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Mededeeling vau ingekomen stukken. 

124' VEBGADEBIÏG. 

VKKtiAUKKIXG VAX VBJJDAC 1'-» OCTOKR t9O0. 

(«KOPKND TK 1 0 ÜBKN.) 

Ingekomen: 1". bericht van een lid; 2'. een wetsontwerp; 
3°. een Regeeringsbescheid; 4". een verzoekschrift; 5°. 
verklaringen van adhaesie; 6'. een missive; |7°. boek
werken. — Voortzetting der behandeling en aanneming 
van het wetsontwerp tot toekenning van een renteloos 
voorschot voor den aanleg en de exploitatie van spoor-
weglynen in de Haarlemmermeer en omgeving ; motie van 
den heer van Alphen. — Verslagen uitgebracht door de 
Commissie voor de Verzoekschriften. — Nog ingekomen 
bericht van een lid. — Eiudstemming over het wetsont
werp tot wijziging van art. 109 van het Regeerings-
reglement van Nederlandsch-Irniië. — Behandeling en 
aanneming vau het wetsontwerp tot verhooging van het 
Vide hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1906. — Nader j 
ingekomen: bericht van een lid. — Aanvang van de \ 
beraadslaging over het wetsontwerp tot wijziging van . 
het Vide hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1906. — 
Vragen gesteld overeenkomstig art. 89« van het Regle
ment van Orde. — Verdaging der vergadering wegens 
het onvoldoende getal der aanwezige leden. 

Voorzitter: de heer Röell. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 83 leden, te weten 
de heeren : • 

Bolsius, van Dedem, Marchant, Beckers, Ferf, Branta, 
Jannink, Treub, de Waal Malefijt, Okma, Ruys de Beerenbrouck, 
Blooker, van Bylandt, Talma, Lely, van Alphen, Duynstee, 
Mees, Tak, van Foreest, van Wichen, van Vliet, Smeenge, 
Zijhna, van der Borch van Verwolde, Plate, Regout, van 
Deventer, Bos, Patyn, Thomson, IJzerman, van Vuuren, 
Drucker, Nolens, Lucasse, van G\jn, van Wijnbergen, van 
Doorn , Jansen (den Haag), Roessingh, Pieraon , van Veen , 
Schaper, Duymaer van Twist, de Ram, Ketelaar, van Idsinga, 
van Wassenaer van Catwijck, Brummelkamp, Verhey, Dolk, 
van de Velde , van Styrum, Hugenholtz , Reyne , ter Laan, van 
Nispen tot Sevenaer, de Beaufort, Schokking , van Kol, van der 
Zwaag, Nolting, de Ridder, van Vlijmen, Limburg, de Klerk, 
Passtoors, Lieftinck, van den Bergh (den Helder), van den 
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Berch van Heemstede, Hubrecht, Eland , Aalberse, Roodhuyzen, 
Goeman Borgesius, Bogaardt, Troelstra, Tydeman, Loeff, 
Smidt en van Karnebeek , 

en al de heeren Ministers, behalve die van Biiineiilandsche 
Zaken. 

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

De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 

1°. een bericht vau den heer Janssen , dat hü verhinderd is 
de vergadering bij te wonen. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen; 

2". een Koninklijke boodschap , ten geleide van een ontwerp 
van wet tot wijziging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1905. 

Dit wetsontwerp, hetwelk met de daarbij behoorende 
stukken reeds is gedrukt en rondgedeeld , zal worden ge
zonden aan de afdeelingen; 

3°. eene missive van den Minister van Financiën, ten geleide 
van het krachtens art. 7 der wet vau 20 Augustus 1859 (Staatsblad 
n". 95) en art. 1 der wet van 14 November 1879 (Staatsblad 
n°. 197) opgemaakt verslag met bijlagen , aangaande den toestand 
der bij gemelde wetten bedoelde fondsen , stichtingen en kapi
talen over het jaar 1905. 

Deze stukken zullen worden gedrukt en rondgedeeld; 

4°. een adres van het gemeentebestuur van Heeze, houdende 
verzoek het daarheen te leiden , dat spoedig bij de Kamer aan 
de orde worde gt-steld een Rykspensioenregeling voor de ge
meente-ambtenaren, hunne weduwen en weezen. 

Dit adres zal worden gesteld in handen der Commissie 
voor de Verzoekschriften; 

5°. de volgende verklaringen van adhaesie: 
a. aan het adres van den Bond van Nederlaudsche gemeente

werklieden , omtrent maatregelen tot regeling der gemeente-
financiën, van de afdeeling Sneek van den Boud van Neder
laudsche gemeente-werklieden ; 

b. aan het adres van van Mastrigt en Verhoeven en anderen, 
allen uitgevers, betrekkelijk het wetsontwerp tot wijziging 
der wet op de brievenposterij, van de directeuren van de naam-
looze vennootschappen . Lochemsche Handels- en Couranten
drukkerij", voorheen J. H. Scheen. 

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen ; 

6°. een missive van den voorzitter en den secretaris, namens 
de Typografische Vereeuiging .Arnhem", houdende kennisgeving 
van een in een vergadering dier vereeniging aangenomen motie 
in zake de lasten en voordeden eener wettelijk geregelde ouder-
domsverzekeriug. 

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen ; 

7°. de volgende boekwerken : 
van den Minister van Koloniën, het zevende Bulletin van de 

inspectie van den landbouw in West-Indië; 
van den secretaris van de Alg. Synode der Ned. Herv. Kerk, 

de .Handelingen en Bijlagen der voortgezette vergadering en 
van de 91ste gewone vergadering van de Algemeene Synode 
der Nederl. Hervormde Kerk ten jare 1906". 

Deze boekwerken zullen worden geplaatst in de boekerij 
der Kamer. 
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Aan de orde i s : 

1. Het wetsontwerp TOT TOEKENNING VAN EEN RENTELOOS VOOR
SCHOT UIT 's RIJKS SCHATKIST TKN BEHOEVE VAN DBN AