes, 
op Oost-Bomeo, wordt een geregeld bestuur gebracht, worden 
de bestuursmiddelen versterkt met stoombarkassen enz. en wordt 
gezorgd voor rust en veiligheid. Op Xieuw-(Juinea ontstaat, zooals 
ik dezer dagen zeide, een nieuwe handel. Voor een geregelde stoom-
vaartverbinding welke zoo bij uitnemendheid geschikt is om ont-
wikkeling te brengen in die groote Oost is veel geofferd. Van de vier 
ton subsidie aan de paketvaart wordt 2' 2 ton, dus ruim ' s, besteed 
voor de stoom vaartlijnen op en in die streken en dat die som 
zoo hoog is , komt hier vandaan, dat die lijnen zwaar gesubsi-
dieerd zijn omdat zij moeten dienen om ontwikkeling te brengen 
waar die nog niet is. In het westelijk gedeelte van den Archipel 
kan ,men met minder of geen subsidie per mijl toe, omdat daar 
reeds meer ontwikkeling is. 

Makassar heeft, wat Borneo en vele andere streken nog niet 
hebben, een telegraafkabel en trekt daardoor —het is mij dezer 
dagen gebleken — een deel van de claudisie van de petroleum -
onderuemingen van de Oostkust van Borneo, die eeu stoombootje 
op Makassar laten loopen , alleen om de telegrammen over te 
brengen. De hydrographische opnemingen , die zooveel geld 
kosten, hebben in den laatsteu lijd voornamelyk plaats gehad 
in de Straat van Makassar en op het Noordelijk gedeelte 
van Celebes. Voor verlichting — welke voor de groote scheep-
vaart naar het Oostelijk deel van zooveel nut is — is op de 
Indische begrooting voor 1900 — en de Kamer heeft daaraan 
haar goedkeuring geschonken — een eerste post uitgetrokken 
voor de uitvoering van een plan dat 4'/j ton zal kosten en bij 
de Memorie van Antwoord van de begrooting voor 1899 is toe-
gelicht. Zoo zijn er tal van zaken die de ontwikkeling vau 
den gezonden handel van Makassar ten bate zullen komen, 
omdat zij zullen ontwikkelen het gebied, waarvan Makassar het 
centrum is. Deze zaken acht ik veel meer in het belang vau den 
handel van Makassar, dan het omgeven vau dien handel met 
een ijzeren gordel, en gaarne zal ik medewerken tot krachtiger 
voortgang op den weg van ontwikkeling. Ik wil dit echter niet 
doen, wanneer de daarvoor benoodigde kosten weder moeten 
komen ten laste van de bevolking vau Java en andere streken. 

Laten de streken tot welker vooruitgang het geld noodig i s , 
dat zelve mede opbrengen en laat de handel, die toch in de 
eerste plaats de lusten van dien vooruitgang zal ondervinden, 
zich zonder morren aan kleine lasten onderwerpen , die geeu 
nadeel zullen toebrengen. 
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De heer Pyttersen heeft gewezen op politieke gevaren, op schillende dagbladen de bewijzen daarvan ging aanhalen, maar 
ontstemming bij de bevolking, ja heeft gesproken van de hier | het zou inij weinig moeite kosten en een zeer groot deel van 
toegepaste kunst om een kolonie te verliezen , maar ik meen den tijd der vergadering innemen met het voorlezen van de 
dat de Kamer met gerustheid deze wetten kan aannemen . daar , verschillende beoordeelingen van dezen maatregel, welke geens-
zij juist ten doel hebben ons nader te brengen tot gelijkheid zins zoo onverdeeld gunstig zijn als de Minister beweert, 
voor allen in den Archipel. Die gelijkheid met verstand toegepast Herhaaldelijk werd door Zijn Excellentie gew;agd van onze 
zal juist eerder leiden tot behoud onzer koloniën dan tot verlies tol-unie van het groote Indische tolgebied en putte hij ook daaruit 
er van. argumenten vóór het wetsontwerp. 

Onwillekeurig dacht ik. toen ik den Minister zoo hoorde spreken, 
De heer Pyt tersen: Mijnheer de Voorzitter! Zijn Excellentie de aan de groote tol-unie, uitvloeisel van de imperialistische politiek, 

Minister en de heeren Pijnacker Hordijk en Geertsema hebben door den Engelschen Minisier Ohamberlain voorgestaan en be-
niijue bewering bestreden, dat op dit oogenblik de financieele ver- proefd. Dit is in mijn oog een niet aanbevelenswaardig antecedent, 
houding tusschen de Buitenbezittingen en Java en Madura van Jk vrees, dat als in onze koloniën voortdurend wordt voortgegaan 
dien aard is, dat door de eerste in evenredigheid tot het aantal met het volgen en uitbreideu eener centralistische politiek die meer 
der bevolking een zeer billijk aandeel in de algemeene lasten en meer het geheele zelfbestuur der Buitenbezittingen naar de 
wordt gedragen. De Minister beroept zich daarvoor op een bureau's te Buiteuzorg overbrengt en alles doet beschouwen met 
onderzoek in 1892 gehouden door den Minister van Dedem. het oog op de belangen van Java en Madura, die centralistische 
Maar behoef ik den Minister er aan te herinneren, hoezeer de politiek ten langen leste zal blijken te zyn een zeer gevaarlijke 
toestand na 1892 is veranderd en dat w\j na dien tijd hebben politiek. 
gekregen het contract met de Billiton-maatschappy , waardoor Ik voor mij geloof, dat het ten zeerste gewenscht zou zh'u , 
de belangen van de Nederlandsch-Indische schatkist meer zijn te breken met de nu meer of minder opzettelijk nagestreefde 
bevorderd dan vroeger het geval was ? Behoef ik er den Minister politiek van centralisatie; dat het daarentegen ernstige over-
nog aan te herinneren , hoeveel meer op dit oogenblik uit de : weging verdient, na te gaan of niet het verleenen van 
exploitatie der tinmijuen van Banka wordt verkregen; hoe men ! zelfbestuur aan verschillende deelen der Buitenbezittingen, als 
na 1892 is begonnen met de exploitatie, op zeer geringe, ja I zelfstandige gouvernementen , beschikkend over eigen middelen 
te geringe schaal, wel is waar, van de steenkolenmijnen van en slechts voor algemeene zaken onderworpen aan het centrale 
(Jmbiliëu ; hoe nog by deze begrooting door hem zelf nieuwe lasten gezag, meer bevorderlijk zoude zijn aan de welvaart der kolonie, 
op de bevolking van de Buitenbezittingen zijn gelegd ? Dat alles I 'aardoor zou mijns inziens de ontwikkeling meer worden be-
is voldoende om aan te toonen, dat een beroep op het onderzoek vorderd dan door den voorgestelden maatregel, 
van 1892 geenszins strekken kan om mijn bewering te weder- Nog een woord over de vrijhaven van Makassar. De bespreking 
leggen. Ik meen dat met alle recht kan worden beweerd dat de van de onderdeelen zal ik overlaten aan mijn geachte mede-
grond waarop de Minister zijn meening baseert, als zouden de voorstellers. Mijnerzijds wensch ik deze opmerking te maken. 
Buitenbezittingen geen evenredig deel bijdragen in de algemeene De Minister beschouwt de formaliteiten , welke het gevolg zullen 
lasten, onjuist is en zoolang Zijn Excellentie geen betere argu- zyn van de opheffing van Makassar als vrijhaven , eenvoudig 
inenten aanvoert, geloof ik, dat ik mijn bewering zal kunnen als een beetje lastig. 
handhaven. Dat de Makassaarsche handel daarvan daarentegen vreest 

De Minister heeft zijn voorstel tot heffing van uitvoerrechten achteruitgang van de volkswelvaart, wordt genoemd het bewijs 
op boschproducten verdedigd door er op te wijzen , hoe in de te leveren van verregaande kortzichtigheid, 
zelfbesturende staten reeds dergelijke uitvoerrechten worden gehe- Ik verbaas mij er over dat iemand, die den handel kent, zoo 
ven en hoe in tal van andere streken, waarover ons tolgebied licht telt do bezwaren , die een gevolg zijn van fiscale maatre-
zich op dit oogenblik uitstrekt, ook die uitvoerrechten worden gelen. Want het zyn niet in de eerste plaats de rechten , maar 
geheven. Ik ben daartegen niet opgekomen en heb mij indertijd bovenal de onvermijdelijke formaliteiten, waarvan men de nadeelige 
evenmin tegen dat voorstel verzet. Maar hier zijn de toestanden gevolgen vreest. En m. i. niet ten oni*echte. Ieder weet hoezeer 
anders, hier geldt het nieuwe lasten te leggen o|) een bevolking, die de handel behoefte heeft aan vrijheid van beweging. Ik voor mij 
daarvan tot heden was verschoond en die diarvoor niets in de ben dau ook overtuigd dat de organen van den handel te Ma-
plaata krijgt. kassar, Soerabaija , Amsterdam enz. betere beoordeelaars zijn in 

De Regeering heeft beproefd die bevolking te doen bijdragen deze dan de1 raadgevers van den Minister, 
in de algemeene lasten, door het opleggen van een hoofdgeld. Wanneer het hier gold thans vast te stellen Makassar tot een 
De ontevredenheid die daarover is ontstaan, heeft doen beslui- vrijhaven te maken, dan zou ik waarschijnlijk een dergelijk 
ten dien maatregel niet toe te passen, maar deze in te trekken, voorstel niet steunen, omdat het zou gelden het scheppen van 
Dat werpt een geheel anderen kijk op de zaak. een voorrecht voor ééne plaats. Maar hier staan wij tegenover 

Ik zou willen vragen of wellicht het lid van den Raad van een voorrecht dat een 50 tal jaren bestaan heeft, waarnaar de 
Indië, de gewezen gouverneur van Sumatnvs Westkust, er toe toestanden zich hebben gevormd, de handel zich heeft inge-
heeft medegewerkt en zijn goedkeuring heeft verleend aan het richt; daarop inbreuk te maken, daarin wijziging te brengen, 
voorstel tot het heffen van een hoofdgeld van de iulandsche kan niet nalaten een hoogst nadeeligen invloed uit te oefenen 
bevolking ter Westkust van Sumatia , welke maatregel weder Het is daarom dat ik ons amendement blijf handhaven, 
moest worden opgeschort. Welke waarde alsdan te hechten aan 
het argument.dat diezelfde oud-gouverueur, lid van den Raad De heer Pijnackor Hordijk, rnorzillcr van ile Commissie ritu 
van Indië, thans eveneens zijn goedkeuring hecht aan bet voorstel Rapparteurt, ontvangt het woord om, namens deze, haar gevoelen 
om een uitvoerrecht van de boschproducten te heften? over het amendement mede te deelen, en zegt: Mijnheer de 

De Minister verwerpt met groote minachting de argumenten Voorzitter! De Commissie van Rapporteurs is eenstemmig van 
die door den Padangsehen handel tegen zijn voorstel zijn in- oordeel, dat de aanneming van dit amendement moet worden 
gebracht. Ik zou niet gaarne op dergelijke wijze handelen ten ontraden. 
aanzien van het oordeel van zoo bevoegde mannen die, beter Nog een enkel woord voor mij zelven sprekende, constateer 
dan de financieele raadgevers van den Minister, in staat zyn ik , dat de Minister in zyn rede nog eens duidelijk heeft doen 
de belangen van den handel en van de bevolking in den kring uitkomen , dat het niet in de bedoeling ligt om in het derde 
waarin zij werkzaam zijn, te beoordeelen. De argumenten van den ' wetsontwerp ook de cultuurproducten te begrijpen. De grens 
Padangsehen handel hebben voor mij oneindig grooter waarde tusschen bosch- en cultuurproducten is echter moeilijk te trekken, 
en beteekenis dan de argumenten die te dien opzichte door Wel geeft de Minister een omschrijving in de Memorie van 
's Ministers ambtenaren worden te berde gebracht. Toelichting, maar in het wetsontwerp is daaromtrent niets be-

Wiannear nu de Minister beweert, dat zoo weinig adressen paald. En aan de Gouverneur-Generaal wordt in art. 1 de 
zijn ingekomen , dat zoo weinig stemmen in die richting zyn bevoegdheid toegekend om aan de daarin genoemde bosch-
opgegaan , meen ik , dat de Minister zeer weinig nota heeft ge- producten nog andere toe te voegen. Ik zou daarom gaarne 
nomen van de stemmen die van verschillende zijden, ook in willen, dat de Minister alsnog verklaarde, dat die bevoegdheid 
Indië, zyn opgegaan. Ik zou te uitvoerig worden als ik uit ver- van den Gouverneur-Generaal beperkt is tot die producten , 
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welke, overeenkomstig de omschrijving in de Memorie van Toe-
lichting gegeven, werkelijk als boschproducten moeten worden 
beschouwd. 

De heer van den Heuvel: Mijnheer de Voorzitter! Ik wilde 
nog niet een enkel woor.l terugkomen op hetgeen de .Minister 
in zijn rede heeft te kennen gegeven , als zoude ik een ver-
keerde opvatting hebben ontvangen van den handel van Ma-
kassar. Hu' heeft in bet begin van zijn rede gezegd , dat het 
vervoer van de goederen geschiedt door middel van de Paket-
vaart. 

Ik wil gaarne toegeven, dat de aanvoer van goederen van uit 
Singapore naar Makassar per Paketvaart geschiedt; maar later 
heeft de Minister gezegd, dat het vervoer der goederen ook per 
prauw geschiedt, hetgeen ik .juist in mijn betoog meen duidelijk 
gemaakt te hebben. 

Verder heeft de Minister er op gewezen, dat ik een verkeerd 
denkbeeld had van den handel . als ik meende dat de goederen 
eerst zouden ingeklaard worden in de haven te Makassar, daarna 
weer uitgeklaard eu ten slotte ingeklaard op de kleinere eilanden. 

De Minister zeide . dat dit geheel anders gaat, dat de goederen 
te Makassar öf in entrepot opgeslagen zullen worden , öf direct 
doorgevoerd naar de kleinere eilanden, waar dan het invoer-
recht geheven werd. 

Ik geloof dat dit tainelyk op hetzelfde neerkomt 
Ik heb er op gewezen, dat het juist de formaliteiten zyn, 

die den handel erg zullen belemmeren : want hoe de invoer op 
de kleinere eilanden ook zal geschieden , er zullen toch altijd 
lastige formaliteiten te vervullen zijn. 

Ik zie derhalve niet in dat de Minister daarmede myn betoog 
ook maar eenigszins afgebroken heeft. 

De Minister zeide, dat, indien Makassar als vrijhaven bleef 
bestaan , er een ijzeren gordel van douanen om Makassar zou 
gelegd worden. 

Ik wenschte echter den Minister te vragen : wat zal er dan 
voor een ijzeren gordel noodig zijn om den smokkelhandel of den 
handel van Singapore tegen te houden V 

Mijn gevoelen is en blijft, dat de opheffing van de vrijhaven 
van Makassar den handel sterk zal benadeelen ten voordeele 
van den handel van Singapore. 

De heer (Jremer, Minister van Koloniën: Mijnheer de Voor-
zitter! De geachte afgevaardigde uit Leeuwarden, de heer Pyt-
terseu, is opgekomen tegen mijn bewering, dat de adressen 
van belanghebbenden te Makassar aan kortzichtigheid te wijten 
waren. Ik neem daarvan niets terug, maar wensch er bij te 
voegen, dat, toen de handel te Makassar zyn bezwaren formu-
leerde. hij niet wi3t, dat door belangrijke uitbreiding van het 
tolgebied de zaak in zooveel gunstiger phase zou komen, zooals 
thans werkelijk het geval is. Ik heb zelf in den handel verkeerd 
en weet daar dus een en ander van. Het is mij gebleken , dat 
het dikwijls voorkomt dat men in den handel, en niet alleen 
daar. maar ook onder !and- en mijnbouwers , dikwijls te eng 
ziet op vermeend eigen voordeel, zonder het algemeen belang 
in het oog te houden , waardoor nieii ten slotte soms ook zijn 
eigen werkelijk voordeel over het hoofd ziet. Dikwijls zijn met 
kortzichtige argumenten bestreden groote maatregelen, die de 
bestrijders zelven later niet gaarne ongedaan zouden maken. 

De geachte afgevaardigde meende voorts , dat het hier niet 
gold het scheppen van een privilege voor Makassar, maar het 
behoud van een oud privilege. 

In precies dezelfde omstandigheden verkeert het geheele 
oostelijk gedeelte van den Archipel. 

Dat te Makassar in 40 jaren geen rechten werden geheven 
heeft het gemeen met Menado en Gorontalo, met Banda eu 
Ambon, eu daar had men zich evenzeer gewend aan dien toestand. 

In het algemeen belang, dat ten slotte de hoofdzaak is, zal 
men zich ook te Makassar daaraan moeten ontwennen. 

De heer Pijuaeker Hordijk heeft mijn verklaring omtrent de 
boschproducten nog besproken en gevraagd of het mijn bedoeling 
was aan den Gouverneur-tieneraal op te dragen onder bosch-
producteu niet anders te verstaan dan die producten, welke op 
bladz. 5 van de Memorie van Toelichting worden omschreven. 
Daar staat: „Onder boschproducten worden, in tegenstelling 

van cultuurproducten, verstaan die voortbrengselen, welke, zoo 
al nier, geheel door de natuur zonder eenige hulp van's meosehen 
hand voortgebracht worden, dan toch in noofdiaak alleen arbeid 
en weinig of geen kapitaal rereischen." 

Gaarne lê r ik die verklaring volmondig af. omdat de bedoe-
ling van den voorsteller der wet geen andere is of kon geweest zijn. 

Hierbij komt nog, dat de Gouverneur-Generaal niet eigen" 
machtig kan handelen , maar de bevelen van de Koningin in 
acht heeft te nemen. 

De heer van den Heuvel meende, dat ik gezegd zou hebben, 
dat al het goederenvervoer op Makassar bij de Paketvaart berust. 
Gelukkig voor .Makassar is dat liet geval niet: verschillende 
schepen, ook onder Engelsche vlag, geven een drukker verkeer 
dan de Paketvaart zou kunnen verschaffen Er is geen monopolie. 
Makassar is een open haven. Maar de vaart er op geschiedt 
zeer weinig met zeilschepen . die van verren afstand komen, 
van Singapore bij voorbeeld. Waar is het, wat hij zeide, dat 
het vervoer ook in prauwen geschiedt, maar dat geldt meer de 
naaste omgeving en juist dat is een van de redenen die bevreesd 
moeten maken om Makassar als groot entrepot van vrije goederen te 
laten midden in het tolgebied. Stel eens dat wy' Rotterdam 
tot vryhaveu gingen verklaren, dan begrijpt ieder welk een 
groot toezicht dit vorderen zou. Nu kan de handel zich niet 
bedienen van kleine prauwen, van Singapore uit , omdat de 
gevaren daaraan verbonden voor de schippers te groot zyn. 

De geachte afgevaardigde zegt uu, dat h i j , met zijnopmer-
king over iu- eu uitklaring had bedoeld, dat de handel door 
eenige formaliteiten zoo zou worden belemmerd. 

Dat kan welzijn, maar, op enkele uitzonderingen na , bestaan 
die formaliteiten over de geheele wereld, en ook de heeren te 
Makassar zullen daar wel spoedig aan wennen. Daardoor laat de 
handel zich niet afschrikken. 

Sprekende van den ijzeren gordel die Makassar zou moeten 
omgeven , wees hij er op , dat dit te Singapore niet het geval 
was. Ik wys echter op het groote onderscheid tusschen beide 
plaatsen. 

Ik heb jaren geleden, het was in 1870. het voordeel gehad, 
te Singapore een jaar in den handel werkzaam te zyn, en toen 
ervaren, dat Singapore in een zeer bijzondere positie ver-
keert, omdat het, zooals ik zeide, een eiland is , dat niet in 
de onmiddellijke buurt streken heeft onder Engelsche vlag, 
waarmede het een gemakkelyken clandestinen handel zou kunnen 
drijven. Voor de Engelsche Regeering kan er dus geen aan-
leiding zijn om het met eenigen gordel te omgeven, en 
andere Regeeringen kunnen dat niet doen, maar moeten waak' 
zaam zijn op eigen gebied. 

Met Makassar is het anders gesteld, dat is niet alleen gele-
gen op een groot e land, maar heeft aanraking met allerlei 
streken en eilanden, die bijna uitsluitend tot hetzelfde gebied 
behooren. 

Die vergelijking van beide steden kan dus niet genoeg ge-
recuseerd worden. Ik blyf derhalve bij mijn meening, dat de 
aanneming van het amendement een groote schok zou toe-
brengen aan het wetsontwerp en daarom deed het my genoe-
gea, dat ook de Commissie van Rapporteurs er zich tegen heeft 

1 verklaard. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het timenilement van de heeren Pyttersen c. s. wordt in stem-
I miug gebracht en met 52 tegen 25 stemmen verworpen. 

Tegen hebbeu gestemd de heeren Houwing, Kool. Pijnappel, 
| Geertsema, Nolting. Ketelaar, van Kerkwijk, de Kam. van 
; Dedem , Smeenge , van Alphen , de Waal Malefijt, van Bylandt 
i (Apeldoorn), van Bylandt (Gouda), Schaafsma. Meesters, van 
| Deinse, van der Zwaag . de Savorniu Lohman , vanGilse, Goe-

koop , van Heemstra , Kokker , Krap , Drucker , Bonman . Zijlma, 
van Gijn, Roessingh , Hartogli, Goeman Borgesius, Brummel-
kamp , de Hoer, Tydeman , van Asch van Wijk (Ede), Ferf, 
Rotbaan Macare', Heldt. Mackay . Kink , Willinge . Tak van 
l'oortvliet, Seret, van Asch van Wijk (Wijk bij Duurstede), 
Mees, Lely , Lucasse , Verhey , Donner , Staalman, Pijnacker 
Hordijk eu de Voorzitter. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1899—1900. — I I . 
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foor hebben gestemd de heeren van den Heuvel, van Vlymen , 
Noleni, Miebieu van Verduyneu, Schaepman , de Bieberstein, 
Jansen, Vermeulen, Harte van Tecklenburg, l'yttersen , van 
den Berch van Heemstede , Knulf. Travaglino . Bastert, van 
Kol, Kolkman < Schaper, van Kempen, van de Velde , de Ras, 
Merckelbacb, Truijeu , Everts. Mutsaers en Dobbeltuann. 

Het tenig artikel van lier serail wetsontwerp wordt /.ünder hoof-
delyke stemming aangenomen. 

De BiwiHiiou wordt /.onder beraadfllaging en ssonder hoof-
dely'ke itemming aangenomen. 

Het wetsontwerp lol nadere wysiging run artikel t> der wet van 17 
November 1872 (Staatsblad //•. DiO). houdende vmttatelHmg der mrie-
rrii van iu-, uil- en doorroer in AederUtiidsth-Jnéii, wordt zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De wetsontwerpen houdende: 
Nadere regeling van lu't ineoerrecht van zout in Nederlandtch-

Indii; ca 
danvulling der wei tem 17 November 1872 (Staatsblad « . 130), 

houdende vaststelling der tarieven van in-, nil- m doorvoer in Neder-
landtch-IndU., 

worden achtereenvolgen» zonder beraadslaging en zonder hoof-
delijke stemming aangenomen. 

II. VcBHOoauro VAX HET ISTI: HOOFDSTUK DEI; HEGBOOTING VANUIT-
GAVEN VAN N B D E E L A H D S Ü H - I H D I É VOOR IIKT DIENSTJAAR 1 8 9 9 . ( 3 9 ) 

i (e algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Cromei*• Minister van Koloniën: Mijnheer de Voor-
zitter! Bljjkena bet Verslag orer dit wetsontwerp werd gevraagd 
of de som welke voor reia- en uitrustingskost'-n wordt uitge-
trokken een vaststaande som is . welke ter vrije beschikking van 
den liouverneur-Generaal wor lt gesteld. 

Het antwoord is bevestigend: den Gouverneur-Generaal wordt 
de vrijheid gelaten om voor zijn reis en die z(juer familie die 
schikkingen te nemen, die hij gewenseht acht. 

Voorts werd gevraagd . of niet een deel der voor uitrusting 
van eenen nieuwen Goaverneur-Generaal bestemde gelden pleegt 
besteed te worden tot overneming van een deel van den inventaris 
van zijn ambtsvoorganger en of liet niet beter ware dat de 
Staat dien inventaris overnam en ter beschikking van den 
titularis stelde. 

Ik meen , dat ten deze we! moet worden onderscheiden tussehen 
meubilair en verderen inventaris. 

Het meubilair van de gouveruementshotels is gouvernements-
eigendom en voor onderhoud en vernieuwing daarvan worden 
nu en dan posten op de begrootiug gebracht, maar de overige 
inventaris, zijnde: rijtuigen, stalbeuoodigdheden, glas- en aarde-
werk, linnengoed, zilver, enz. enz. is eigendom van den Gouver-
neur-Generaal en het staat eiken optredenden Landvoogd vrij 
dien inventaris al of niet. over te nemeu van zijn voorganger. 
Die zaken voor rekening van den Staat t : nemen , is niet aan 
te raden. Het zou aanleiding geren tot euormeu omslag , want 
van alles zouden dan staten moeten bijgehouden worden en elk 
gebroken glas of bord om zoo te zeggen , zou verantwoord 
moeten worden. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

Het EEKIO ARTIKEL en de REWEEGREOEN worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp, op verzoek in stemming gebracht, wordt 
met 70 tegen 7 stemmen aangenomen. 

I'oor hebbeu gestemd de heeren Mutsaers, Dohbelmann, 
Houwing, van Vlijmen, Nolens, Kool', Michiels van Verduynen, 
Pijnappel, Geertsema , Sehaepman , de Bieberstein , Jansen, van 

Kerkwijk . de Ram , van Dedem . Vermeulen . Smeenge . Harte 
van Tecklenburg, van Alphen, de Waal Malefijt, van Bylandt 
(Apeldoorn), van Bylandt (Gouda), Schaafmna, Meesters, van 
Deinse. van den Berch van Heemstede, Knylt'. de Savornin 
Lohinan, Travaglino, van (iilse, Goekoop, van Heemstra, 
Bastert, Fokker . Krap . Kolkman , Droeker , Bonman . Zijlma , 
van (ign , Roessingh , Hartogh. (ïoeinan Borgesius. Brnmmel-
kamp, van Kempen, de Boer. Tydeman , van de Velde, van 
Aaefa van Wijck (Ede), Ferf, Rethasn Bfaeare', Heldt. de Ras, 
Merckelbacb, Aubkay, Rink, Willinge, Tak van Poortvliet, 
Seret, van Asch van Wijck (Wijk bij Duurstede), Tijdens, 
Mees, Truijen , Lely, Lncaate, Verhey, Donner, Everts, Pijn-
acker Hordijk en de Voorzitter. 

Tegen hebbeu gestemd de heeren Nolting, Ketelaar , Pyttersen, 
van der Zwaag, van Kol, Schaper en Staalman. 

111. VAST,STELLINO VAN HET SLOT DBB REKENING VAN DE KOLONIALE 
UITGAVEN EN UNTVANGSTKN VOOR Sl'RlNAME OVEB IIKT DIENSTJAAR 1 8 9 0 ( 4 3 ) 

Dit wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en zonder hoof-
delijke stemming aangenomen. 

V I . GÜKLIKEUBLNU 1»EB OVEBEENKOMST VAN HANDEL KI SCHEEF?AABT, 
DEN 15I>EN MAART 1899 TUSSCHES NEDERLAND EN RIMEME TE 'S GRA-
VENHAGE GETEKKEND. (44) 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer de Beaufort , Minisier van Buitenlandse/ie Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! In het Verslag der Kamer is de vrees 
uitgedrukt, dat nu bij deze overeenkomst voor Rumenische 
onderdanen, zoowel hier als in onze koloniën eene behandeling 
op den voet der meest begunstigde natie is bedongen, dit voor ons 
het uog moeilijker zal maken om wijziging te brengen in de rechten, 
welke wij in Indië heften , omdat wij verdragen hebben gesloten, 
waarin het beding is opgenomen , dat voor sommige artikelen 
de thans aldaar geheven rechten niet zullen worden verhoogd. 

Het komt mij voor, dat deze Trees ten eenenmale ongewettigd 
is. De bepalingen waarbij artikelen van het Indische tarief zijn 
vastgelegd, voorkomende in tractaten met andere Mogendheden, 
binden Nederland alleen tegenover die Mogendheden. Rumenië 
wordt volgens de clausule van meest begunstigde Mogendheid in 
dit tractaat die voordeden deelachtig. maar verliest die, zoodra 
tractüten , waardoor het Indische tarief vastgelegd is , worden 
gewijzigd of opgezegd. 

Verder werd gevraagd waarom de wijze van benoeming van 
den derden arbiter in deze afwijkt van de wijze aangenomen 
in de conventie tot beslechting van internationale geschillen, 
vastgesteld in de Vredesconferentie onlangs hier gehoudeu. 

De reden daarvan is, dat dit verdrag gesloten is vóór de Vredes-
eonferentie. Ware het na dien tijd gesloten , dan zou men zeer 
waarschijnlijk dezelfde bepaling hebben aangenomen als op de 
Vredesconferentie werd vastgesteld. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

Het BENIG ARTIKEL en de HEWEEGRKDFN worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

V' GOEDKKUBING DEK WIJZIGING VAN ARTIKEL 35 SUB II VAN 
HOOFDSTUK I VAN HET „ R K G L E M E N T S A N I T A I B E GENERAL " DER S.\NI-
TAIBE CONVENTIE VAN VENETIË VAN 19 MAART 1897. (47) 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer do Beaufort. Ministei van Buiteniandsehe Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! In de eerste plaats wensch ik mede te 
deelen , dat aanvankelijk het plan bestond , om deze verklaring , 
die noodzakelijk was tot herstelling van een gemaakte fout. in 
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iie conventie zelve op te nemen. Dit heelt evenwel niet kunnen 
geschieden , omdat de termijn voor de ratificatie van de eon-
ventie afliep vóór dat de ver.-chilleiide Mogendheden in staat waren 
geweest ook de ratificatie van deze verklaring te bewerkstelligen. 
De ratificatie zal dus later plaats hebben. 

In bet Verslag wordt gevraagd, of de bepalingen der sanitaire 
couvenventie van Venetië niet op al te vrijgevige wijze worden 
toegepast. 

Ik meen er op te mogen wyzen , dat hetgeen in den laatsten 
t\jd is gebeurd , zeker niet van een al te vrijgevige toepassing 
ge tu ig t , veeleer van een strenge toepassing. Onlangs toch , bij 
net voorkomen van pestgevallen in Opor to , heelt men in ver-
schillende landen geheel Portugal besmet verklaard. 

Eindelijk kan ik mededeelen dat tot de ratificatie der con-
ventie — zoover mij bekend is — zijn overgegaan alle Mogend- j 
heden , die de conventie van Venetië hebben geteekend, uitge-
zonderd Turkije en Griekenhuid. 

De algenieene beraadslaging wordt gesloten. 

Het ome AI.TIKEL en de BEWEEGREDEN worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het wetxmlwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

VI. GOEDKEURING VAN I>E OP DEN 16DEN JUNI 1898 TE PABUS I 
GESLOTEN ADDIT10NEELE OVEREENKOMST TOT DE INTERNATIONALE OVEREEX- I 
KOMST VAN DEN 14DEN OcTOBKR 1 8 9 0 OMTRENT HET GOEDERENVERVOER 
OP SPOORWEGEN. ( 3 S ) 

Dit wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en zonder hoof- j 
delijke s temming aangenomen. 

VII . WIJZIGING 
( S ï A A T S B L A li N°. 
( S T A A T S B L A D n . 
N". 201). (30) 

VAN ARTIKEL 4 DER WET VAN 1 8 APRIL 1 8 7 4 
6 5 ) , GEWIJZIGD BIJ DE WETTEN VAN 1 4 APRIL 1 8 9 8 
42) EN VAN 15 AUGUSTUS 1892 ( S T A A T S B L A D 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

" De heer de Beaufort , Minister mn Buüenlandsc/te /«ken; 
Mijnheer de Voorzi t ter! E r is gevraagd, of men het recht bij dit 
wetsontwerp op f 3,50 bepaald nog niet cenigszins had kunnen 
verlagen. Ik kan daaromtrent mededeelen , dat bij de vaststelling 
van het bedrag acht geslagen is op wat in andere landen ge-
schiedt. In de meeste landen is het recht voor soortgelijke stuk-
ken i bepaald ongeveer op de som die hier is voorgesteld , en 
het schijnt wenscbelijk daarvan niet te zeer af te wijken. 

I n bet geval dat nevens de verblijf passen ook reispassen wor-
den geëischt door de Turksche Regeering i s , naar mijn opvat-
t ing , geen reden te vinden om van de betal ing van liet recht 
op de verblijfpassen te worden vrijgesteld. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorz i t t er : I n het Benig artikel is een drukfout inge-
slopen. In plaats van 18 April 1875 moet gelezen worden 18 
April 1874. I E het origineel komt die fout niet voor. 

Het KENIG ARIIKEL en de BEWEEGREDEN worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke steminingaangenomen. 

H e t wetsonticerj) wordt zonder hoofdelijke s temming aange-
nomen. 

VII I . WIJZIGING VAN HET I X D E HOOFDSTUK DF.R STAATSBEGROOTING 
VOOR HET DIENSTJAAR 1 8 9 8 . (78) 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De lieer S m e e n g e : Mijnheer de Voorzitter! In dit wetsont-
werp komt voor een verhooging van ar t . 74 der begroot ing , 

vastgesteld voor 1K98. Voor de zooveelste maal valt hieruit te 
leeren . dat kleine oorzaken kunnen hebben groote gevolgen. 

Aan de schutsluis te Hellevoetsluis, in het kanaal door Voorne, 
worden eenige gebreken on tdek t , sedert 15 Mei van dit j aar is 
men met de herstelling begonnen, en wat vernemen we nu later, dat 
de omvang van het te verrichten werk eigenlijk niet is te overzien. 

Geen wonder dan ook , dat in het Voorloopig Verslag omtrent 
liet betrekkelijk hoofd-tuk, dat aan Waters taat voor 1900 meerdere 
inlichtingen werden gevraagd over hetgeen bij deze sluis noodig is. 

Nu heeft wel is waar de beer Minister in de Memorie van 
Toelichting bij het wetsontwerp, gisteren in de atdeelingen be-
bandeld ook houdende een verhooging van dit artikel (begroo-
t ing 1899) eenige mededeelingen gedaan , mededeelingen die 
droevig stemmen, nu daaruit volg t , dat het kanaal, hetwelk het 
hier ge ld t , voor doorvaart niet meer kan worden gebruikt vóór 
19 n l ; voldoeude op de hoogte komen wij daardoor n i e t 

Zoo vind ik er niets in omtrent de vraag of' e r . toen men de 
kleine gebreken, voor het herstel waarvan wij nu geld zullen 
voteeren, vond , wel een voldoeude nauwkeurig onderzoek van 
de sluis heeft plaats gehad. Had men de thans geconstateerde fou-
ten ook toen reeds kunnen kennen , dan komt het mij voor, 
dat geen voldoende zorg is aan den dag gelegd. 

Ik zou er daarom prijs op stellen , indien de Minister bij het 
antwoord op bovenvermeld Voorloopig Vers lag , ons mededeelde 
of de gebreken die nu bekend zijn en welke niet alleen tot 
ernorme uitgaven aanleiding geven , doch bovendien het ver-
keer door het kanaal enorm belemmeren , toen niet bekend waren 
of bekend hadden kunnen zijn. WTordt herhaaldelijk, en te rech t , 
groote lof gebracht aan onzen wate r s taa t , ik zou het betreuren, 
indien hier bleek, dat door gebrek aan voorzorg de belangen 
der scheepvaart enorm worden geschaad. 

Bovendien , dat een kanaal bijna twee jaar voor het verkeer 
moet worden gesloten, i s , dunkt m i j . iets in de annalen van 
den waterstaat niet bekend, te meer n ie t . nu niet bekend was 
dat dit moest plaats hebben. Men zou anders hebben getracht 
maatregelen te nemen om meer en beter dan thans de betrok-
kenen te belpen. 

Van harte hoop i k , dat nog met nadruk zal worden overwo-
gen of bet werk niet veel kan worden bespoedigd. 

De Voorzit ter : Het woord is aan den heer Fokker. Ik ben 
tevens zoo vrij de meening van de Commissie van Rapporteurs 
te vragen over de wijzigingen die door de Regeering zijn aan-
gebracht. 

De heer Fokker , lid der Commissie van Rapporteur»: Mijnheer 
de Voorzitter! Bij den eersten aanblik van dit wetsontwerp tot 
wijziging der begrooting zijn de cijfers niet ten eenenmale on-
gunstig. Wij zien dat het verschil tussehen verhooging en ver-
laging f 125 000 bedraagt en dat dit meer dan opgewogen wordt 
door een ontvangst die er tegenover s taa t , een vermeerdering 
van ontvangst die de posterij t rek t uit het internationaal post-
vervoer. Als tusschenzin zy mij veroorloofd te zeggen, d a t d u i -
delijk blijkt dat de Staat geen onvoordeelige zaken heeft gedaan 
toen hij een overeenkomst sloot met de Maatschappij Zeeland , 
want nu blijkt uit deze cijfers, da t over de drie jaren over welke 
het laatst de internationale afrekening heeft plaats gehad, de Staat 
zijn mail kosteloos heeft vervoerd en nog ruim f 4i'00 per jaar 
heeft overgehouden. 

Men heeft wel eens gezegd , dat dit postcontract een verkapte 
subsidieeriug van de Zeeland was , maar nu blijkt het tegeu-
overgestelde. 

Gaan wij nu de Nota van Inlichtingen na , door den Minister 
overgelegd, dan zien wij dat de verminderingen in hoofdzaak 
zijn posten van uitstel , maar niet van afstel: dat zy voornamelijk 
betreffen gebouwen voor de posterij , welke werken in 1898 niet 
zijn ui tgevoerd, maar later uitgevoerd zullen worden. Neemt 
men dit in aanmerking , dan bedraagt de verhoogin<r niet 
f 1 2 5 0 0 0 , maar f 380 000 , en tegen een dergelyke verhooging 
meen ik dat een waarschuwend woord mag worden gesproken. 
Dat overbrengen van de eene begrooting op de andere heeft een 
oogverblindend resultaat. Brengt men op deze wyze een post 
van de begrooting af, dan heet dat een vermindering van 
uitgaven, welke tegenover een verhooging staat en die dekt. 
Komt (iie post dan het volgende jaar weer op de begrootiug 
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voor. dan luidt de toelichting: tot deze uitgaaf is liet vorig 
jaar reeds besloten. bet ipreekt du* ranselt dat na het werk 
niet is uitgevoerd die post weer op de begrooting is gebracht. 
He* gold is dan echter wel niet uitgegeven. maar toch opgesnoept 
voor een ander doel. Deze opmerking wensch ik in de eerste 
plaat* naar aanleiding van dit wetsontwerp te maken.} 

Voorts geelt Nota der Regeering niü en met mij aan de 
Commissie van Rapporteurs aanleiding tot een andere opmerking. 
In die Xota wordt vermeld, dat ter voorbereiding van het plan 
tot overbrugging van de Oude Maïs te Spijkenisse een onder-
zoek en het opmaken van een voorloopig plan is opgedragen 
aan de Rotterdamsche Tratnwegtnaatsohappij . en dat dezer 
dagen haar nota is ingekomen ten bedrage van ruim f2000, met 
de uitnoodiging deze som voor rekening van den Staat te be-
talen. 

Nu rijzen eenige vragen die vooraf, naar het oordeel van «Ie 
Commissie, eigenlijk zouden moeten worden beantwoord, alvorens 
door de Kamer over deze zaak een beslissing genomen kan worden. 

Bevreemdend toch is het, dat het voorloopig onderzoek voor 
deze overbrugging is opgedragen aan de Rotterdainsche Tram-
wegmaatschappij , aan een particuliere Maatschappij, die het 
werk gebruiken moet. terwijl de Staat het werk moet betalen. 

De Maatschappij zal natuurlijk trachten te zorgen, dat de 
brug zóó wordt gemaakt, dat het ouderhoud voor haar zoo 
goedkoop mogelijk is , terwijl het haar al zeer weinig aangaat, 
hoe hoog de kosten van aanleg zijn. 

Bevreemdend noem ik het verder, dat het Rijk , die zelf een 
duur korps ingenieurs heeft, voor dit plan een particuliere 
maatschappij in den arm neemt en dat ondanks een ander 
ingenieur van den waterstaat voor dat werk gedetacheerd is 
geweest. 

De Minister heeft in zijn Nota gezegd , dat het werk haast 
had , en de ingenieur van het district, omdat hij zooveel andere 
werkzaamheden had, er niet mede kon worden belast, maar 
er is gebleken uit de Staatscourant van 8 September 1898 , dat 
krachtens beschikking van den Minister de ingenieur der 2de 
klasse llenket, met ingang van 1 November 1898, zal dienst doen 
aanvankelijk ter standplaats 's Gravenhage, ten behoeve van 
den bouw van een brug bij Spijkenisse. 

Wij zien dus hier het feit, dat , terwijl wij hebben een 
districtsiugonieur, en terwijl niet November 1898 een ingenieur 
van den Rijkswaterstaat naar dat district bovendien is gede-
tacheerd, toch aan een particuliere maatschappij het maken 
van een voorloopig plan is opgedragen. 

Nu wensch ik den Minister te vragen : was er nu zoo'n haast? 
In de tweede plaats is het vreemd, dat de Maarschappij, die 

zoo rijk gesnbsideerd wordt voor den aanleg van tramwegen 
op de Zuidhollandsche eiianden, met een rekening komt aan 
den Staat voor het opmaken van een voorloopig onderzoek. Is 
afzonderlijk en vooraf omtrent de kosten overeengekomen? 
Zoo neen, vindt dan de Regeering die som niet overdreven? 
En eindelijk: bestaat er verband tosschen dezen post en de 
f52000 die op de suppletoire begrooting voor liet dienstjaar 
1-99 (hoofdstuk IX) zijn uitgetrokken? Uit dit alles blijkt. 
naar het mij voorkomt, dat nadere inlichtingen nietongewenscht 
zijn. Het zal waars •hijnlijk den Minister niet gemakkelijk vallen 
die nadere inlichtingen hier te geven , en voor de Kamer zal 
het in elk geval zeer moeilijk zijn de gegeven inlichtingen zoo 
terstond te overwegen. 

Daarom — en ik spreek namens de Commissie van Rap-
portenrs — meen ik den Minister in overweging te moeten 
geven den post terug t • nemen en daarmede later, zoo noodig, 
bij de Kamer terug te komen. 

De heer Loly , Minister van U'aloistaat, Handel en Xijr, r/iriil: 
Mijnheer de Voorzitter! I'e lieer Smeeuge heeft tot de Regeering 
de vraag gesteld, of' zij bereid was bij de begrooting inlichting 
te geven omtrent de gevolgen van het sluiten der sluis van het 
ka< aal door Voornc. 

Zeer zeker zal ik daartoe bereid zyn, maar nu wenscli ik er 
reeds op te wijzen , dat bij het behandelen Tan deze zaak door 
mij steeds de belangen der schoepvaart in het oog zijn gehouden. 

Üe geachte afgevaardigde meende de onderstelling te moeten 
maken, dat men hier iets niet gezien had , wat men had moeten 

zien. maar gebreken aan een sluis onder water kan men niet 
zien . voordat men begint te herstellen. 

Mijnerzijds heb ik . zoodra de gebreken bekend waren, on-
middellijk maatregelen genomen om zoo spoedig mogelijk in de 
zaak te roorzien . bedenkende dat hier groote scheepvaart belangen 
op het spel stonden. Ik wensch op deze wijze voort te gaan. 

De heer Fokker heeft bezwaar gemaakt in het algemeen tegen 
de verhoogingen op deze begrooting voorkomende, verhoogingeu 
die wel niet zoo aanzienlijk waren, maar die toch gedekt werden 
door andere posten , welke niet werden uitgesteld. Dit is zoo. 

Ik vraag dien geachten afgevaardigde echter of de verhoogingeu 
ook niet betrekking hebben op posten die niet uitgesteld konden 
worden. Zijn het posten die door den Minister willekeurig op 
de begrooting zijn gebracht, zonder dat daarvoor noodzakelijk* 
heid bestond? Indien men elk van die posten nagaat, dan zal 
men tot de conclusie moeten komen dat in deze niet anders had 
kunnen gehandeld, worden. Bij het opmaken der begrooting van 
het Departement van Waterstaat kan de raming voor eiken post 
niet altijd met juistheid worden bepaald, omdat men niet te 
voren kan berekenen wanneer de betalingstermijn van eenig 
werk vervalt. Nu doet zich uit deu aard der zaak het verschijniel 
voor dat men het eene werk spoediger heeft kunnen ten uitvoer 
brengen dan men verwachtte , terwijl voor een ander werk de 
tijd van uitvoering tegenvalt. Een overschrijving van den eenen 
post op den anderen i s , naar mij dunkt, in dat geval een 
alleszins rationeele wuze van handelen. 

De geachte spreker heeft bezwaar gemaakt tegen den post 
die bij Nota van Wij/.igiug op de begrooting is gebracht. Het 
spijt mij dat ik het bedrag van dezen post niet eerder heb ge-
kend : dan had ik het tijdiger aan de Kamer kunnen mededeelen. 

Het bezwaar van den geachten afgevaardigde was niet zoozeer 
tegen het bedrag, als wel tegen den post zelf gericht. 

Laat ik er in de eerste plaats op wu'zen . dat tot dusverre een 
leemte in de begrooting van Waterstaat bestond, een leemte 
dat de Minister niet altijd over het noodige geld kon beschikken 
tot het voorbereiden van plannen. Men kan bij de Kamer niet 
komen met geheel onbestemde plannen. Aan een voorstel dat 
bjj de Kamer komt, moeten zijn voorafgegaan een technisch 
onderzoek , opmetingen enz., opdat men in staat zij een eenigszins 
globale raming over te leggen. Nu is het bij kleine werken 
gewoonte dat men ze laat voorbereiden door de bureaux van 
den waterstaat, maar het spreekt vanzelf, dat hééft ook zyn 
grenzen. Wanneer plotseliug te gelijker tijd , zooals in de laatste 
helft van 1S97 en in het begin van 1898 met het ontwerpen der 
verbetering van het Noordzeekanaal, van de haven te Scheve-
uiugen en allerlei tntmwegplaunen , voor tal van werken ont-
werpen moeten opgemaakt worden . dan komt een toestand waarin 
men niet genoeg heeft aan het personeel van den waterstaat, 
omdat dit daardoor te veel uit den gewonen dienst gerukt zou 
worden. 

Vroeger kon men nog uit de onvoorziene uitgaven het be-
noodigde geld vinden , ma ir thans kan dit niet meer. Ik heb 
in deze zaak door aanvulling van art. ü der begrooting voor 
1900 voorzien. In 1^98 was dat dus nog niet het geval. In dit 
jaar nu waren er vele tramwegplannen aanhangig en werd met 
de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij onderhandeld over de 
exploitatie der stoomtramlijnen op de Zuidhollandsche eilanden. 
Die Maatschappij heeft, in cpdracht der Regeering, in overleg 
met den Raad van Toezicht, de plannen daarvoor opgemaakt. 
Er was echter, voordat daaromtrent een wetsvoorstel was goed-
gekeurd, aanvankelijk niet beslist door wie de brug zou worden 
bekostigd en toen heb ik, omdat ik niet over ander personeel 
kon beschikken , aan de Maatschappij tevens opgedragen een 
volledig plan voor die brug te maken . iets wat noodzakelijk 
was. om een voorstel aan de Kamer te kunnen doen. Het op-
maken van die plannen behoort onder de bouwkosten van den 
aanleg dezer werken. 

De kosten voor het technisch onderzoek, de opmetingen en 
het opmaken der plannen voor de tramwegen zelve komen, uit 
den aard der zaak, ten laste van den* aanleg der tramwegen. 
Nu echter is voorgesteld en ook door de beide Kamers goe lge-
kenrd , dat de kosten van de brug te Spijkenisse geheel zullen 
komen ten laste van den Staat, is het ook rationeel dat de 
kosten voor het opmaken van het ontwerp voor die brug ten 
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laste vau den Staat komen. Vandaar dat ik geineend lieb dezen 
post aan de goedkeuring der Kamer te moeten onderwerpen. 

De geachte afgevaardigde heeft er op gewezen dat er een 
ingenieur van den waterstaat is aangesteld om die plannen 
verder tot uitvoering te brengen. Dat is liet geval, maar dat is 
geschied nadat de roorloopige plannen waren opgemaakt. De 
ge.ichte afgevaardigde moet zich niet voorstellen dat bet plan 
tot het maken van een brug van zoo grooten omvang, die 
vele tonnen zal kosten, dadelijk een definitief plan kan zijn; 
daarvan moet eerst een voorloopig ontwerp worden gemaakt en 
op dat voorloopig ontwerp heeft deze post betrekking. Eerst 
daarna is het werk overgedragen aan den waterstaat en een 
ingenieur ter plaatse aangesteld en komen de kosten ten laste 
van het werk, waarvoor b\j de verhoogingswet voor de begroo-
ting van 1899, f52 000 gevraagd is. 

Up grom! vau een en ander komt het mij voor, dat tegen 
dezeu post geen bezwaar kan bestaan en hoop ik dat de Kamer 
ook geen bezwaar zal maken dien aan te nemen. 

De heer Fokker: Mijnheer de Voorzitter! Wat het eerste 
punt betreft, ivensch ik den Minister te antwoorden, dat ik 
niet post voor post bedenking heb gemaakt tegen de verhoogingeu 
die in het ontwerp zijn aangebracht, maar dat ik bedenking 
gemaakt heb tegen de toelichting, waarin ons werd medegedeeld, 
dat deze verhoogingeu kwamen te staan op f 125 000. Mijn 
bedenking komt hie op neer, dat de uitgaven voor het Rijk 
ten slotte meer zullen bedragen, niet f 125 000, maar f380 000, 
zooals wij thans kunneu becijferen na de ontvangen inlichtingen, 
volgens welke inderdaad verschillende uitgaven worden uitgesteld, 
zonder dat dit tot a/stel zal leiden , zoodat een volgend jaar 
andermaal die posten op de begrooting zullen komen. 

Wat het tweede punt betreft, de Commissie van Rapporteurs 
heeft niet pertinent bezwaar tegen den post gemaakt, maar is 
van oordeel, dat nog nadere inlichtingen moeten gevraagd en 
gegeven worden. Na het hooren van den Minister moet ik zeggen, 
dat ik die nadere inlichtingen nog alleszins wenschelijk blijf 
achten. Het is mij nog niet volkomen duidelijk geworden . dat 
nu juist deze particuliere maatschappij, die belang heeft bij een 
goedkoope exploitatie van de brug, de meest geroepene zou zijn om 
de plannen voor de Regeering te maken , terwijl de Staat de 
kosten van aanleg der brug zal betalen. 

Bovendien is mij uit hetgeen de Minister gezegd heeft ge-
bleken , dat , toen het onderzoek zou plaats hebbeu, het nog 
niet zeker was, dat de brug voor lïijksrekening zou worden ge-
nomen , zelfs niet, dat dit zou worden voorgesteld. Het komt 
mij voor, dat deze mededeeling een versterking is van het 
bezwaar; immers het gold het maken van een avant-projet voor 
de brug te Spijkenisse , zonder dat nog tusschen Regeering en 
Maatschappij vaststond dat niet de Maatschappij de brug zou te 
maken hebben, maar dat de Staat die zelf zou leggen. 

Hoe dit zij , ik meen , dat de Kamer niet op de hoogte is om 
over dezen post thans te oordeelen : hij is er bij Nota van Wijziging 
ingevoegd; in de afdeelingen heeft geen der leden er kennis 
van kunnen nemen. Nu de Minister niet genegen is dien terug 
te nemen . adviseert de Commissie van Rapporteurs dezen post 
af te stemmen. 

Ik wensch er aan toe te voegen, dat het een afzonderlijk 
artikel is ; de Commissie kan dus niet een amendement voor-
stellen om het ingevoegde artikel te doen vervallen. 

De Voorzitter: Ik geloof het wel. Blijkens de Nota van 
Wijziging wordt in art. 2 , na art. 21 bis ingevoegd tusschen 
de artt. 145 en 146 een nieuw art. 145bis. Dit maakt nu uit 
een integreerend deel van het ontwerp. Wil uien dat ingevoegde 
artikel uit het ontwerp verwijderen, dan zal dit kunnen ge-
schieden bij amendement. 

Art. 2 bepaalt in de eerste plaats, dat tusschen de artt. 21 
en 22 wordt ingelascht een art. 21 bil en in de tweede plaats, 
volgens de Nota van Wijziging, dat tusschen de artt. 145 en 
146 wordt ingelascht een art. 145 bis. Dit zijn beide deelen van 
art. 2. 

De heer Fokker: Wg meenden, dat door eenvoudig te 
stemmen tegen art. 145bis de zaak in orde was, en dat wanneer 

dit artikel werd afgestemd de wijziging van art. 4 daarmede 
vanzelf zou komen te vervallen. 

De Voorzitter • Het zou te vinden zijn door art. 2 gesplitst 
in stemming te brengen. Zoo doende zou men hetzelfde doel 
bereiken. Hiervan zijn meer voorbeelden Geeft men hieraan de 
voorkeur, dan stel ik aan de Kamer voor art. 2 te splitsen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Biistert: Naar aanleiding van hetgeen reeds werd 
; in het midden gebracht door den heer Fokker, moet men de 
i Regeering toch voorzichtigheid aanbevelen bij het komen met 
I dergelijke aanvullingen bij Nota van Wijzigingen , nadat de zaak 
1 reeds in de afdeelingen der Kamer werd behandeld. Dit is een 

wijze vau handelen , die ik over het algemeen niet kan goed-
j keuren. Deze Nota van Wijziging is zelfs gekomen toen door 
! de Commissie van Rapporteurs reeds Verslag was uitgebracht. 

In de tweede plaats wensch ik hier nog by te voegen , dat 
ik hoop , dat wanneer de Kamer zich met de zienswijze van de 
Commissie van Rapporteurs mocht vereenigen door dit artikel 

| thans af te stemmen, de heer Minister zoo goed zal willen zijn 
| bij een nadere voordracht — want de post zal toch betaald moeten 

worden —de lastgeving over te leggen , die aan de Rotterdamsehe 
Tramwegmaatschappij is verstrekt, en specificatie van de reke-
ning, waarop deze post betrekking heeft. Dan zal de Kamer met 
kennis van zaken dezen post kunnen beoordeelen, hetgeen nu 
niet het geval is. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

Art. 1 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

ABT. 2 komt in behandeling, luidende: 
„ Tusschen de artikelen 21 en 22 wordt ingelascht: 
„ Art. 21 bis. Onderzoek naar den invloed der mosselteelt op 

de bevaarbaarheid der Zeeuwsche Stroomen, f 2 500,00" 
„Art. lAhbis, Vergoeding aan de Rotterdamsehe Tramweg-

maatschappij , wegens het maken en leveren van een voorloopig 
ontwerp voor de overbrugging van de Oude Maas bij Spijkenisse 
in den stoomtramweg vau Hellevoetsluis naar Rotterdam , met 
een zijtak naar Brielle en Oostvoorne, f 2674.14.'" 

De eerste wijsiging van art. 2 wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

De tweede wijziging van art. 2 wordt in stemming gebracht en 
met 55 tegen 13 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren Stneenge, Harte van Tecklen-
burg, van Alphen , de Waal Malefnt. Schaafsma , Pyttersen , 
van den Berch van Heemstede, Knijff, van der Zwaag, Tra-
vagliuo , van Gilse , Goekoop , van Heemstra, Bastert. Fokkei, 
Krap, Drucker, Bouman, van Gijn, Roessingh, Schaper, 
Hartogh , Brummelkamp , van Kempen, de Boer , Tydeman , 
van de Velde, van Asch van Wijck (Ede), Ferf, Rethaan 
Maearé , Heldt, de Ras, Merckelbach . Mackay . Willinge, Tak 
van Poortvliet, Seret. van Asch van Wijck (Wijk bij Dnurstede), 
Tijdens, van Karnebeek, Mees, Lucasse, Verhey, Donner, 
Staalman, Everts , Pijnacker Hordijk, van Vlijmen , Kool, Mi-
chiels van Verduynen, Nolting , Ketelaar, van Kerkwijk, van 
Dedem en de Voorzitter. 

/'oor hebben gestemd de heeren van Bj landt (Gouda), Meesters, 
van Deinse , Kolkman, Goeman Borgesius , Lely. Mutsaers , vau 
den Heuvel, Nolens, Pijnappel, Geertsema , Schaepman en 
Jansen. 

De AKTT. 3 tot en met 5 en de BEWEEGREDEN worden achtereen-
volgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

IX. INWERKINGTREDING VAN DE wEr VAN 24 MEI 1897 (STA A T S -
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BLAD t \ 155) TüT NADERE REGELING VAX IIKT ZEGELRECHT VAN 
EFFECTEN. (3) 

Dit wel$OHl»$rp wordt zonder beraadslaging en zonder hoofde-
lyke stemming aangenomen. 

De vergadering wordt voor een half uur geschorst, en daarna 
hervat . 

De Voorzitter deelt mede dat de heer Tragen bericht heeft 
verhinderd te zyn de, vergadering verder hij te wonen, en dat de 
heer de Vis*er heden niet kon tegenwoordig rijn. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. 

X. NAI'KKE WIJZIGING VAX HET LAATSTELIJK BIJ DE WET VAN 4 
SEPTEMHKI; 169(3 ( S T A A T S B L A D X'. 153) GEWIJZIGD ARTIKEL 1 DEI; 
WET VAX 9 A P R I L 1877 ( S T A A T S E A D X . 79) „TOT VASTSTELLING VAN-
DE KLASSEX EN ZAMEXSTEI.I.ING DEK ABBOIDISSE1CMTS- REGTBAXKEX, VAX 
DE JAARWEDDEN DEK LEDKX VAN EN AMBTENAREN BIJ DIE REGTBANKEX , 
ALSMEDE VAX DE KLASSEN DEK KAKTOSG EREGTEN EN VAX DE JAARWEDDEN 
DER KANTGXKEGTERS EN DER AMBTENAREN BIJ DE KAXTONGEREGTEN. (41) 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer l toun inn : Mijnheer do Voorzit ter! Bij een vorige 
gelegenheid is gebleken dat in deze Kamer vele leden bezwaar 
hebben tegen de opheffing der rechtbank te Zierikzee. 

Ik zal daarover thans natuurlijk niet uitweiden , doch alleen 
verklaren . dat ik mijzelven ouder de opposanten tegen de op-
heffing dier rechtbank schaar. 

By dit wetsontwerp is het my'ns inziens noodig stelling te 
nemen , in zoover d a t , wordt dit wetsontwerp aangenomen , er 
gevaar bestaat dat er aan de voorstanders van de handhaving 
der rechtbank te Zierikzee een machtig argument zou worden 
ontnomen. 

Het getal zaken door die rechtbank behandeld is gering en 
men kan zeker zeggen d a t , indien het hier niet betrof een 
geïsoleerde streek, de opheffing reeds lang zou geschied zijn. 

Evenwel wordt dit isolement gaandeweg verminderd. 
Door o.itlasting der naburige rech tbanken , namelijk die van 

Rotterdam en Breda, zou men die van Zierikzee een ruimer 
veld kunnen verschaffen en daardoor haar voortbestaan wettigen. 

He t kantongerecht Soinmelsdijk zou voor een afscheiding 
der rechtbank te Rotterdam in aanmerking kunnen komen om 
bij het arrondissement Zierikzee gevoegd te worden. 

De t r aag is t h a n s : kan de Minister verklaren, dat de bij dit 
wetsontwerp gevraagde uitbreiding van het personeel der reeht-
bank te Rotterdam toch noodzakelijk i s , ook al wordt la ter , 
by behandeling der vraag over het voortbestaan der rechtbank-
van Zierikzee, het kantongerecht Soinmelsdijk van het arron-
dissemeiit Rotterdam afgenomen V 

Wel zegt de Minister in zijn Xota naar aanleiding van het 
Verslag : 

, W a a r . blijkens het bovenstaande, de indiening van het tegen-
woordig wetsontwerp het gevoljr is van een dringenden eisch 
tot uitbreiding van het personeel der Rotterdamsche recht-
b a n k . kan inderdaad de voordracht . gelijk trouwens in de 
Memorie uitdrukkelijk is vermeld , beschouwd worden als in 
geen verband te staan met eenige beslissing omtrent het behoud 
of de opheffing der rechtbank te Zierikzee." 

Maar daarmede is nog niet gezegd d a t , indien de rechtbank 
te Zierikzee ter sprake k o m t . en daarbij het voorstel mocht 
gedaan worden om Goeree en Overflakkee bh' het arrondissement 
Zierikzee te voegen, de Minister dit denkbeeld niet zou bestrüdeu 
met de exceptie , dat de rechtbank te Rotterdam dan te weinig 
werk zou hebben met het oog op haar bh' deze wet versterkt 
personeel. 

De heer Cort van de r L i n d e n , Minister mn Justitie: Mijnheer 
de Voorzitter ! Bij de beantwoording van de vraag of de recht-
bank te Zierikzee in het publiek belang moet opgeheven of 
bestendigd worden . heeft ruyu onderzoek zich mede bewogen 
n de r icht ing die de geachte spreker heeft besproken. 

Ik heb mij beziggehouden met de vraag of wellicht door by' 
de rechtbank van Zierikzee gedeelten te voegen van andere 
arrondissementen , die rechtbank te Zierikzee bh' slot van reke-
ning behouden zou kunnen worden. Wanneer echt°r besloten 
mocht worden tot het voorstel om een gedeelte van he t arron-
dissenient Rotterdam bij dat van Zierikzee te voegen, een zaak 
waarover ik thans nog geen oordeel waag uit te spreken , zullen, 
naar my' voorkomt, de werkzaamheden van de rechtbank te 
Rotterdam altijd nog van dien aard blijven, dat aanvull ing 
noodzakelijk zal zijn. Maar ik moet er bijvoegen , dat indien 
zou binken . dat de ontlast ing van dien aard ware , dat daar-
door het personeel dat nu noodzakelijk wordt geacht te uitgebreid 
zou worden, het logisch gevolg daarvan zou zijn dat minder 
personeel voor Rotterdam zou aangevraagd moeten worden , 
maar daarin kan geen motief liggen voor de opheffing van de 
rechtbank te Zierikzee. indien deze uit anderen hoofde niet 
noodig of niet geweuscht zou wezen. 

De heer B o n m a n : Mijnheer de Voorzitter! Ik neem dank-
baar acte van de verklar ing van den Minister en heb thans 
tegen het wetsontwerp geen bezwaar. 

De \ o o r z i t t e r : Door de Regeering is een wijziging in het 
wetsontwerp geb rach t , nadat de schriftelijke debatten waren 
gesloten. Ik ben zoo vrij het gevoelen der Commissie van R a p -
porteurs daarover te vragen. 

De heer P i j n a p p e l , voorzitter van de Commissie van Rap-
porteurs: De in het wetsontwerp gebrachte wijziging is een 
gevolg van een opmerking door de Kamer gemaakt. N a over-
weging heeft de Minister zich met die opmerking vereeiiigd. 
Ook bij de Commissie van Rapporteurs bestaat daartegen geen 
bezwaar. 

. 
De algemeene beraads laging wordt gesloten. 

De ARTT. 1, 2 . 3 en de BEWEEGREDEN, worden achtereeu-
volgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelyke stemming 
aangenomen. 

Het wettontwerp wordt zonder hoofdelyke stemming aange-
nomen. 

XI. NATDKALISATIE VAN EGIDIUS AECHTEN , ADOLF KARL LUDWIG 
MORITZ SEUBERT , GUSTAV AUGUST LAXGE , EULALIA GISBERTUS MARIA 
VAN LAVCK , HERMAXX THEODOB Höl.SKEX , TlIERESIA HrBERTINA VON 
BERG , WEDUWE VAN PAUL JOSEPU HUBERT PÜTZ , JUR. MR. LODKWIJK 
ERXEST MARIA VON BÖXNIXGHAUSEX , ALEXASDER FERDINAND HERBKR-
SIANN , ABRAHAM HOMPES , JOIIANX HEINRICH GREVER, MARIE CHARLES 
LOUIS GALL , FEIEDRICH HEINRICH ERDBBINK , EMIL FRIEDRK H BODA-
NOWITZ , EX ADOLPH WISSBRUX. (40) 

XII. WIJZIGING VAN HET I V D E HOOFDSTUK DER STAATSBEGROOTINO 
VOOR HET DIENSTJAAR 1898. (80) 

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder beraad-
slaging en zonder hoofdelijke s temming aangenomen. 

X I I I . Wl.lZIGIXG VAX HET V D E HOOFDSTUK DER STAATSBEGROOTING 
VOOR HET DIENSTJAAR 1898. (40) 

Over dit wetsontwerp wordt geen algemeene beraadslaging 
gevoerd. 

Beraadslaging over art. 1 . luidende: 
De volgende artikelen van hoofdstuk V der begrooting van 

Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1898 worden verhoogd , te 
we teu : 

Artikel 3. Bnreel- en lokaal behoeften en drukwerk , daaronder 
begrepen het weekgeld van den werkman voor het uitvoeren 
van steendrukwerk en correctiekosten, met elf duizend zeven-
honderd gulden (f 11700) en daardoor gebracht op teven en 
veertig duizend zevenhonderd gulden (f 47 700). 

Artikel 50 enz. 
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Behandeling van de wetsontwerpen n <\ 93 , Mi en 21. 

Artikel 51. Onderstand , kosten van vervoer, daaronder be-
grepen afhaling en begeleiding uit buitenlandsche of Neder-
landsche gemeenten , verpleging en begrafenis van armen, be-
doeld in artikel 3 der wet van 16 December 1858 (Staatsblad 
il". 84), van kracht gebleven volgens artikel 16 der wet van 1 
Juni 1870 (Staatsblad n' . 85) en van buitenslands verblijvende 
of van daar in Nederland komende en gekomen arme en zieke 
meerderjarige en arme hulpelooze minderjarige Nederlanden; 
kosten voortvloeiende uit het overbrengen naar en verpleging 
in gestichten voor krankzinnigen van arme krankzinnigen wier 
woonplaats in het Rijk niet is te vinden, en kosten van ver-
voer van zulke arme, uit die gestichten ontslagen verpleegden . 
zoo naar Xederlaudsche gemeenten als naar buitenslands, gelijk 
mede kosten van begrafenis van zoodanige arme krankzinnigen , 
met vijf duizeml vijfhonderd gulden (f 5500) en daardoor gebracht 
op zeren en twintig duizend vijfhonderd gulden (f 27 500). 

Avt. 67 enz. 
Artikel 137. Reis- en verblijfkosten van de in het vorig artikel 

bedoelde ambtenaren , huishoudelijke en verdere uitgaven be-
treffende het aan hen opgedragen toezicht, met vijf duizend 
gulden (f 5000) en daardoor gebracht op vijftien duisend gulden 
(f 15 000). 

Art. 152 enz. 

De heer Goeman Borgesius. Minister run Binnenlandiclie 
Zaken: In het Verslag wordt bij art. 8 gevraagd : waarom werd 
de raming van f 13 500 voor druk- en bindwerk en correctie-
kosten met ruim f 5800 overschreden V 

Ik kan daarop het volgende antwoorden: in 1898 heeft het druk-
ken van verslagen en overzichten p. ni. f 3700 meer gekost dan 
daarvoor op grond van de uitkomsten van het vorige jaar was 
geraamd en is f 1250 meer noodig geweest voor de overige 
behoeften van den dienst; daarmede gaat nog gepaard een 
meerdere uitgaaf aan bindwerk van f' 850. 

Verder werd bij art. 51 gevraagd : waarom eerst zoo laat aan 
het licht is gekomen , dat de hier bedoelde krankzinnige op 
kosten van het Rijk behoorde te worden verpleegd. 

Ik kan daarop antwoorden dat bij het bestuur van de gemeente 
eerst in 1898 twijfel is ontstaan omtrent de verplichting tot 
betaling der verplegingskosten. Een onderzoek is daarom inge-
steld en dat heeft aan het licht gebracht, dat de woonplaats 
van den verpleegde niet in het Rijk was te vinden, zoodat die 
krankzinnige ten koste van het Kijk moest verpleegd worden. 

Bij art. 137 werd aangevoerd: , Sommige leden waren van 
meening dat uitgaven wegens de aanschaffing van teekeutafels, 
kasten enz. bezwaarlijk gerangschikt kunnen worden onder de 
„huishoudelijke en verdere uitgaven", waarvan de omschrijving 
van dit artikel spreekt." 

Mnn antwoord i s : Juist door de opneming van de woorden 
„ en verdere uitgaven " in de omschrijving van het artikel, heeft 
men de gelegenheid willeu openen om dergelijke zaken als 
tafels en kleine kasten uit dezen post te bekostigen. 

De beraadslaging wordt gesloten en art. 1 zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

De ARTT. 2 en 3 en de BEWEEGRSDENKN worden zouder beraad-
slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zouder hoofdelijke stemming aangenomen. 

XIV. VERKLARING TAH HET ALGEMEEN' NUT DER ONTEIGENING TEN 
NAME DER GEMEENTE UTRECHT VAN KIGI.NDOMMEN . IN DIE GEMEENTE 
GELEGEN . TEN BEHOEVE VAN DEN DIENST VAN HET ZIEKENHUIS EN VAN DE 
ACADEMISCHE KLINIEKEN ALDAAR. (!).'{) 

XV. BËGROOTING DER ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ , DIENST 1900. 
(M) 

Deze wetsontiverjjen worden achtereenvolgens zonder beraad-
slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

X V I . AANVULLING n VERHOOGING VAN HET V I I I S T E HOOFDSTUK 
DER STAATSBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1 8 9 9 . ( 2 1 ) 

Over het wetsontwerp wordt geeu algemeene beraadslaging ge-
voerd 

De Voorzi t ter : Ik stel aan de Vergadering voor om de 
wijzigingen , die op de verschillende onderartikelen van art. 1 
wordeu voorgedragen, afzonderlijk in beraadslaging en in stem-
ming te brengen, in dier voege dat het artikel wordt gesplitst. 

Daartoe wordt besloten. 

ART. 1 komt in behandeling. 

Over onderart. 27 wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over onderart. 28, luidende: 
„Traktementen van den directeur en officieren-leeraren , toe-

lagen voor officieren , traktementen en remuneratiën voor bur-
gerleeraren , kosten voor liet gebruik van een laboratorium en 
verdere kosten van de Hoogere Krijgsschool, met uitzondering 
van de kosten van brood , vleesch en andere levensmiddelen , 
voor zoover die uit de militaire bakkergen, militaire slachterijen 
en militaire magazijnen van levensmiddelen worden verstrekt, 
na aftrek van het aandeel, dat uit het Iste hoofdstuk der be-
grooting van Xederlamlscli-Indië wordt betaald." Wordt ver-
hoogd met f 22 600 en mitsdien gebracht op f 47 073. 

De heer (Ie Ras : Bij de behandeling van hoofdstuk VIII der 
Staatsbegrooting voor 1899, onderartikel 28, op 20 December 
des vorigen jaars , is destijds door de Commissie van Rappor-
teurs eeu ameudenient voorgesteld , strekkende om dien post met 
f22 600 te verminderen, zijnde liet uitgetrokken bedrag voor 
den bouw van een laboratorium aan de Hoogere Krijgsschool. 

Ik mag er aan herinneren dat dit amendement destijds hoofd-
zakelijk verdedigd werd op twee gronden : 

lu. omdat wel onderhandeld was met het college van cura-
toren van het gymnasium te 's Gravenhage , doch geen pogingen 
waren aangewend bij den gemeenteraad of het gemeentebestuur 
der s t id , ten einde alsnog deze zaak tot een guustig einde te 
brengen; 

2'. dat het nog niet vaststond , of men niet elders zou kunnen 
slagen om een laboratorium tot medegebruik voor officiereu 
der Hoogere Krn'gssehool te vinden. 

Uit de bijlagen behoorende bij de Memorie van Toelichting 
vau dit wetsontwerp, blijkt nu , dat sedert door den Minister 
van Oorlog pogingen zijn in net werk gesteld, om voor de 
officieren van den intendance-cursus aau de Hoogere Krijgsschool 
het medegebruik van het laboratorium aau het gymnasium 
alhier te verkrijgen , doch dat die pogingen tot geen resultaat 
hebben geleid , evenmin als de stappen welke gedaan zijn , om 
het medegebruik ie verkrijgen der laboratoria aan de Polytech-
nische School te Delft, en aan de Universiteit te L"iden. 
^ Toch, Mijnheer de Voorzitter, te oordeeleu naar het Voorloopig 

Verslag over dit wetsontwerp, blijven verschillende leden hun 
bezwaar tegen den voorgenomen bouw handhaven, en geen wonder, 
waar gemiddeld slechts een getal vau 4 of 5 zegge vier of vijf — 
officieren, vau een dergelijk laboratorium gebruik zullen maken. 

Terloops merk ik op, dat, op de in het Voorloopig Verslag 
gedane vraag, of in den Haag geen particulier laboratorium te 
vinden is , waarvan voor dit doel gebruik zou kunnen worden 
gemaakt, alleen in de Memorie van Antwoord staat opgeteekend, 
dat onder handelingen te dien opzichte , noch uit een financieel 
oogpunt, noch met het oog op de belangen van het onderwijs 
tot een gunstige uitkomst hebben geleid. 

Meerdere bijzonderheden worden niet verstrekt. Trouwens, 
uit de overgelegde briefwisseling van den directeur der Hoogere 
Krijgsschool, blijkt nergens dat er moeite gedaan is , zich met 
den eigenaar vau een particulier laboratorium te verstaan. 

Intusschen is , bij hst nalezen der verschillende stukken over 
dit wetsontwerp. bij mij de vraag gerezen , of de oplossing der 
hierbedoelde zaak niet langs een anderen weg kern en moet 
verkregen worden 

Niet alleen omdat het hier een vrij aanzienlijke uitgave geldt 
ten behoeve vau een minimum van leerlingen; ik zoude over dat be-
zwaar desgevorderd kunnen heenstappen. Maar voor my is het zeer 
twijfelachtig — en ik sta in die meening volstrekt niet alleen — of 
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het wel in het belang van het hooger militair onderwijs zelf is, 
om een eigen laboratorium met physisch kabinet aan de Hoogere 
Krijgsschool op te richten. Op dit oogenblik is dit, mijns inziens, 
zeker niet weuschelijk. 

In de eerste plaats dient toch de vraag te worden gesteld, 
of de beginselen der scheikunde , die ongetwijfeld moeten onder-
wezen worden op inrichtingen tot opleiding voor officier, ook 
thuis behooreu op een school tot hoogere militaire ontwikkeling 
bestemd i en zulks ook met bet oog op de hedendaagsebe eischen 
aan adspirant-officieren gesteld. 

Er zijn immers t il van officieren in het leger die in de termen 
vallen tot toelating tof de studiën der intendance , en die de 
beginselen der -eheik:inde kennen. 

Art. 26 c en d voor het toelatingsexamen op de Koninklijke 
Militaire Academie bepalen wat van natuur- en scheikunde 
gevorderd wordt. 

Art. 18 e en d als boven wat de Cadettenschool betreft. 
Art. 23 b en c de toepassing dezer vakken op militair gebied 

aan de Koninklijke .Militaire Academie. 
Art. 33 b en r als voren voor natuurkunde en warenkennis 

op den Hoofdeursus. 
Alles volgens de wet op het Militair Onderwijs van 21 Juli 

1890 (Staatsblad n . 120). 
Wordt derhalve de scheikunde opgenomen in het toelutings-

examen voor den intendance-cursus, waar jaarlijks slechts 3 
plaatsen worden beschikbaar gesteld, dan zijn er voldoende officieren 
die aan dien eisch kunnen beantwoorden. 

Dit wensch ik in de eerste plaats te constateeren, en dan 
volgt daaruit vauzeif, dat het geld en tijd verknoeien is, de 
meest elementaire zaken 'Ier scbeikunde te onderwijzen op de 
Hoogere Krijgsschool. 

Aan het slot van bijlage B der Memorie van Toelichting wordt 
het onderwijs in de beginselen — de allereerste beginselen der 
scheikunde niet uitgezonderd —, het voornaamste onderdeel van 
het leerplan voor de intendance-studiën genoemd ; het is dus 
niet onwaarschijnlijk dat, mocht dat onderwijs komen te ver-
vallen , de intendance-cursus tot 2 jaar zal kunnen worden 
beperkt, een eerste voordeel uit deze wijziging voortvloeiende. 

Maar al is dit onderwijs nu het voornaamste onderdeel in de 
studiën der aanstaande intendanten, sluit dit dan in, dat het 
programma van dit onderwijs altijd zoo blijven moet ? 

Immers de vraag is niet of de aanstaande intendanten hun 
scheikundige kennis hebben geleerd aan de Hoogere Krijgs-
school, maar of zij die beginselen kennen als grondslag voor 
warenkennis en textiel-industrie. 

Schei- en natuurkunde op zich zelve komen den intendant 
in zijn practischen dienst niet te pas. Zeer zeker moet hij kunnen 
keuren . en daarvoor is kennis van de hier besproken beginselen 
onmisbaar. Maar het is geheel onverschillig waar hij die keunis 
heeft opgedaan , als die kennis maar voldoende i s , om hem de 
lessen , die ook thans reeds worden gegeven aan de Hoogere 
Landbouwschool te Wageningen, en aan de Nederlandsehe 
School voor Handel en Nijverheid te Enschedé, met vrucht te 
doen volgen. Deze laatste opleiding wordt gegeven door des-
kundigeii. en het onderwijs in de landbouwchemie. in de me-
chanische en chemische technologie wordt ook nu slechts voor 
een zeer klein gedeelte gegeven aan de Kru'gsschool zelf. 

Welnu . dit onderwijs kan in zijn geheel naar Wageningen 
en Enschedé verplaatst worden, en het spreekt wel vanzelf, 
dat men daar veel beter ingericht is op het geven van dit 
onderwijs dan aan de Krijgsschool. En . wat de aanstaande 
intendant van scheikunde behoort te weten , worde gevorderd 
bij het admissie-examen. Ik wensch hier aan de Kamer de vraag 
te stellen . of het van officieren die, wanneer zij tot de studiën 
voor den intendance-cursus worden toegelaten, iu den regel om en 
by de 30 jaren oud zijn te veel gevorderd is , dat zij van het 
hierbedoelde leervak wete wat tegenwoordig geleerd wordt 
door jongelieden van 15 en 16 jaar , en of bet niet een argu-
ment is tegen bestendiging van den toestand in ons hooger 
militair onderwijs, dat op 30-jarigeu leeftijd moet aangevangen 
worden met het onderwijs in de beginselen der chemie. 

Ik zeide reeds, dat, wanneer de natuur- en scheikunde uit 
het leerprogramma vervallen, de 3-jarige cursus tot een 2-jarigen 
kan worden teruggebracht. Dit is gemakkelijk aan te toonen 

aan de hand van de bijlagen (Bijlage F.) door den Minis-ter 
zelf hierbij overgelegd. 

Immers het aantal uren waarin onderwijs gegeven wordt in 
natuur* en scheikunde, met inbegrip van een klein deel waren-
kennis (Art. 40, 1". der wei), bedraagt van September tot Juli 
pi. m. 520. Hiervan kennen gemiddeld 240 uur voor rekening 
van het 1ste studiejaar; 240 uur voor het 2de, en 40 uur voor 
liet :!de studiejaar. 

Nn Hgt het voor de hand, dat. als hiervan 480 uur vrijkomen 
voor het 1ste en 2de studie jaar, deze uren kunnen worden benut 
voor vakken die thans in het 3e jaar worden onderwezen. 

Welnu. i:i dat ode jaar hebben de leerlingen les van November 
tot en met Maart. De lessen beginnen ongeveer 5 Nov., en na 
aftrek van de Kerstvacantie, blijven 2) weken voor het onder-
wijs beschikbaar. De week gerekend op 25 a 30 lesuren, zouden 
dus met het 3de studiejaar vrij komen ongeveer 550 oren, en daar 
het onderwijs in natuur* en scheikunde voor de beide eerste 
studiejaren 520 uur vordert, zoo blijkt, dat als dit onderwijs 
komt te vervallen, de mogelijkheid daar is. om langs dezen weg 
den cursus tot een tweejarigen te beperken. 

Is dit wenschelijk . zooals ik thans meen te hebben aauge-
toond, in 't belang van het hooger militair onderwijs zelf, het 
zal tevens tot aanzienlijke bezuiniging voeren. 

Vooreerst geen nieuw laboratorium met physisch kabinet, een 
bezuiniging van 22 000 gulden. Voorts een bezuiniging van 
circa f 5000 'sjaars als: 

Bezoldiging van een leeraar f 2600 
, , , amanuensis 800 

Speciale verzameling instrumenten, aanschaffing, 
onderhoud , vernieuwing chemicaliën , boekwerken 300 
Onderhoud van gebouw en meubels + f 200 

Te samen. . + f 3900 

Hierbij komt dan nog, als de 3jarige cursus tot een 2jarigen 
wordt teruggebracht: 

Minder toelage aan gemiddeld 4 officieren wegens korter 
verblijf te Wageningen x f 050 

Minder toelage wegens aanschaffen van leerboeken 150 
Minder toelage aan residentie-geld 300 

Aldus in ronde som per jaar f 5000 
waartegenover een uitgaaf staat van + a f 8'I0 's jaars wegens 

uitbreiding van den cursus te Enschedé. Die uitbreiding is uood-
zakelijk , omdat in het leerplan van den cursus aan die school 
dan dient te worden opgenomen dat techuische deei der studiën 
hetwelk thans nog aan de Hoogere Krijgsschool wordt onderwezen, 
als: sommige lessen in liet chemisch en microscopisch onderzoek 
van levensmiddelen, die in de lakenfabrieage, de looierij en de 
schoenmakerij. Ook hiervoor bestaat te Enschedé veel beter 
gelegenheid dan aan de Krijgsschool. 

Resumeerende, kom ik tot de volgende eonclusiën : 
1". De beginselen der scheikunde behooreu onderwezen te 

worden aan instellingen tot opleiding Aoor officier, maar dit 
onderwijs behoort niet meer thuis aan een instelling tot hoogere 
militaire ontwikkeling, als de Hoogere Krijgsschool. Dienten-
gevolge is liet verlangde laboratorium volkomen overbodig, 
evenals een physisch kabinet, omdat de adspirant-intendauten 
bü hun plaatsing op de Hoogere Krijgsschool zooveel kennis 
van natuur* en scheikunde dienen te bezitten, dat zij met goed 
gevolg de lessen in de toegepaste scheikunde kunnen volgen. 

2'. Komen de beginselen der natuur* en scheikunde uit het 
programma voor de intendance-studiën te vervallen, dan kan 
de 3-jarige cursus tot een 2-jarigen worden teruggebracht, een 
voordeel voor de leerlingen en een voordeel voor het Rijk. 

3 ' . Hierdoor wordt een bezuiniging verkregen van f 22 600 
voor eens en f 5 000 's jaars. 

4'. Verkorting van den cursus kan leiden tot een zeer 
wenschelijke toeneming van het aantal officieren, die de lessen 
aan den intendance-cursus willen volgen. Omtrent dit laatste 
punt nog een kort woord. 
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Ofschoon het in het leger al:eraeen bekend i s , dut jaarlijks 
3 plaatsen voor de intendance--tudiëii worden opengesteld, 
meldden zich gemiddeld niet n e e r d.in 1 of '1 officiereu aan. 
Van 1892 tot en met 1899, dns in 8 jaar, zijn VI officieren toe-
gelaten , juist de helft van het aantal der opengestelde plaatsen. 

E n in de jaren 1897 en 1809 heeft zich geen enkel adspirant 
root d1' ti opengestelde plaatsen aangeboden. 

Gebrek aan ln>t tot studie bij de officieren kan hiervoor 
niet als reilen gelden. Want voor de tactische studiën meldden 
zicli il) de laatste jaren meer officieren a a n . dan de 10 daarvoor 
opengestelde plaatsen. Er zijn andere oorzaken. Vooreerst is de 
intendance een klein korps , waarin hoogstens op een vacature 
gtmiddeld per jaar mag gerekend worden. Daarom zal zich nok 
wel niet i ir dan gemiddeld één adspirant per jaar, ter opleiding 
voor dien tak van dienst aanbieden. 

'Jen andere weten de adspiraut-intend anten volstrekt niet wat 
hen na afloop van den cursus wacht , hoelang bijv. hun 
verdere detacheeringen zullen d u r e n , of waar zij zullen worden 
gedetacheerd. Dat is voor hen van veel belang met het oog 
op het huren en opzeggen van woningen. In het algemeen zijn , 
aan het volgen van den intendunee-cursas, groi te bezwaren en 
lasten verbonden. De toestand is nog precies zoo, als ik dien op 
18 December 1897 breedvoerig heb uiteengezet. 

Een 3-jarige cursus gevolgd door een jaar ongeregelde detor 
cheeringen , ziedaar de hoofdoorzaak waarom zich voor de iuten-
dance zoo weinig adspiranten aanmelden. 

E n ook hierin k u n , langs den zooeven aangewezen weg . 
verbetering worden gebracht. 

De heer E land , Minister van Oorlot/: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik Btel er prijs '>p met de mededeeling te beginnen dat de 
directeur van de Hooijere Krjjgssehool persoonlijk verschillend • 
personen heelt bezocht, die. naar hij kon vermoeden, laboratoria 
ter beschikking hadden , doch dat niemand geneigd bleek die 
laboratoria voor het gevraagde doel af te staan. Voor alle zeker-
beid heeft hij echter nog een advertentie geplaatst in ver 
schillende couranten, en daarop zijn twee aanbiedingen gekomen. 

De eerste was van 'liet ingenieurs-bureau , Industria ", dat 
tijdelijk in een L ' ^ ' te bouwen lokaal gelegenheid wilde geven 
om les te geven voor f 4800 per j a a r , een som, die op zich 
zelf reeds hoog is. Bovendien moest er nog gebouwd worden 
en te meer heeft men er van afgezien . omdat er een tweede 
aanbod was van den heer Batisch jr.. die de eerste drie jaren 
vroeg f 27ó0, de volgende jaren jaarlijks i 12ö0: dus de eerste 
jaren f 1 5 0 0 meer , makende in :! jaren f 4 5 0 0 , welke som 
blijkbaar moest dienen voor het aanschaffen van verschillende 
toestellen: deze som komt al thans overeen met hetgeen getaxeerd 
i s , noodig te zullen zijn voor dergelijke instrumenten ten dienste 
van het laboratorium aan de Hoogere Krijgsschool. 

Op dat laatste aanbod zou men hebben kunnen ingaan, maar 
ik heb er van moeten afzien , omdat mij is gebleken , dat de 
genoemde persoon in staat van faillissement verkeert. 

Ik geloof dus te kunnen zeggen, dat mijnerzijds en uit mijn 
naam alles is gedaan , wat redelijkerwijze en zelfs onredeljjker-
wijze zon kunnen worden geëischt; tot Gouda toe , overal is 
gevraagd waar meu zou kunnen les geven, alles zelfs in weerwil 
van de enorme b 'zwaren die daaraan zouden zijn verbonden, 
zooals het been en weer reizen van de leerlingen . tijdverlies enz. 

Ik moet hier nog bijvoegen , dat de aanvrage is gedaan voor 
slechts 3 dagen per week, om de zaak zoo gemakkelijk mogelijk 
te maken. Op die wijze zou de toestaud blijven gelijk hij was, 
toen men het laboratorium alhier nog kou gebruiken. 

Nu zal ik in de eerste plaats de vraag bespreken of'het goed 
is te bepalen, dat de officiereu die aan de lessen voor den 
iutendance-enr-ius willen deelnemen, scheikunde moeten kennen. 
Niemand zal tegenspreken, dat zij in toegepaste scheikunde be-
dreven moeten zijn, maar het verschil loopt alleen over de vraag 
of zij de beginselen moeten kennen, vóórda t zij tot den iuten-
dance-cursus worden toegelaten. 

Ik heb op dat pun t eeu groote ervaring. Toen ik directeur 
was van de Krijgsschool werd de scheikunde voor het toelatings-
exatnen geëischt, maar b\j de wet die thans op dat punt bestaat, 
is dat ook weggelaten, omdat de ondervinding geleerd heeft, 
da t men op het geleerde gewoonlijk niet kon voortbouwen, doch 
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moest beginnen niet alles in de lijn te brengen die men aan 
de inrichting zelve wilde volgen. 

Iedereen weet , dat het zoo gemakkelijk niet is de beginselen 
der scheikunde met goed gevolg overal te leeren Wat zou dus 
nu moeten gebeuren? Men zou een premie moeten stellen op 
de officieren die dit vak hebben beoefend. Wan t men vergete 
niet — en aan het slot vau zijn reden heeft de heer de Rai er 
speciaal op gewezen — dat aan bet volgen vau dien cursus 
reeds nu veel bezwaren zijn verbonden; en nu zou ik meeneu, 
dat wanneer men de bezwaren nog grooter ging maken . door 
te eischen . dat de officieren die daar komen een zekere kennis 
v.in scheikunde moeten bezit ten, die bezwaren zóó groot zouden 
worden , dat men de wet feitelijk to t een do de letter zou maken. 

AlzOO vervalt vanzelf bet tweede a r g u m e n t , dat de driejarige 
cursus tot eeu tweejarigen zou kunnen worden gebracht. Boven* 
dien zou ik willen vragen of het weuscheljjk is dit, incidenteel 
uit te maken bij de vraag of er een eigen laboratorium zal 
moeten gebouwd worden , ja dan neen. 

De heeren van den intendance-oursus wonen ook de lessen 
bij in verschillende vakken waarin aan de overige officieren der 
Hoogere Krijgsschool onderwijs wordt gegeven. Die vakken zijn: 
Staatswetenschappen, militaire aardrijkskunde en stat is t iek, 
strategie en krijgsgeschiedenia , militaire gezondheidsleer oorlogs* 
politiek en ooriogsgebruiken, talen en paardrüden. 

Wanneer men n u . zooals de beer de Kas wil .den inten-
dance-cursus geheel of grooteudeels overbracht naar Wageningen 
of Enschedé" , dan zou vanzelf de tegenwoordige gelegenheid tot 
gemeenschappelijk onderwijs met de officieren der Hoogere 
Krijgsschool vervallen. 

Bovendien heeft de ervaring geleerd dat het niet zoo gemakkelijk 
i- in een bestaande in richting les ie gaan geven in een vak , 
aan een grooter aantal personen dan waarvoor die inrichting 
is gemaakt. De/.e zou dan vergroot moeten worden, maar dat 
veroorzaakt weder kosten. i i in - men den intendance-cursuste 
rVageningen of te Enschedé inrichten , dan zou men daar een 
afzonderlijken cu r sus , waarschijn!ijh ook afzonderlijke leeraars 
en afzonderlijke hulpmiddelen m e t e n hebben. In d i t opzicht 
zou men \ in Scylla in Charybdis verval len: de kosten zouden 
daardoor veel grooter worden en men zon oe; : t,ei moeten afzien 
vu'i het gemeenschappelijk ouderwy*. 

Nog is er een zaak die ik speciaal bier in bet midden wil 
br il gen. 

Door den heer de lias is uitsluitend gesproken van de officieren 
van bet Ne leriaudsche leger . maar ik doe hem opmerken dat 
de intendance-cursus ook dient voor de officieren van het 
Nederlandscb-Jndiscbe leger , en dal er in Indië zeker nog 
minder gelegenheid is om onderwas iu de scheikunde te ont-
vangen. Dit jaar zijn er drie officieren van d a t leger gedetacheerd 
bij den cursus. Na heb ik mij afgevraagd, wat ik zou moeten 
doen indien de Kamer dit voorstel eens niet aannam en ik moet 
erkennen dat ik daardoor in een iiupas-e zou komen, waaruit 
ik uiet zou weten hoe te geraken .Mogelijk zon de wet geheel 
gewijzigd moeten worden, maar in elk geval zal bij niet g oed-
keuriug van den post het onderwijs, dat reeds door de afstem* 
ming van een vorig jaar ernstig benadeeld i s . nog langer 
verstoord worden Ik zal dan welhc'.it den Minister van Koloniën 
moe'en voorstellen de officieren van het Indische leger, die thans 
aan den intendance-cursus gedetacheerd zijn , naar Indië terug 
t j z e n d e n , want het is onmogelijk te voorzien wanneer zij kunnen 
afstudeeren en of zij hier nog één of twee jaar zullen moeren 
b'yven . hetgeen ook nog tot belangrijke kosten aanleiding zal 
geven. 

Ton slotte merk ik nog o p , dat van ruim f22000 t'4- a 5000 
b:stemd is voor den ainkoop van verschillende ins t rumenten , 
zoodat , gesteld dat door geheel andere toestanden de wet ge\vy-
zigd werd . die t '4- B ÓOUO toch hun waarde behouden, terwijl 
wanneer men met particulieren tot overeenstemming komt die 
instrumenten iu hun handen blijven. 

Ik geloof d u s . dat de Kamer , door dit artikel of te stemmen, 
een verantwoording op zich zal nemen . veel grooter dan af te 
leiden is uit de waarde van het bedrag da t h ier wordt voorgesteld. 

De heer do R a s : Mijnheer de Voorzit ter! Ik kan niet zeggen , 
dat ik van den Mi. Later zeer ernstige motieven tegen mijn 
voorstel heb geboord. 
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Dfl Miuister begiut niet te /.eggen . dat hij van het hier be-
sproken onder\ver|) een i -er groote ervaring beeft; ik meen te 
mogen beweren dat ik op dit gebied ook wei eenige ervaring heb 
opgedaan , en nu is mij destijds niet gebleken, dat alles wal 
Troeger van scheikunde geleerd werd , toen dit vak nog be-
hoorde tot het admissie-exsmen voor de Kryg*school, als het 
ware verloren arheid was , waarmede men weer van voren af 
aan moest beginnen. Dit is vobtrekt niet het geval , en ik 
wenseli den Minister te doen opmerken , dat thans van de ad-
spirant-intendanten . wat hun scheikundige kennis betreft ,zeer 
goed kan worden gevonle-d , wat geëischt wordt van jongelieden 
aan de vijfde klasse hoogere burgerschool en gymnasium. Wat 
die jongelieden moeten kennen van scheikunde. is ruim vol-
doende voor het program na voor het intendanten-examen , en 
wanneer men de aanstaande intendanten hij het admt-sie-exa-
ïnen voor de Hoogere Krqgsschool alleen den eiscli .stelt een 
zeer eenvoudige qaalitatieve analyse te kunnen maken , is dat 
volkom MI voldoende om hen daarop te laten voortbouwen voor 
hun warenkennis , hun chemische technologie euz. 

De Minister zegt verder : de drie studiejaren zouden toi'h 
niet tot twee kunnen worden teruggebracht , en hij heeft een 
groot aantal militaire vakken aangehaald , die in het derde jaar 
onderwezen worden , maar de Minister heeft mijn argument 
niet weerlegd, waarmee ik heb aangetoond, dat 480 uren voor 
die vakken vrij komen, wanneer de natuur- en scheikunde uit 
het programma vervallen. 

In de derde plaats zegt de Minister — en daardoor zou de 
Kamer zich misschien laten meesleepen —: „Maar dan het over-
gaugstijdpevk 'i Wat moet ik met die officieren doen die thans 
aan de Krjjgsschool zijn gedetaeherd ?" Daarop moet ik antwoor-

den dat het noch niet aangaat om voor een ocergangtlijdperk 
een laboratorium en een physisch kabinet te bonwen. 

De Minister kan die officieren wa! langer naar Enschedé en 
Wageningen detacheeren waardoor aan dit bezwaar zal worden 
te gemoet gekomen. 

Ik blijf er b i j , dat werkelijk op dit oogenblik het bouwen 
'au een laboratorium en een physisch kabinet niet noodzake* 
lijk is . en dat men zeer goed in het programma voor het toe-
latingsexamen een zoodanige wijziging kan brengen , dat het 
aansluit aan hoogere burgerschool en gymnasium. Hierdoor zal 
in zooverre een betere toestand ontstaan . dat men niet m er 
aan mensehen van 80 jaar oud de eerste beginselen der chemie 
zal moeten onderwijzen. 

Het zal een bezuiniging zijn voor het Rijk en een verbetering 
van het ho >ger militair onderwijs, een verbetering die latei-
goede vruchten zal dragen. 

De heer van Gilsi): Mijheer de Voorzitter! Ik we.isch naar 
aanleiding van een gedeelte der rede van den Minist-r van 
Oorlog enkele opmerkingen in het midden te brengen. 

De Minister heeft met bijzm leren nadruk de Kamer op het 
hart gedrukt wel te willen overwegen wat het gevolg zal ziju 
van het afstemmen van dezen post en de Minister heeft ook den 
nadruk gelegd op de noodzikelijkheid o n te voor/.ieu in het 
chemis; h onderwijs aan de Krijgsschool. 

Ik zal de eerste ziju om dit toe te stemmen , maar men mag 
niet over het hoofd zien , dat het hier een uitgave ge ld t , die 
slechts aan zeer weinige personen ten goede komt. Het is door 
d e i geachteu vorigeu spreker reeds opgemerkt , dat van de zes 
open gestelde plaatsen voor de opleiding als in tendan t , reeds 
sedert een reeks van jaren , wat het Nederlandsche leger betreft 
slechts de helft en wat het Indische aangaat slechts twee derden 
bezet z j n geweest , terwijl er jaren geweest zijn dat zich van het 
Nederlandsche leger zelfs niemand heeft aangemeld. 

Men heeft dus in den regel hoogstens enkele weinige leer-
lingen die den cursus volgen. Nu wil ik vragen of het aangaat 
voor zulk een gering aantal een zoo kostbare inrichting te maken 
als door den Minister wordt voorgesteld. Niemand zal den 
Minister betwi>ten dat onderwijs in de chemie nood ig i s . maar 
waar in tal van plaatsen in ons land Rijksinrichtingen bestaan, 
zooals de Rijks-hoogeiv burgerscholen, waaraan een laboratorium 
verbonden i s . gaat het niet aan voor enkele leerlingen een 
kostbaar laboratorium op t9 richten. 

Hij de stukken is een mededeeling gevoegd betredende de , 
door den inspecteur van het onderwijs gevoerde COrrespon-

dent ie , om hier in de naaste omgeving gelegenheid voor 
dat onderwijs te vinden , wat eohter niet is gelukt. Intussahen 

I geloof ik d a t , waar bij vojrbeeld te Bre la wel een dergelijke 
I inrichting bij de Militaire Academie z d aanwezig z i ju . men 

allicht maitregelen zal kunnen nemen om die enkele leerlingen 
van de intendauce daar het onderwijs te doen volgen. Het is 
niet te loochenen dat daar nadeelen tegenover staan. Verplaatsing 
van de leerlingen is niet gewenscht ; inxar nu dit reeds geschiedt , 

: — immers zn' worden voor de opleiding in warenkennis gede-
• tacheerd naar Wageningen en voor een deel van het onderwijs 

naar Enschedé — ineen ik dat dit voor andere vakke i ook wel 
zou kunnen geschieden. 

Ten slotte een enkele formeele opmerking. Ik zou er de aan -
: dacht vau den Minister op willen vestigen , of inderdaad wel 

het door hem voorgestelde bereikt word t , wanneer in art. 2~i 
het woord „gebruik" wordt gehandhaafd. Er staat n l . : „Kosten 
voor het gebruik van een laboratorium.'" Dit dateert uit den 
tijd dat de lessen aan het gymnasium werden gegeven; in ieder 
geval dient er nu te s taan: Kosten voor het inrichten van een 
laboratorium. 

De heer E l and , Miiiisk"' van Oorlog: Ik meen dat het geschil 
; tuss dien den geachteu afgevaardigde uit Maastricht en mij zich 

hoofdzakelijk oplost in de v raag , of het mogelijk is dat de 
officieren de beginselen der scheikunde die men verlangt, kunnen 

i leereu buiten den intendancecursus. Ik beweer dat zulks zoo 
niet onmogelijk, nochtans uiterst moeilijk is. E r zijn officieren 
die bij hun eerste opleiding niets van dat onderwijs hebben 

! genoten. Anderen met wie dit wel het geval is zullen er dikwijls 
weder reeds veel van vereeten hebben , wanneer zij zich voor-

; bereiden voor het examen tot den intendance-cursus , omdat zij b\j 
: hun komst vijf jaren officier moeten zijn. 

Al/.oo verzet ik mij bepaaldelijk tegen de uitspraak dat het 
gemakkelgk zou zijn om in het gewone leven te leereu een 

; qaalitatieve analyse te maken. Ik geloof volstrekt niet dat dit 
I het geval i s ; mijn ervaring verschilt in dat opzicht ten eenenmale 

met die van den geachteu afgevaardigde. Daardoor vervalt 
voor mij vanzelf het tweede a r g u m e n t , dat een zeker aantal 
lesuren aan den intendance-cursus kunnen vervallen en de geheele 
cursus dus verkort zou kunnen worden. 

Wat de opmerkingen van den geachteu afgevaardigde uit 
Sneek , den beer van Gilse, betreft , wensch ik er nogmaals op 
te wijzen , dat de herhaalde verplaatsing der officieren wel een 
van de redenen zal zijn, waardoor zoo weinigen gebruik maken 
van de hun aangeboden gelegenheid. 

\ u zou door een verplaatsing naar Breda er nog eennieuwe 
bijkomen, alleen om daar scheikunde te leereu. Is dut practisch ? 
Voor zoover ik weet, is er dan ook in Nederland geen enkele 
inrichting in de burgermaatschappij waar de leerlingen schei-
kunde leereu buiten de plaats waar de overige lessen worden 
gegeven. Dat wij detacheeren moeten naar Wageningen en 
Enschedé , heeft een bijzondere reden , tegen onzen zin , maar 
aan de omstandigheden die ons daartoe noodzaken, is voor het 
oogerblik niets te veranderen. 

Voorts wensch ik den geaditen spreker er op te wijzen, da t 
in al dien tijd de heeren geen gebruik zouden kunnen maken 
van de lessen iti andere vakken aan den intendance-cursus ge-
geven. Het is nu toch al moeilük m"t al die detacheenngen om 
een behoorlijk programma en indeeling der lessen te maken ; 
maar het zou werkelijk het onmogelijke vergen zijn van den 
directeur indien men nog verder ging. 

Wat de formeele opmerking vau den heer vau Gilse betreft, 
daarop antwoord i k , dat deze p03t is een verhooging van de 
vastgestelde begrooting voor het dienstjaar 1899, zoodat ik aan 
het hoofd van het artikel niets kan wijzigen. Maar er kan geen 
bezwaar zijn tegen het behoud vau dezen v o r m , omdat het 
artikel verder lu id t : „en verdere kos tenvan de Hoogere Krijgs-
school". 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Ondcrarl. 28 wordt in stemming gebracht en met 52 tegen 24 
stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren Kete laar , de Uieberstein , 
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Jansen , d-' Ram, van Dedeui . Vermeulen , Sineenge, van 
Alpben, Schaafsma, Meesters, Pytrersen , van den Berch van 
Heemstede, KnijfF. van der Zwaag, de Savornin Lohinan, 
Travaglino, van Gilse, Kokker, Krap, Kolkman, Zjjlma, van 
Gijn , Roessingh , Schaper , Brunimelkamp , van Kempen , de 
Boer. vau de Velde, van Asch van Wijck (Ede), Kerf, Heldt, 
de Ra* . Merkelbach , Mackay. Seret, van Aseh van Wijck 
(Wijk bij Duurstede). Tijdens, Lieftinck, de Beaufort, Lucasse, 
Donner , Staalman, Everts , Mutsaers, Dobbelmann , van den 
Heuvel, van Vlijmen, Nolens, Michiels van Verduynen , Pijn-
appel, Nolting en Schaapman. 

Voor bebben gestemd de heeren van Kerkwijk. Harte van 
Tecklenburg , van Bylandt (Apeldoorn), van Bylaadt (Gouda), 
van Deinse . Goekoop . Bastert, Drukker . Bonman , Hartogh , 
Goeman Borgesius, Rethaan Mueare, Rink, Willinge, van 
Karnebeek, vau Raalte, Mees. Lely. Verhey, Pijnacker Hordijk, 
Houwing , Kool, Geertsema en de Voorzitter. 

Over oiulerarl. 37 wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over ouderarL 43 , luidende: 
„ Als voren in het 2de fleniecommandemenl." Wordt verhoogd 

met f5000 en mitsdien gebracht op f 168695." 

De heer Se re t : Mijnheer de Voorzitter! Laat w{\ beginnen 
met te zeggen , dat de Minister in de gewisselde stukken be-
trefï'ende dit wetsontwerp een geheel verkeerde voorstelling geeft 
van het door mij bij de oorbgsbegrooting voor 1899 voorgestel Ie 
en door de Kamer aangei.omen amendement betreffende de over-
plaatsing der directie van de artillerie-inrichtingen vau Deif't 
naar Amsterdam. 

Daarin toch doet de Minister het voorkomen, alsof dat amen-
dement alleen beoogde meerdere voorlichting omtrent die over-
plaatsing, terwijl uit het door mij bij de behandeling vau dat 
amendement gesprokene duidelijk blijkt, dat de bedoeling van 
hut amendement was te voorkomen, dat de Kamer ten deze voor 
een fait accompli gesteld werd en om haar de gelegenheid te 
geven haar oordeel over die overplaatsing uit te spreken. 

Immers zeide ik bij die gelegenheid: „Ik wensch een woord 
vau protest te doen hooren over de wijze waarop de Minister 
de voorgenomen verplaatsing van de directie der artillerie-in-
richtingeu van Delft naar Amsterdam behandeld heeft. In de 
Memorie van Toelichting wordt daarover geen enkel woord gezegd, 
zoodat, indien in het Voorloopig Verslag dienaangaande geen j 
vraag gesteld ware geworden , wij daaromtrent niets vernomen i 
zouden hebben en voor een (ait accompli zouden zijn gesteld." 

Daarbij gaf ik teveus te kennen dat ik over «Ie zaak zelve niet 
zou uitweiden, maar bij niyn repliek aan den Minister gaf ik, 
wijl Zijn Excelleutie wel op de zaak was ingegaan, te kennen 
dat bij mij ook bezwaar bestond tegen de overplaatsing zelve, i 

In de tweede plaats wensch ik te zeggen , dat de terechtwijzing, ' 
die de Minister in de .Memorie van Beantwoording heeft gemeend 
te moeten geven aan de leden die de vraag, of de overgang 
Tan de directie der artillerie-inrichtingen al of niet het natuurlijk 
gevolg is van den overgang dier inrichtingen, ontkennend be- • 
antwoorden, ten eenenmale misplaatst is. 

Aan deze leden, waartoe ook ik behoor, voegde de Minister 
toe, dat het wenschelijk ware geweest vau die bedoeling duidelijker 
te doen blijken dan geschiedde door dein bet Voorloopig Verslag 
betreffende de oorlogsbegrooting voor 1899 voorkomende vraag: 

.Gaarne zou men van den Minister vernemen, of het plan 
bestaat reeds in 1899 de directie der artillerie-inrichtingen en 
der pyroteehnisehe werkplaatsen van Delft naar de Hembrug 
over te brengeu." 

Mijns inziens is die vraag alleszins duidelijk , eu werd zij bljjk-
baar gedaan om tot de wetenschap te komen of'er op de begrooting 
voor 1899 gelden voor die overplaatsing waren uitgetrokken, 
opdat de leden die tegen die overplaatsing bezwaar hadden. ge-
legenheid zonden hebben daarvan te doen blijken. En als de 
Minister de beteekenis dier vraag niet uit haar woorden kon be-
grijpen , dan heeft hij ze toch zeker wel kunnen begrijpen uit 
bet debat, dat zich naar aanleiding van het amendement inde 
Kamer ontspon. Voor een verwijt van gemis van duidelijkheid 

bestond dus niet de minste reden en het ware dan ook beter 
geweest, als de Minister dat maar in de pen had gehouden. 

Thans kom ik tot de zaak zelve. 
Ook na kennisneming van de Memorie van Antwoord ben ik 

nog steeds gekant tegen de voorgenomen verplaatsing der directie 
van Delft naar Amsterdam. De daarin door den Minister aan-
gevoerde argumenten hebben mij geeu-zins van de noodzakelijk-
heid dier overplaatsing overtuigd. Integendeel, ik ben daardoor 
versterkt in de meening. dat zij noch om strategische noch om 
andere redenen noodig of gewenscht is. 

Voor overplaatsing naar de Hembrug — ik erken het — zou 
veel aan te voeren zijn , 'naar een overplaatsing naar Amster-
dam heeft geen zin. 

Doch van Overplaatsing naar de Hembrug wil de Minister 
niets weten. Hy acht het een groot voordeel, dat de directie 
gevestigd is in de nabijheid der inrichtingen, maar een verblijf te 
midden der inrichtingen is, naar zijn oordeel, voor den goeden gang 
va:i den dienst en de zelfstandigheid vau de hoofden, niet ge-
wenscht. De directie, dus wel in de nabijheid der inrichtingen , 
maar niet til Ie nabij en vooral niet Ie midden er van! 

Curieus, waar de Minister op bladz. 3 der Memorie van Ant-
woord er op wijst, dat indien de directie te Delft bleef, slechts 
een klein deel van de artillerie-iurichtingeu in hare onmiddellijk» 
nabijheid zou zijn 

Waarlijk het zou wel de moeite loonen een prijsvraag uit te 
schrijven , welke de meest gewenschte afstand is tussclien de 
directie en de inrichtingen. 

Mü is het een raadsel, hoe de Minister bezwaar kan hebben 
tegen het verblijf der directie te midden van de inrichtingen. 
Naar mijn bescheiden meening ligt daarin juist een groot v ordeel. 

Dan toch is men zeker, dat de directie steeds in de oumid 
dellijke nabijheid vau de werkplaatsen is en dus voortdurend ge-
makkelijk met do hoofden der inrichtingen in overleg kan treden. 

Ik begrijp inderdaad niet hoe daardoor de goede gang van 
den dienst en de zelfstandigheid d'-r hoofden schade kunnen lijden. 

Nooit is daarvan iets gebleken bij de marine, waar de direc-
teuren en commandanten op de werven wonen en dus ook te 
midden dier inrichtingen verblijf honden. En. wat hier nog sterker 
spreekt, tot dusverre heeft de directie der artillerie-inrichtingen 
steeds te midden dier inrichtingen verblijf gehouden en nimmer 
is daarover eenige klacht vernomen. 

Indien dat verblijf zoo schadelijk was voor den goeden gang 
van den dienst en de zelfstandigheid der hoofden , dan zouden 
's Ministers ambtsvoorgangers zeker wel pogingen aangewend 
hebben om de directie te verplaatsen, bijv. naar 't Gravenhage. 

's Ministers onmiddellijke ambtsvoorganger bad blijkbaar geen 
bezwaar tegen het gevestigd zijn der directie te midden Tan de 
inrichtingen, maar hij achtte dat integendeel gewenscht, want 
door heul was bij den bouw der werkplaatsen aan de Hembrug 
gerekend op localiteiten voor de directie. 

Dit argument vau den Minister komt mij dus voor al heel 
zwak te zijn. 

Een tweede argument vinden wij op bladz. 3 der Memorie van 
Beantwoording. Daar lezen wij : 

„Bij eene vestiging te Amsterdam worden het vragen en ver-
strekken van inlichtingen aan leveranciers vereenvoudigd en 
bespoedigd, terwijl betere gelegenheid bestaat om in overleg te 
treden met de Amsterdamsche handelaren en de hulpbronnen 
der hoofdstad te leeren kennen.'" 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, dat die aanraking met 
Amsterdamsche handelaren ook te Delft gemakkelijk kan worden 
onderhouden door tusschenkomst van de hoofden der inrichtingen 
die, als ik goed ben ingelicht, alleen te Amsterdam wonen. 

Voorts wensch ik er op te wijzen , dat ook Rotterdamsche en 
Delftsche firma's aan het Kijk leveren, j a , wat meer zegt, dat 
er meer contracten worden gesloten in Rotterdam dan in 
Amsterdam en dat er dus uit dit oogpunt zeker geen reden 
bestaat om de directie naar Amsterdam over te plaatsen. 

Neen, dan zou het beter zijn om de directe naar ,§Graven-
hage over te plaatsen. '/[) is dan in de nabijheid Tan Delft en 
van Rotterdam en toch ook dichter bij Amsterdam, en bovendien 
in de onmiddellijke nabijheid van bet Departement vau Oorlog. 
waaronder zij lechtstreeks ressorteert. 

Daarin ligt dan ook nog het voordeel, dat zij bij mobilisatie 
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fee gelijk mot liet Departemeilfe van Oorlog na ir Amsterdam kan 
verhuizen. 

Een derde argument van den Minister is liet bezwaar om de 
overplaatsing te doen geschieden in tijd van mobilisatie. Met 
zekeren pathos wij^t de Minister in de Memorie van Toelichting 
op de gevaren . verbonden aan het overgaan der directie bij 
mobilisatie. Hij zegt daarvan : 

, Moet men nu die les vergeten ? Moet men de centrale lei-
d i n g , zonder dat één enkel landsbelang dit vordert , ver van de 
werkplaatsen laten , om haar b\j mobilisatie te doen overgaan ; 
op een oogenblik dus , dat meer dan ooit ka lme, krachtige en 
onafgebroken centrale leiding uoodig is V Is liet vers tandig , 
juist dan die leiding en hare ondergeschikten plotseling in hunne 
persoonlijke belangen te bemoeilijken : hen te brengen in ge-
he'1 nieuwe omgeving, op eeue plaats , waar zij de gewone dage-
lijksche inrichting harer localiteit mist en waar zij de personen , 
met wie zij in het belang der nationale verdediging moet samen-
werken niet k e n t ? W i e , die weet h o e , by centrale besturen 
over groote lichamen . de eentr.de leider niet alles kan doen . 
en dus het slagen van het heheel ook in hooge mate afhan-
kelijk is van den arbeid der ondergeschikten , zal die vragen 
anders dan ontkennend beantwoorden V Slechts dan zal het 
hoogst bereikbare verkregen kunnen worden, indien de centrale 
leiding bij mobilisatie — dus dan als zij zelve de grootste veer-
kracht moet ontwikkelen en de werkplaatsen tot het uiterste 
ingespannen moeten worden — niet door bijzaken , als verhuizen 
en optreden in nieuwe omgeving, tijd verliest , belemmerd en 
afgeleid word t , maar door langdurige ervaring in vredestijd 
weet waar en hoe zij het beuoodigde het best verkrijgt in het 
terre 'u , waarover de eigen troepen ook bij voortgezette verdedi* 
giug zeker beschikken, dus liefst in he t reduit der verdediging " 

Naar aanleiding hiervan wensch ik in de eerste plaats mijn 
verbazing te kennen te geven, dat dezelfde Minister, die zóó 
spreekt , waar het slechts geldt de verplaatsing van enkele per-
souen, het daarstellen van sectorparken en genie-depots in de 
Nieuwe llollandsehe Waterl inie, dus een veel gewichtiger zaak, 
wil uitstellen tot den mobilisatietijd. 

Kn in de tweede plaats zou ik den Minister de vraag willen 
stellen : hoe moet het dan gaan met alle groeps- en fbrtcom-
m u i d a n t e n . die toch ook niet wonen in de groepen en forten, 
waarover zij in oorlogstijd het bevel zullen voeren ? 

Eindelijk beroept zich de Minister in da Memorie van Ant-
woord op zijn ambtsvoorganger ten bewijze dat de overplaat-
fting iler directie naar Amsterdam gewenscht is. Ik kan niet 
ontkennen dat de Minister dit op zeer handige wijze heeft ge-
d i a n , maar van die handigheid ben ik toch geen dupe. 

De Minister zegt op bladz. ö dier Memorie: 
.Blijkens de samenstelling van den staf der artillerie' is een 

der kapiteins, <Ü3 aan den directeur der artillerie-inrichtingen 
zijn toegevoegd en voor wie bladz. 48 op ruimte rekent , hoofd 
van de keuringscommissie: de andere leden van die c .rnniissie 
behooren tot de werkplaatsen Hieruit volgt d a t ' s Ministers 
ambtsvoorganger — die ook voor hem een bekende artillerie-
specialiteit is — de overbrenging der directie wel noodig oordeelde, 
terwijl de aangehaalde inhoud van het bestek bewijst, da t reeds 
in 18i'(> die overbrenging als een natuurlijk gevolg werd be-
schouwd van den overgang der onder de directie ressorteerende 
arti l lerie-inrichtingen. 

Zeer ju i s t . Mijnheer de Voorzitter, maar wa t heeft de Minister 
hier achterwege gelaten ? 

Hij heeft achter het woord .directie"' niet gevoegd: . n a a r d e 
BembrUQ* en op die manier de Kamer in den waan willen bren-
g e n , dat zijn ambtsvoorganger overbrenging van de directie , 
naar Anulerdam gewenscht achtte; en dat was volstrekt niet het 
geval , gelijk blijkt uit het feit , dat in het bestek voor den 
bouw der artillerie-inrichtingen aan de Hembruq gerekend was 
op localiteit voor de directie. Ook dit argument snydt dus geen 
hout. 

Ik heb zoo straks gezegd, dat ik de overplaatsing van de 
directie ook niet noodig achtte om strategische redenen. 

Ik maak geen aanspraak op den naam van s t ra teeg, maar ik j 
heb toch genoeg begrip van de strategie om te bewijzen dat bij ' 
deze quaestie de strategie er als met de haren is bijgesleept. Indien 
er al bij deze overplaatsing eenig strategisch belang betrokken 
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i s , dan is het zóó k le in , dat men het zelfs met een microscoop 
niet zou kunnen ontdekken. Voor mij is dan ook van zeer weinig 
beteekenis , dat in deze zaak de commandant van de Stelling van 
Amsterdam en de chef 'van den generalen staf geraadpleegd /.nu. 

Aan de groote bekwaamheid dier opperofiieieren wensch ik 
niets te koit te doen, maar ten aanzien van deze aangelegenheid 
waren tij in nin'u oog niet de eerstaangewezenen tot het geven 
van advies. 

N e e n , dat was, mijns bedunkens , de directeur der artillerie-
inrichtingen en met het oog daarop is dan ook door de Commissie 
van Rapporteurs in het Voorloopig Verslag tot den Minister de 
vraag gericht , welke zijn meening daaromtrent was. Op die 
vraag is de Minister in de Memorie van Beantwoording het ant-
woord schuldig gebleven , en eerst nadat zij andermaal in het 
Eindverslag was opgenomen, is in de door de Reg^ering ingezon-
den Nota daarop een antwoord gegeven. Ku wat bleek daaruit? 

Dat de grondtoon van liet advies van den directeur was, dat 
hij een verblijf der directie aan de Hembrag ontraadde. Daarna 
is hein door den Minister de zaak nog eens onder het oog ge-
bracht. .Deze beschouwingen" (van den directeur), zoo leest 
men in die Nota .leidden den ondergefeekende tot een antwoord, 
waarin hij den directeur aantoonde , dat deze — ook blijkens 
de adviezen van den chef van den generalen staf en van den 
commandant der Stelling van Amsterdam — de voordeden te 
licht bad gesteld en daarentegen de nadeelen te breed had 
uitgemeten ; voor een deel waren deze laatste reeds vervallen 
door de ontwikkeling der toestanden aan de Heinbrug en zouden 
zij hierdoor steeds meer afnemen . terwijl de overige te berde 
gebrachte bezwaren zeer /.ouden verminderen, indien de directie 
te Amsterdam werd gevestigd." 

Is het wonder, dat de Minister op die periode kan laten volgen : 
.He t w'deraulwoord van dm directeur erkende de groote ver-
be te r ing , welke zijns inziens door de plaatsing te Amsterdam 
ontstond en concludeerde — al bitreu hij hem enkele bezwaren 
bexlattH — tot instemming met den overgang."? 

Immers neen, want men heeft den directeur als het ware dit 
antwoord in den mond gelegd ; hij kon bijna niet anders aut-
woorden , toen de Minister hem had toegesproken op de in de 
Xota gerelateerde wijze , maar uit zeer betrouwbare bron is mij 
medegedeeld, dat de directeur der artillerie-inrichtingen gekant 
was tegen de overbrenging. 

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, een kort woord over de kosten. 
E e r s t , namelijk bij de behandeling van de oorlogsbegrooting 

voor 1899, raamde de Minister de kosten globaal op f 1 4 0 0 , te 
bestrijden uit art. 10. Toen daarop door mij werd opgemerkt , 
dat niet alleen bij art. 10, maar ook bij andere artikelen daar* 
voor gelden werden u i tge t rokken, zeide de Minister, dat de 
kosten vim de overbrenging in liet gelieel op f J">00 worden ge-
taxeerd , en dat dit alle» wa» wal op de artikelen voorkwam. E n thans 
blijkt uit de Meincrie van Beantwoording betreffende het aau-
hangig wetsontwerp, dat alleen het inrichten van de bureelen 
voor de directie is geraamd op f' 85')0! 

Die raming zal nog wel aan den schralen kant zijn , want het 
geldt hier herstellingen aan een oud gebrekkig gebouw, het 
arsenaal te Amsterdam. 

Hierbij komt dan nog een jaarlijkirhe verhooging wegens ver-
blijf van offici ren e i ambtenaren in Amsterdam, ad f 2 8 0 0 , 
wat een kapitaalswaarde vertegenwoordigt van f' 70 000, en zijn 
niet in rekening gebracht de kosten benoodigd voor de over-
brenging van elders beschikbare loodsen, bestemd v o o r d e k e n -
ringen. 

In de Memorie van Antwoord zegt de Minister, dat het overbren-
gen dier loodsen bekostigd wordt ui t de voor 1899 op art . 101 
toegestane gelden. 

Dit lezende, heb ik de oorlogsbegrooting van 1899 eens ter 
hand genomen. 

Eu wat bleek mg toen ? Dat in de Memorie van Antwoord 
bij die begrooting behoorende , waarin de Minister de bestem-
inins aangeeft van het b\j art. 101 uitgetrokken bedrag van 
1' 130 000, niet geen enkel woord van de overbrenging dier loodsen 
wordt gerept. 

N u weet ik niet of die kosten vau overbrenging aanzienlijk 
/.yn , maar aanzienlijk of n i e t , het feit valt hier te constateeren, 
dat van het overbrengen dier loodsen niets blijkt uit de be-
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grooting. Die handeling kan niet anders dan afgekeurd worden, 
omdat daardoor de controle der Kamer op die begrootiug voor 
een deel illusoir wordt. 

Immers de in de begrooting vermelde bedragen zyn dan niet 
de werkelijke kosten en buiten voorkennis van de vertegenwoor-
diging worden die loodsen aan hun besteraming ont t rokken. 

Een dergelijke handeling heeft wel is waar meer plaats gehad , 
maar dit neemt het afkeurenswaardige daarvan volstrekt niet 
weg. In 189ti en 1897 zijn ook uit de vestingbegrooting be-
taaide loodsen uit de forten Spijkerboor en Kudels taar t , over-
gebracht naar de Hembrug. E n nu za l , naai' ik vernomen heb , 
dit weder geschieden met twee loodsen naar de legerplaats bij 
Hars tkamp. 

Op die wijze kan gemakkelijk gezegd worden dat de over-
hrenging der directie niet zoo heel veel geld kost. 

Maar al laat men de kosten der overbrenging dier loodsen 
bui ten beschouwing, dan blijkt toch genoegzaam, dat met de 
overplaatsing der directie een lang niet onaanzienlijke som ge-
moeid is. 

Ik meen voldoende aangetoond te hebben , dat noch met het 
oog op de defensie, noch om andere redenen die overplaatsing 
noodzakelijk moet worden geacht en dat dus de daarvoor ver-
eischte vrij aanzienlijke uitgaven veilig kunnen bespaard worden. 

Ik voor mij , zal dan ook stemmen tegen onderartikel 43 en 
ik hoop dat de Kamer dit voorbeeld zal volgen. 

De heer Eland, Minister van Oorteg: Mijnheer de Voorzi t ter ' 
De directie der artil lerie-inrichtingen bestaat op dit oogenblik 
uit 5 officieren , 1 hoofd-ingenieur en 10 schrijvers. De vraag of die 
personen moeten worden overgeplaatst , is derhalve uit een finan-
cieel oogpunt niet van groot gewicht. Ik heb my zei ven afgevraagd, 
of het verstandig zou zijn om de directie te laten in Delft , 
omdat daarvoor ongetwijfeld argumenten zyn aan te voeren, 
zooals de nabijheid van den Haag waar men in de gelegenheid 
is de zaken te bespreken, de omstandigheid dat men in Delft 
nu eenmaal betrekkingen heeft aangeknoopt , op de zaken be-
t rekking hebbende , die bij verplaatsing zoo al niet verbroken 
worden , dan toch waarschijnlijk losser worden en meer dergelijke 
redenen. Toch ben ik tot de overtuiging gekomen, dat het 
verkeerd zoude zijn de directie in Delft te laten. Ik zal nu 
eerst behandelen de quaest ie : Delft of n ie t , om ten slotte te 
spreken over Hembrug of Amsterdam. 

Ik moet opkomen tegen het gezegde van den geachten afge-
vaardigde uit Goriuchem, omtrent de terechtwijzing, die de 
Kamer van mij zou ontvangen hebben. Ook zal de Kamer mij , 
naar ik hoop , ten goede houden , als ik zeg , dat de wyze , 
waarop die geachte afgevaardigde zich ter zake heeft ui tgelaten, 
mij nu juis t niet aangenaam heeft getroffen. 

Ik heb in de gewisselde s tukken gegeven wat ik geven kon 
en met de meeste uitvoerigheid en waarheidsliefde medegedeeld 
wat ieder lid der Kamer noodig heeft om zelfstandig te kunnen 
beslissen. 

Wannee r de Kamer mij v raag t , of RKEDS in 1899 gelden worden 
gevraagd om de directie van de artillerie-inrichtingen over te 
b r e n g e n , dan lees ik daa ru i t , dat de Kamer begri jpt , dat die 
overbrenging zal geschieden, doch dat zij alleen wil w e t e n , of 
die overbrenging in 1899 zal gebeuren. Wanneer ik iemand vraag: 
gaat gij morgen al naar Amsterdam ? dan weet ik dat hij naar 
Amsterdam g a a t , alleen weet ik nog niet wanneer. 

Heb ik mij daarin vergist , dan heb ik niet goed gelezen. 
Hoe is nu de toestand in vredestijd en bij mobilisatie, voor 

het geval de directie der artillerie-inrichtingen te Delft blijft P 
Van de werkplaatsen i9 alleen nog op dit oogenblik de con-
structie-werkplaats te Delft gebleven , en hier voor mij l igt een 
antwoord van 18 November 189!* van den directeur der artillerie-
inrichtingen op een v raag , betreffende een zaak van geheel 
anderen aa rd , waarin ik lees : „Voor de constructie-werkplaatsen 
is een dergelijke opgave niet opgemaakt geworden, omdat ge-
noemde inrichting" — ik cursiveer — „voor een groot deel als 
herstellinyswerkplaats beschouwd moet worden" enz. 

De in r ich t ing , die in Delft gebleven is , is dus voor het grootste j 
deel een herstellingswerkplaats. E n hoe het gesteld is met haar 
uitgebreidheid tegenover de werkplaatsen aan de Hembrug moge I 
uit het volgende b lyke : 

I n September waren aan die inrichting in het geheel werkzaam I 

255 personen ; aan de artillerie-inrichtingen aan de Hembrug 700. 
Daaruit volgt al dadelyk welk groot belang de werkplaatsen aan de 
Hembrug hebben tegenover die te Delft. Voor de machinerieën 
heb ik eens een taxatie laten m a k e n , waaruit bl i jkt , dat er aan 
de Hembrug voor pi. m. f 400000 machinerieën zyn : een taxatie 
van de werktuigen te Delft is moeilijk te maken , doch in geen 
geval kunnen de/.e daarmede in vergelijking komen. W a a r nu 
de hoofdzaak i s , daar behoort) mijns inziens, toch ook de 
directie te zijn. Nu de directie daar niet i s , geeft deze omstan-
digheid natuurlijk aanleiding tot reis- en verblijfkosten , in de 
eerste plaats van den hoofdingenieur en in de tweede plaats van 
het hoofd der keuringscommissie , die ook lid der directie is. 
Vele dier keuringen toch moeten gebeuren op de plaats waar 
de levering geschiedt, in den regel de H e m b r u g , en daar is ook 
het laboratorium, dat voor vele dier keuringen moet gebruikt 
worden. Die kosten bedroegen in het laatste jaar (>eptember— 
September) voor het hoofd der keuringscommissie reeds f b'00, 
en aangezien met I Augustus weer werkplaatsen zijn overgegaan, 
zullen ileze kosten zeker vermeerderen. 

I )at die directie van den Haag verwijderd word t , ü geen groot 
bezwaar. Ik heb den directeur van de arti l lerie-inrichtingen in 
den tijd dat ik Minister ben , ongeveer viermaal gesproken . waar-
van twee keer over zaken die geen betrekking hadden op de 
inrichtingen. Bijna alles wordt schriftelijk afgedaan tusschen 
het Departement en de autor i te i ten, zoodat men uit dit oogpunt 
de directie niet te Delft behoeft te laten. 

Het is niet tegen te spreken dat aan de overbrenging eenige 
kosten verbonden zijn. Aanvankelijk was het plan ui t de gewone 
ui tgaven, uitgetrokken voor de genie-commandementen, ook 
het arsenaal te wijzigen, maar ik heb daarin wijziging gebracht 
nadat ik , zooals ik in de stukken gezegd heb , naar Amsterdam 
ben geweest , om persoonlijk een onderzoek in te stellen. Ik 
kan aan de Kamer verzekeren , d a t , buitengewone omstaudig-
heden buiten rekening la tende , voor die verbouwi ïg niet meer 
noodig zal zijn dan thans opgegeven is. 

De jaarlijksche verhooging is door den geachten afgevaardigde 
volkomen juist vermeld , maar zn' moet verminderd worden met de 
jaarlijkaelie reia- en verblijfkosten en zal dan blijken niet van belang 
te zijn. Alen moet niet vergeten d a t , al is de Hembrug niet te 
Amsterdam , zij er toch dicht bij is en gemakkelijk te bereiken 
is per rijwiel of, tegen geringe kosten, per spoor of boo t , zoodat 
verblijfkosten niet behoeven te worden uitgekeerd. 

De geachte afgevaardigde heeft gezegd dat in Delft en Rot te r -
dam meer contracten worden gesloten voor Delft dan te 
Amsterdam. Dit is een argument voor mijn stelling d a t , wanneer 
eenmaal de directie der artil lerie-inrichtingen te Amsterdam i s , 
men mag verwachten dat de contracten uit Amsterdam belangrijk 
zullen vermeerderen, en zoodoende belangryke besparing kunnen 
ontstaan. De ondervinding heeft geleerd dat in den laatsten tijd 
meer contracten zyn gesloten met personen uit Zaandam en 
zelfs uit Amsterdam. 

E n uu de mobilisatie. Ik geloof dat iedereen wel zal moeten 
toegeven dat bij mobilisatie de werkkracht op het hoogst zal 
gespannen moeten zijn by de inrichtingen die he t hier ge ld t ; 
dat het van groot gewicht is dat er in dien tyd geen ver-
huizingen plaats hebben en ieder lid van deze directie in Amster-
dam volkomen thuis is en met zijn werkzaamheden aldaar 
vertrouwd. 

Dat het Departement van Oorlog in hetzelfde geval verkeert 
kan nu eenmaal niet anders . doch daaruit af te leiden dat het 
niet zoo verkeerd zou zijn om de directie der art i l ler ie-inrichting 
te gelijk mede te nemen is een vreemd a rgumen t ; aan dat 
gelijktijdig verhuizen hecht ik. volstrekt geen waarde . integendeel. 

Een vergelijking met de sector- en groepsparken voor de Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie gaat ook niet o p ; maar ik zal dit pun t 
thans niet bespreken, omdat dit vraagstuk uitvoerig zal worden 
besproken in de Memorie van Antwoord op de vestingbegrooting, 
waarmede ik mij op dit oogenblik bezighoud. 

Dat de groep- eu fortcommandanten niet wouen in de plaatsen, 
waar zij in oorlogstijd zullen op t reden , spreekt vanzelf. I n 
vredestijd hebben zij ander werk en zij behooren te bli jven, 
waar zij' dat werk moeten verrichten. 

Eindelijk heeft de geachte afgevaardigde nog gewezen op het 
verplaatsen van loodsen, maar hy heeft daarop geen nad ruk 
gelegd. Ik geloof daarom te dezer zake kort te kunnen zijn. 

Hande l ingen der Staten-Generaal . — 1899—1900. — I I . 
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Het spreekt vanzelf, dat, wat voor de Hem brug geleverd 
wordt. ook daar onderdak moet kunnen gebracht worden. Daar-
voor zijn loodsen noodig , onverschillig of de directie overgaat of 
niet. Ik geloof dus , dat irij dit punt buiten beschouwing kunnen 
laten. 

Strategisch hecht ik zeer veel aan den overgang van de directie. 
Wanneer de chef van den geueralen staf en de commandant 
van de stelling met mij verlangen, dat de directie van de 
artillerie inrichtingen daar is in t\jd van vrede om zoodoende 
bekend te worden niet de behoeften van de stelling van 
Amsterdam, die van noot gewicht zijn , ook omdat daarinbe-
hoeften voor andere liuiën zal voorzien worden, dan geloof 
ik dat dit wei degelijk een argument is «lat in aanmerking moet 
worden genomen. 

Nu de vraag: Hembrug of Amsterdam. 
Le geachte afgevaardigde heeft met ironie deze vraag behandeld 

en zelfs gezegd dat er een prijsvraag zou moeten worden uitge-
Bchreren voor het opgeven van den besten afstand tassehen de 
directie en de inrichting zelve. Vooraf ga de opmerking dat elke 
inrichting haar eigen hoofd heeft en het dus niet noodig is. dat 
de hoogere autoriteiten daar onmiddellijk !>ij zijn. Zegt men, 
dat de toestand altijd zoo geweest is in Delft en dat die bij de 
marinewerf in Amsterdam ook zoo is , dan antwoord ik, dat ik 
dit niet ontken. maar dat men niet uit het oog moet verliezen 
dat Delft een stad en Amsterdam zelfs een groote stad is, zoodat 
men daar elkander niet zoo op de hand kijkt als aan de Hembrug 
het geval zou zijn. Daarom geloof ik dat het voor de zelfstau-
digheid van de hoofden der werkplaatsen in elk gevul ge-
makkelnker is, dat de directie niet onmiddellijk in hun nu ijjheid is. 

Ik erken dat deze zijde van de zaak van niet veel gewicht is , 
omdat ik vertrouw dat de hoofden zelfstandigheid genoeg 
zullen bezitten. 

\ an meer gewicht is de vraag of de directie in Amsterdam 
zelf om andere redenen niet beter is dan aan de Hembrug, en 
deze vraag beantwoord ik bepaald toestemmend, lu Amsterdam 
is. zij dagelijks in aanraking met handelaars en fabrikanten , 
waardoor zij in oorlogstijd beter zal weten waarheen zich te 
wenden, wanneer bestellingen van allerlei aard , dikwijls in d ei 
kortst mogelijken tijd, /.uilen moeten worden uitgeroerd; terwijl 
aan de andere zijde de gelegenheid niet wordt afgesneden, zoo 
dikwijls als noodig is om met de hoofden der werkplaatsen 
mondeling te overleggen, waardoor veel geschrijf, tijdverlies 
en kosten worden uitgewonnen. Blijft de directie te Delft, dan 
moet alles schriftelijk gebeuren of er moeten telkens reizen 
worden gemaakt voor mondeling overleg: een eerste gevolg zal 
zijn dat de correspondentie, die nu reeds uitvoerig is, hoe langer 
hoe grooter zal worden. Ik verzeker de Kamer dat ik in den 
waren zin van het woord aanhoudend bezig ben met het tegen-
houden van vermeerdering van het Bchrijverspersoneel. 

De beschuldiging — het woord is misschien te sterk, maar 
het heeft er toch veel van — is geuit dat ik den directeur 
der artillerie-inrichtingen als het ware geforceerd heb om te 
verklaren dat de overgang naar Amsterdam ten slotte \veuscke- 
lijk is. Alvorens daarop nader in te gaan vestig ik er de aan-
dacht der Kamer op dat die directeur aanvankelijk, wanneer 
er gesproken werd over de verplaatsing der directie naar elders , 
het oog gevestigd had op de Hembrug. Toen heb ik hem zyn 
gevoelen gevraagd over een verplaatsing der artillerie-inrichtingen 
niet naar de Hembrug, maar naar Amsterdam, en daarop ant-
woordde hij in een brief' van 27 Mei 1898 o. a. het volgende: 
,Door een overgang van de directie der artillerie-inrichtingen naar 
Amsterdam zouden komen te vervallen de bezwaren tegen de 
vestiging in de bureelgebouwen aan de Hembrug en grooten-
deels het nadeel van vermindering van productie van arbeid door 
de directie." 

En verder: 
.Zijn die kosten geen bezwaar, dan moeten de particuliere 

belangen wijken voor die van den dienst en kan dezerzijds met 
dien overgang worden ingestemd. 

„Wordt daartoe besloten, dan zullen de bureelen van de keu-
ringscommissie, welke een onderdeel van de directie uitmaken , 
mede te Amsterdam gevestigd moeten worden : de werkzaam-
heden in de bureelen van de keuringscommissie staan zoodanig 
in voortdurend rechtstreeksch verband met die in de overige bu-
reelen der directie, dat geen scheiding daarvan mogelijk is. 

„Het gevestigd zijn van de bureelen var de keuringscommissie 
te Amsterdam zal mede het voordeel hebben , dat het vragen 
en verstrekken van inlichtingen aan leveranciers vereenvoudigd 
en bespoedigd wordt, en het hoofd der keuringscommissie beter 
in de gelegenheid is om namens mij in mondeling overleg te 
treden met de Amsterdauische handelaren en de hulpbronnen 
der hoofdstad te leeren kennen. 

„De oplevering der materialen en behoeften zou uit denaard 
der zaak aan de Hembrug moeten plaats hebben en zal het hoofd 
der keuringscommissie gemachtigd moeten worden zich , voor 
zooveel noodig van Amsterdam naar de Hembrug te begeven voor 
de keuring van die behoeften, welke persoonlijk door hem ge-
keurd moeien worden. Aan deze machtiging zouden alleen reis-
kosten . doch geen verblijfkosten verhouden wezen." 

Wanneer de directeur, die voor den beer Seret de eenige 
autoriteit is , aldus schrijft, dan meen ik dat de Kamer daarin 
een aanleiding zal kunnen vinden om het voorstel van dien 
geachten afgevaardigde niet aan te n< men. 

De heer SerH : Mijnheer de Voorzitter! Met het oog op den 
kostbaren tijd der Kamer zal ik zeer kort zijn; ik meen daar-
mede geheel in uwen geest te handelen. 

Ook thans hebben de argumenten van den Minister mij niet 
overtuigd van de noodzakelijkheid van de verplaatsing der directie 
naar Amsterdam. 

De Minister heeft. en dit deed mij genoegen, erkend dat de 
quaestie van de verplaatsing der directie in mobilisatietijd niet 
van groot gewicht is, wijl z'j slechts enkele personen geldt. 

Daardoor vervalt dan een van die strategische bezwaren, die 
in de Memorie van Antwoord werden gereleveerd. 

Over de terechtwijzing, waarvan ik in mijn eerste rede sprak, 
kan ik veer kort zijn. Ik geloof, dat er te dien aanzien bijden 
Minister een misverstand bestaat: de Minister scheen in de 
meening teverkeeren, dat ik Zijn Excellentie een terechtwijzing 
zou hebben toegediend — iets waaraan ik uijj niet licht zou 
wagen — doch juist het omgekeerde was het geval. De Minister 

iu de Memorie van Antwoord aan eenige leden der Kamer 
een terechtwijzing en nu strekte mijn betoog om aan te toonen, 
dat die terechtwijzing misplaatst was. 

De bezwaren besprekende die er bestonden om de directie te 
Delft te laten , wees de Minister nu op de omstandigheid, dat het 
aantal werklieden van de werkplaatsen aan de Hembrng zoo-
wel grooter is dan dat aan de constructie-werkplaats. 

In de eerste plaats moet ik opmerken, dat niet alleen de 
constructie-werkplaats, nuiar ook de stapelmagazijnen in Delft 
verbluf houden , zoodat het door den Minister genoemde getal 
werklieden zou moeten vermeerderd worden met hen die aan 
die magazijnen werkzaam zijn. Maar daarover wil ik geen 
captie maken. Het getal legt hier geen gewicht van groote 
beteekenis in de schaal. 

Van veel meer beteekenis is in deze quaestie het aantal con-
traeten, dat gesloten wordt, en nu heeft de Minister volstrekt 
niet ontkend , wat door mij te dien aanzien is gezegd, dat er 
namelijk meer contracten in Rotterdam dan in Amsterdam 
werden gesloten , maar hij heeft, dat punt besprekende, gezegd, 
dat nu reedt was gebleken dat het aantal contracten in 
Amsterdam toenam , en dat het nog wel meer zou toenemen , 
als de directie te Amsterdam gevestigd werd. 

De Rotlerdamtehe afgevaardigden zullen dat zeker wel met 
leedwezen vernomen hebben en zy , evenals de afgevaardigde uit 
Delft, weten nu , wat te wachten staat als de directie te 
Amsterdam komt. 

Met genoegen constateer ik, dat de Minister zijn aanvankelijk 
bezwaar, als zou het verblijf v a n de directie te midden der 
inrichtingen schadelijk zijn voor den goeden gang van den 
dienst en voor de zelfstandigheid der hoofden , heeft prijs ge-
geven. De Minister toch, zoo ik hem goed verstaan heb, zeide 
dat dit niet een zaak van groot gewicht is. 

Van groot gewicht is er dus eigenlijk geen enkel motief meer 
voor de overplaatsing. 

Alleen heeft de Minister er nog op gewezen, dat MM de directeur 
der artillerie-inrichtingen heeft te kennen gegeven, dat de over-
plaatsiug naar Amsterdam toch gewetischt is 

De heer Eland, Minister van Oorlog: In 1898. 

file:///veuscke-
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De heer Sere t : Als de directeur dat reeds in 1898 heeft ge-
daan , dan bevreemdt het mij, dat de Minister niet de beleefd-
heid gehad heeft het betrokken schrijven van den directeur aan 
de Kamer over te leggen of haar daarmede in kennis te stellen. 

Indien de Minister dat gedaan had , dan zou by haar niet de 
indruk zyn gevestigd geworden dien zij door de Nota op het 
Eindverslag heeft gekregen. 

Voor my kan echter dat laatste advies van dien directeur niet 
hel argument zijn, waarom ik de overplaatsing van de directie 
naar Amsterdam zou goedkeuren. Dit zal uit mijn eerste rede 
wel genoegzaam gebleken zijn. 

Ik herhaal het, wil men quand mimi de directie verplaatsen 
en bestaan er overwegende bezwaren tegen een verplaatsing 
naar de Heuibrug, dat men het d u doe naar 's Gravenhage; 
maar naar Amsterdam heeft geen zin. 

Ik voor mij geloof, dat, indien de door mü bedoelde prijsvraag 
werd uitgeschreven , het antwoord daarop zou luiden: Zooals 
de zaken thans staan, is het gewenscht dat de directie te Delft 
blyve. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Onderart. 43 wordt in stemming gebracht en met 43 tegen ;>S 
stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren de Biebersteiu, .lansen, de 
Ram, van Dedcm, Vermeulen, Smeenge, Harte van Tecklen-
burg, van Alphen, de Waal Malefijt, vau Bylandt (Apeldoorn), 
Pyttersen , van den Berch van Heemstede . Knijff, van der /waag, 
Travagl-no, van Heemstra, Fokker, Krap, Kolkman, Bouman, 
Schaper , Brummelkamp , van Kempen . van de Velde , vaii Asch 
van Wijck (E Ie), Jieldt. de Ras , Nlerckelbach, Mackay. Seret, 
van Asch van Wijck (Wijk bij Duurstede), Tijdens, Km per, 
Lncrsse, Donnei . Staalman, Everts, Mutsaers, Dobbelmann, 
van den Heuvel, van Vlijmen , Nolens en Michiels van Verduynen. 

Voet hebben gestemd de heeren Ketelaar, van Kerkwijk, van 
Bylandt (Gouda). Schaafsma, Meesters, van Deinse, de Savoi" 
niu Lohman, van Gilse, Goekoop . Bastert. Drucker , Zijlma . 
van Gijn, Roessingh, llartogh, Ooeuian Borgesius, «de Boer, 
Tydeman, Kerf. Rotbaan Maearé, Rink, Willinge , Tak van 
Poortvliet. van Karn beek , Lieftinck . van Kaalte, de Beaufort, 
van Limburg Stirnm, Mees, Lely , Verhey, Pij nacker Hordijk. 
H< uwing, Kool . Pijnappel, Geertsema, Xolting en de Voorzitter. 

Het gewfjzigd artikel 1 wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

De ARTIKELEN 2 , 3 en de BEWEEGREDEN worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

XVII. VERKLARING VAN E R ALGEMEEN KUT DIS OHTKiamxa VAN 
EIGENDOMMEN , NOODIG VOOB DE UITBREIDING ES BETERE BEVEILIGING 
TEGEN BRANDGEVAAR VAN GEBOUWEN BEHOOBENDE TOT HET D E I ' A R I KM KNT 
VAN OORLOG TE 'S GRAVENHAGE. (11) 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer van Alphen: Mijnheer de Voorzitter! Na de schrif-
telijke gedachtenwisseling, die tusschen de Regeering en de 
Kamer over dit ontwerp heeft plaats gehad, blijft voor my geen 
plaats over dan tot het maken van enkele kantteekeningen, waar-
voor by my aanleiding bestaat. 

Eu dan wil ik beginnen met hulde te brengen aan de kalmte 
en onversaagdheid van het personeel aan het Departement van 
Oorlog , dat , gedachtig aan de spreuk van het ijsvogeltje: „rustig 
te midden van de baren", op een golvende balklaag gezeten , 
niet schroomt daaraan het hoofd te bieden voor zich zelf en 
alleen boeken en papieren in veiligheid heeft gebracht. Een andere 
schrik echter sloeg dat personeel wel om het hart bij het denk-
beeld om bedreigd te worden met een verhuizing van]het Plein 

naar den Fluweelen Burgwal. Trouwens, hoe goed gesitueerd , 
de Fluweelen Burgwal is geen Plein, geen Kneuterdyk, geen 
Binnen- of Buitenhof, geen Korte- of Lange Voorhout. En 
voor Hagenaars zegt dat nog al iets. 

Maar, waar de Minister nu komt met wat een argument kan 
heeten , dat de gebouwen , die noodig zyn voor het Departement 
van Oorlog, niet zouden kunnen geplaatst worden op het terrein 
aan den Fluweelen Burgwal, daar moet ik zeggen , dat is niet 
eenvoudig een zaak van appreciatie , maar ook van willen of niet 
willen. Men behoeft aan den Fluweelen Burgwal niet meer te 
bouwen dan daar staan kan. Indien men aan het Departement 
van Oorlog niet heeft wat daarin noodig is en wenscht te hebben, 
dan zou dat of met nog eenige uitbreiding van het terrein 
aan den Fluweelen Burgwal, daar wel geplaatst of elders gelaten 
kunnen worden. 

Een ander argument van de ambtenaren van het Departement 
of vanwrege den Minister van Waterstaat — want wij staan hier 
voor dien Minister, ik weet eigenlijk niet wien wij voor ons 
hebben — is de bezorgdheid voor het verdwijnen van een histo-
risch gebouw. 

Ik wil wel zeggen dat ik qua argument hier weinig voor gevoel. 
Op zich zelf wil ik historische gehouwen gaarne spareu, maar 
de vrees voor het verdwijnen van het laatste historische gebouw 
uit de residentie is zeer denkbeeldig: er blijven daar nog zooveel 
historische gebouwen over dat men er overal elders te vergeefs 
naar zoeken z il. 

Een zaak van meer belang — want wij golven hier beurte-
lings — is deze, dat het hospitaal, de infirmerie, die de C0111-
missie van Rapporteurs op grond van hetgeen in de afdeelingen 
en ook reeds in de volle Kamer vroeger gesproken was. gaarne 
naar buiten gebracht had gezien, nu blijft bestendigd [Eu waar 
ik , als mede-onderteekenaar van het verslag over dit wetsontwerp, 
den Minister van Waterstaat ontmoet, zou ik liet allerlaatst 
van hem verwacht hebben dat hij nachtverblijf aan den Fluweelen 
Burgwal zou prefereereu boven nachtverblijf op liet duin. Vi n 
den Minister van Oorlog ken ik daaromtrent zijn opinie niet, 
want hy heeft dit wetsontwerp niet mede gecontrasigneerd. 
Maar ik had gehoopt dat de Minister vau Oorlog zou spreken 
eu voor deze zaak iets meer getoond zou hebben te gevoelen 
dan blijkt uit de gewisselde stukken. Ts de overnachting op het 
duin voor gezonden verre verkieslijk boven overnachting aau 
den Fluweelen Burgwal, in dubbele mate is dit toch het geval 
voor menseden die in een ziekelijken toestand verkeeren. 

Ten slotte. Ik heb weinig meer te zeggen . want de zaak 
raalct in elk geval uit. Het geheele complex van voorstellen dat 
vanwege de Commissie van Rapporteurs uitging op grond van 
hetgeen in de afdeelingen was gezegd , stuit af op de meerdere 
kosten. De Kamer heelt herhaaldelijk, ook nog heden , getoond. 
dat . waar zij zaken van het Departement van Oorlog voor zich 
heeft, bij haar de kosten zeer zwaar wegen. En waar de Minister 
betoogd dat het denkbeeld uit den boezem der Kamer voortge-
komen en door de Commissie van Rapporteurs in schrift ge-
bracht . dubbel zooveel kosten zou teweegbrengen als het 
denkbeeld van het Departement van Oorlog, uitgewerkt door 
dat vau Waterstaat, 'aar is dit zeker een afdoend argument. 
Het pleit is beslecht, de Commissie ligt verslagen aan de voeten 
van de Regeering. 

Overigens heb ik nog slechts een enkele opmerking te maken, 
nu dit punt thans nog niet tot eindbeslissing gebracht wordt. 

Het spreekt vanzelf dat de Kamer liever (> ton, dan 12 ton 
toestaat: maar zeggen wij te veel wanneer wij onderstellen dat 
de raming van den Minister steunt op min of meer tendensieuse 
cijfers — natuurlijk niet in den kwaden zin van het woord V 
Ik bedoel hiermede dit, dat , waar de Minister van plan was 
in het licht te stellen dat het voorstel der Commissie duurder 
zou zijn, daaraan allicht niet een lage, maar een tamelijk hooge 
maatstaf' voor de vergelijking van de twee cijfers zoude zyn aan-
gelegd. 

Voor fiatteering van de raming der Regeering daartegenover 
bestond geen enkele aanleiding, want zou bijv. in plaats van 
5' ] ton 0'/2 ton besteed worden voor uitvoering daarvan, dan 
geef ik toe dat het argument vau den Minister nog even sterk 
blijft. 

Intnsschen hebben wij hier thans nog niet te doen met aan-
bestedingscijfers, maar met ramingscijfers. Ik neem echter aau 
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dat de Regeer ing , waai zij aantoont dat haar plan zooveel 
goedkooper zal zi jn, voor haar cijfers instaat. 

Nu voor het geheele plan geraamd is f' 5(34 000 , meen ik 
daaruit te mogen opmaken — en ik geloof' wel dat ik in die 
opvatt ing de Kamer achter mij zal hebben — dat voor die som 
ook alles kant en klaar geleverd zal worden wat het Departe* 
ment van Waterstaat in deze ten behoeve van dat van Oorlog 
wenscht daar te stellen. Ik meun dus den Minister aan dat 
cijfer te mogen binden en dit was het hoofddoel van mijn 
optreden. 

De lieer Le l} 7 , Minister run Waterstaat. Handel m Nijverheid : 
Mijnheer de Voorzit ter! Ik moet dadelijk beginnen met een 
ernst ig woord van protest. 

Als men h ie r . nadat de Regeering getracht heeft zooveel 
mogelgk juiste cijfers mede te deelen , de onderstelling u i t , 
dat die in cenig opzicht t"iidentieus zouden zijn en de bedoeling 
hebben in een guns t ig licht te stellen wat de Regeering 
wenscht . dan antwoord ik daarop dat ik mij daarvan volkomen 
onbewust ben. Ik heb dat nooit gedaan en zal het nooit doen. 
Ik hoop dat de Kamer zal aannemen dat door mij nooit onder-
stelde cijfers medegedeeld worden met het oog op eenbepaalde 
bedoeling. 

Het geldt hier niet een geheele verbouwing van het Üepar-
tement van Oorlog , maar van het topographisch bureau , het 
veranderen van een allertreurigsteu toes tand , gevaarlijk met 
het oog op braud en hinderlijk wegens het verspreiden van 
stank. De Kamer blijft ook na de aanneming van dit wets-
ontwerp ten opzichte van de andere ui tbre iding van het 
departement van Oorlog volkomen vrij. 

Het geldt thans hoofdzakelijk het maken van een betere berg-
plaats voor de steenen der Topographische Inr icht ing. 

Daarin liggen 5005 steenen , waarop de kaarten gegraveerd 
zi jn; stelt men de gemiddelde waarde dier steenen op f 200, 
een cijfer dat wel niet te hoog zal zyn , daar er ook zijn die 
f 4000 waard zijn , dan verkrijgt men al een waarde van niet 
minder dan een mil l ioen; deze steenen nu moeten zoodanig 
geborgen worden dat zij veilig en steeds gemakkelijk 
bereikbaar zijn ; thans liggen er eenige op zolder , maar een 
ieder zal begrijpen dat een zolder geen geschikte plaats is 
voor het bewaren van zulke zware voorwerpen, die wellicht 20 
a 30 kilogr. per stuk wegen. 

De lokaliteit welke na de voorgestelde onteigening zal 
worden opgericht s trekt dus in de eerste plaats tot brandvrije 
berging dier kostbare gegraveerde s teenen, terwijl de boven-
lokalen der te stichten inr icht ing zullen gebruikt worden door 
den generalen staf. 

He t geldt hier voorts het opruimen van een slechten toe-
stand met het oog op brandgevaar en ter vermijding van 
hinderlijken stank. 

W a t de geraamde cijfers der onteigening betreft kan ik ver-
klaren dat zij berusten op de adviezen van twee bekwame des-
kundigen. Natuurlijk kan ik niet instaan dat die cijfers vol-
komen juist zullen blijken , maar wel kan ik er voor instaan 
dat de Kegeering harerzijds niets heeft verzuimd wat strekken 
kan om zoo nauwkeurig mogelijk de waarheid nabij te komen. 

I k vertrouw dus dat de Kamer geen bezwaar zal maken om 
hare goedkeuring aan het voorstel te hechten. 

De heer van A l p h e n : Mijnheer de Voorzi t ter! De Minister 
van Waters taa t heeft zich wat gevoelig getoond over een uit-
drukking die ik heb gebezigd, maar toen ik dat deed kon de 
wijze waarop ik de zaak besprak niet doen deuken aan eenige 
beleedigende intentie van ïnh'n zijde. Voor zoover echter dat 
nog noodig mocht zi jn, wil ik daarom nog wel eens ver-
klaren dat het geenszins in mijn bedoeling heeft gelegen om 
aan mijn ui tdrukking het karakter van beleediging te verbinden. 
Trouwens het is niet dan heel gewoon meuschelijk, dat men bh' 
het in het licht stellen en aanbevelen of afkeuren van zaken 
t racht te chargeeren wat anderen willen en te releveeren wat 
men zelf verlangt. I n dezen zin hoop ik dat de heer Minister 
tegen mijn ui tdrukking geen bezwaar meer zal hebben. 

Als echter den Minister gevraagd is of hij binnen de cijfers 
der raming van zijn plan zon kunnen blijven , heeft dit deze 
strekking te herinneren dat de Commissie van Rapporteurs al 

dadelijk heeft gezegd, dat de cijfers voor onteigening haar vol-
strekt niet vertrouwbaar toeschenen : voorts uitgesproken heeft 
de meening dat brandgevaar niet weggenomen i s , tenzij dan 
daartegen kostbare maatregelen worden genomen, als het bou-
wen van brandmuren , enz. . kortom nog eens te doen gevoelen 
dat het bezwaar door de Kamer geopperd tegen 's Ministers plan 
en meening niet zoo gering i s , dat er maar over heen geloopen 
mag worden. 

Ik zal er verder niets meer van zeggen. Tegen een opknappen 
en uitbreiden van het gebouw van Oorlog heb ik geen bezwaar 
en verlangt de Minister geen hospitaal op een gezonder plaats , 
maar op den Fluweelen Burgwal , mij kan dit wèl zijn. Noch 
vanwege de Commissie van Rappor teurs , noch van mij als haar 
voorzitter, zal stemming over het wetsontwerp gevraagd worden. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

Het KENIG AUTIKKL en de BEWEEGREDEN worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

XVIII . WIJZIGING VAN IIKT V I I I S T E HOOFDSTUK DER STAATSBE-
GBOOTING VOOR nET DIENSTJAAR 1 8 9 8 . ( 8 1 ) 

Dit wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en zonder hoofde-
lijke stemming aangenomen. 

XIX. GOEDKEURING VAN DE OP 8 JUNI 1899 ra BRUSSEL OOK DOOR 
NEDERLAND ONDERTEKKENDE CONVKNTIK TOT HERZIENING VAN HET MINIMUM 
INVOERRECHT OP ALCOHOLISCHE DRANKEN IN DE CONVKNTIONEELK ZONE 
VAN AFRIKA (82) 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer P i e r s o n , Minister van Financiën : Naar het oordeel 
van sommige leden had de Ned. Regeering op een hooger 
inkomend recht moeten aandringen. Het belang der Nederl . 
industrie bracht dit toch stellig niet mede. Maar evenmin het 
belang der bevolking, want het hoogere recht zou niet vermin-
derd drankgebruik , maar vermeerderden smokkelhandel hebben 
ten gevolge gehad. Deze overweging bepaalde de gedragslijn 
der Regeering. ' 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

Het EENIG ARTIKEL en de BEWEEGREDEN worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

Het wetsontwerp wordt zouder hoofdelijke stemming aangenomen. 

XX. REGELING VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VAN HET P E N -
SIOENFONDS VOOR WEDUWEN EN WEEZEN VAN BURGERLIJKE AMBTENAREN 
OVER HET JAAR 1 9 0 0 . ( 8 5 ) 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer P i e r s o n , Minister van Financiën: In antwoord op de 
eerste vraag wensch ik te zeggen , dat ik voor ingrijpende voor-
stellen de tweede balans wensch af te wachten. 

De tweede vat ik zoo o p , dat men wenscht te weten , of 
weldra gebruik zal gemaakt worden van art . 1 der wet van 29 
Jun i 1899, Staatsblad 149. Dit zal geschieden, nadat de be-
grootingswet het toelaat , wat die over het loopende jaar niet 
doet. 

De voorgestelde traktementsverhoogingen zijn in den toe-
lichtenden s t aa t , naar ik meen, voldoende gemotiveerd. Ju i s t , 
omdat het hier een jonge instelling ge ld t , is er een jong personeel, 
komen er dus geen vacatures , en is lotsverbetering slechts 
mogelijk door den begrootingspost te verhoogen. 

Het geldt hier trouwens slechts een post van f 900. 
De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 



Vel 150. 505 Tweede Kamen 
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Behandeling van de wetsontwerpen n " \ s ü , M eu ;i. 

De ARTT. 1 tot en met 4 worden achtereenvolgens zonder be-
raadslagiug en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het ivelstnitwerit wordt /onder hoofdelijke stemming aangenomen. 

X X I . GOEDKEURING VAN DEN ONDERHANDS! IIEN VERKOOP AAN UK 
PROVINCIE GRONINGEN VAN DEN ZEEDIJK, GENAAMD DoMEINDUK , LANGS 
DEN MOND DEK E K M S , TLSSCIIEN DKLFZI.IL EN O T E R D I I M , MET Dl N I) \ W;-

VOOR I.IGGKNDEN KWELDER. (8tt) 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer IMersoil , Minister van Financiën: Hij de eerste op-
merking iii het Verslag is men van de onderstel 11 i g uitgegaan, 
dat hier sprake is van 40 H A . grond. Maar dat is zoo n ie t ; 
één-derde is water , één-derde kwelder. 

Recht van aanwas is niet voorbehouden, daar natuurlijke 
aanwas in dit geval nooit te wachten i s . zoodat de aanwas alleen 
kan verkregen worden door kostbare werken. De provincie 
wenschte om die reden dat van het recht van aanwas zou ge-
zwegen worden. 

De kwelder is echter voor inpoldering ongeschikt gebleken 
en niet met weinige kosten in een beteren toestand te brongea. 
De provincie zal hem bezigen als gelegenheid tot graving van 
specie voor h t zeer kostbare dijksherstel. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

Het BENIG AUTiKKLen de BEWEEGREDENEN worden achtereenvolgens 
zouder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het wakouliwrp wordt zouder hoofdelijke stemming aangenomen. 

XXII . NATURALISATIE VAN FKIEDRICU CARL OOTTUBB WILHELM 
RENQUE , ABRAHAM JOHANNES Coioais , HEINRICII GEKHAKD DOKKEN. 
FRIEDRICH WILHELM D o n n a , WILHELM AUGUST GOBONSXY , AXDBKV 
GRAY , PETRUS JACOKUS LEGEIN , WILHELM THBODOI EM ANLEI. MULLER , 
DB. JAOOB ROSENFELD . EN ERNST JOUANN FERDINAND VESTER. (tti>) 

Deze uetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder heraad-
slaging en zonder hoofdelijke s temming aangenomen. 

XXII I . VASTSTELLING DER STAATSBEGKOOTING VOOR HET DIENSTJAAR 
1900. (2) 

De V o o r z i t t e r : Alvorens de algemeene beraadslaging over 
de Staatsbegrooting te openen , wenseh ik aan de leden in over-
weging te geven om zich, evenals in de gedrukte stukken is 
geschied, by die beraadslaging te onthouden van al wat het 
buitenlandsch beleid r a a k t , bepaaldelijk wat betreft de Vredes-
conferentie en hetgeen in verband daarmede in de afdeelingcn is 
ter sprake gebracht. 

Gelegenheid om de Vredeaconferentie en wat daarmede samen-
hangt te bespreken, zal ruimschoots bestaan bij de behandeling 
van hoofdstuk I I I . 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer van K e m p e n : Mijnheer de Voorzi t ter : Toen ik voor 
twee jaar by de algemeene beschouwiug der Staatsbegrooting 
de eer had een woord te spreken over het veelbeteekenende 
nu t der Zondagsrust van den Nederlaudschen werkman , was ik 
in geen geringe mate voldaan over de betuiging van instem* 
ming door het hoofd van het Kabinet met mijn rede afgelegd. 

Doch hoe ben ik nu tot de treurige ervaring gekomen dat 
het slecbts een beleefdheid van dezen Minister was om niy 
voorloopig tevreden te stellen. 

Ik had toen pas de eer Kamerlid te zyn en meende in mijn 
onervarenheid dat een betuiging van instemming een meerdere 
waarde had! danj een beleefdheidsbetuiging. 

Helaas, hoe diep ben ik nu na twee jaar teleurgesteld E r 
i s , zoo ver mij bekend i s , aan deze zaak niets gedaan en oen 
wet op de rusttijden in bepaalde bedrijven , het zoogenaamde 

bakkcrswel.je, kan niet eens beschouwd worden de zaak der 
Zondagsrust ook maar voor een ZMT klein deel der maatschappij 
op voldoende wijze te regelen. 

De e rvar ing , Mijnheer de Voorzitter, die ik nu na twee jaar 
heb opgedaan doet mij denken aaneen sollicitant naar een betrak* 
kiiig die telken-< door een Minister hoop werd gegeven , maar die 
eindelijk uit den mond van een nieuw opgetreden Minister vernam: 
„'.'ij krijgt zeker deze betrekking niet". De sollicitant was dauk-
baar omdat hij nu eindelijk niet met beloften die toch niet werden 
vervuld werd afgescheept. 

Waarom heeft dit geachte hoofd van het Kabinet mij niet 
ronduit geantwoord: dit Ministerie regelt deze zaak niet. Wel 
heeft de Minister gezegd: een gebouw kan niet zoo spoedig 
worden opgetrokken , maa r , Mijnheer de Voorzitter, in twee jaar 
kan niet alleen een gebouw maar zelfs een geheele stad verrijzen. 

Ik weet dat de overheid niet bij machte is Zondagsrust zoo 
gemakkelijk in te voeren bijv. bij het Kransche volk , dat aan 

, Zondagsviering geheel ontwend is en hoewel de overheid geroepen 
• is om de vrijheid van den zevendaagschen rustdag te handhaven 

zooveel zij k a n , toch kan dit niet in alle tijden en in alle landen 
even gemakkelijk. Maar in een laDd als het onze komt de wet 
alleen sauctionneeren en bevestigen wat door de volkszeden reeds 
in het leven is ingeweven 

Mannen van welke godsdienstige of politieke richting ook , zyn 
i het eens dat de rustdag in het algemeen den werkman niet mag 

worden onthouden on dat het geen gunst maar een plicht van 
j een Regeering is om niet langer de bevolking te onthouden dat 
; wat haar toekomt. 

Het gaat om de bescherming der persoonlijke rechten, die tot 
dt levcnsordinantiën der mensehen behooren en zoo oud zijn 
als het mensclielijk geslacht , altoos is het de roeping der 
overheid geweest om , waar het zondige leven deze rechten telkens 
schendt , zooveel zy vermag , den nood des levens te hulp te komen 

, en de ge-chonden rechten, zoo ver haar macht strekt, te herstellen 
[ en te handhaven. 

De wettelijke regeling dient te worden ondernomen en de steun 
der Volksvertegenwoordiging tal in deze materie ongetwijfeld 
het Ministerie gaarne worden verleend. 

Wil men eerst nog een enquête ins te l len, welnu goed; maar 
waartoe eigenlijk noodig , daar het voldoende bekend i s d a t o n -
noodige Zoudagsarbeid maar al te veel plaats heeft en de bestaande 
Zoudagswet ook door de Regeering niet wordt gehandhaafd. 

Op voldoende en krachtige wijze moet in overleg met de 
Volksvertegenwoordiging een wet tot stand komen die de ge-
schonden rechten van duizenden aan wie de Zondagsrust is 
ontroofd , herstelt. 

Ik durf u verzekeren , Mijnheer de Voorzit ter , dat men in 
deze zaak de stem der concientie van de edele bestanddeeleu 
des volks voor zich heeft. 

In een cpiaestie van de Zondagsrust kan de overheid al thans 
krachtig optreden, omdat het recht op een wekelijkschen rustdag, 
waaraan de breedc volksklasse te midden van het zwoegen des 
slaafsehen levens zoo zeer behoefte heeft, door de meeste 
inenschen wordt erkend , tenzij egoïstische en andere , als be-
dorven e rkende , motieven, dit inzicht beletten. 

De overheid komt dan op een wyze een overheid waard ig , 
den nood des levens te hulp tegen de bedorven volksgewoonte 
en volkszeden. In dezen tijd zullen werkgevers weldra ver-
plicht worden hun werklieden voor ongevallen te verzekeren, 
maar men laat toe dat zelfzucht en winstbejag aan duizenden 
bij duizenden de Zondagrust ontroofden terwijl men aan oen 
eenen kant verbeteringen aanb reng t , sluit men maar al te lang 
het oog voor een krenkend onrecht dat aan het arbeidzaamste 
deel der maatschappij wordt aangedaan. 

Misschien zal men in dezen tijd nog aankomen met het ver-
sleten a rgumen t : de meusch moet vrij zijn en wil hij werken 
iaat hem dan de vrijheid daartoe. 

Laat mij hiertegen opmerken dat er onderscheid is tussclien 
vrijheid en losbandigheid. 

Vry'heiil bestaat voor alles wat God geschapen heeft daarin , 
dat het aan zijn doel kan beantwoorden. 

De Goddelijke ordinantie van den rustdag is een levenswet 
voor den meusch . zoodat de mensen in «lat opzicht eerst dan 
waarlijk vrij i s , wanneer hij zijn leven naar deze levenswet 
inricht en den rustdag behoorlijk weet te eerbiedigen. 

Handel ingen der Staten-Generaal . — 1899—1900. — I I . 
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Vaststelling der Staatsbegroottng voor het dienstjaar 1900. (Algemeene beraadslaging.) 

Losbandig en 07ider de slavernij v i l n zondige willekeur is de 
mensch die deze en der gelijke levensonlinantiën veronachtzaamt. 

Aldus de Zondagsrust beschouwd als een iutegreerend deel 
der mensehelijke vrijheid. is de overheid geroepen niet deze 
vrijheid ook op het openbaar erf' te rekenen en al maar dien 
vrede en die rust des Zondags te handhaven , waardoor ieder 
in de mogelykheid wordt gesteld , om naar lichaam en geest 
zich te verkwikken en te veradeinen in den zegen van den ge-
wijden Zondagsvrede. 

Het op Zondag werken moet,waar geen noodzakelijkheid bestaat, 
als ontaarding, als losbandigheid beschouwd, zoodat heel de 
publieke Zondagsvrede moet beschermd tegen hen. die zich 
daaraan willen schuldig maken en de arbeiders moeten beschermd 
tegen fabrikanten en andere werkgevers , die hen daartoe zouden 
willen dwingen. 

Losbandigheid en rrjjheid ouder gelijke bescherming te brengen 
is een handeling een rechtschapen Regeering onwaardig. 

Het menschwaardig bestaau van den werkman dient toch te 
worden geëerd en als het beest van tijd tot tyd rust noodig 
heeft zal dan aan den mensch, die niet alleen voor een tydelijk, 
maar ook voor een eeuwig leven is bestemd, de gelegenheid 
worden onthouden om nieuwe levenskracht te verzamelen en in 
huiselijk en kerkelijk leven die opbouwing te zoeken die den 
mensch uit het lagere tot het hoogere verhelt? 

Onze Nederlandsjhe pers, waarain zoovele bekwame mannen 
verbonden zijn, die in deze dagen van oorlog toonen dat zij 
een diepgaand rechtsgevoel bezitten, zullen ongetwijfeld bereid 
gevonden de publieke opinie ineen gewensehten geest t» bewerken, 
en de Nederlandsche Regeering zal van dezen veel beteekenenden 
arbeid de voldoening smaken , dat zij iets van onberekenbaar 

I nut heeft tot stand gebracht en wy zullen dankbaar zyn dat 
[ aan den Nederlandschen werkman is teruggeven, een, helaas 
i hem al te lang ontstolen schat, die hem in staat kan stellen 
! een menschwaardig bestaan te leiden. 

De heer Kujper : 'Mynheer de Voorzitter! Ik zou willen 
voorstellen om op dit late uur , nu wy van 10 uur af tot nu toe 
zyn doende geweest, de algemeeoe beraadslaging over de Staats-
begrooting te verdagen tot morgen. 

De Voorzitter: Ik meende dat in ieder geval zou kunnen 
beproefd worden nog iets verder met de discussie te komen. 

Ik heb evenwel, met het oog op de zware en uiteenloopende 
debatten die wy' heden gehad hebben , geen bezwaar het voorstel 
van den heer Kuyper over te nemen en verdaag de vergadering 
tot^morgeuochtend 10 uur. 

De vergadering wordt gesloten. 

VKBI1KTKKINQKN. 

In de rede van den heer Pijnacker Hordijk, voorkomende op 
blad/.. 508, kol. 2 , reg. 4 v. b . , slaat: hoofd; lees: dessahoofd. 

In de rede van den heer Got-koop . voorkomende op bladz. 532, 
kol. 1, reg. 9 v. b., staat: I; lees: V. 

In de rede van den heer van Gilue, voorkomende op bladz. 535 , 
kol. 1, reg. 17 v. o., staat: blijft; lees: niet langer bly'ft. 


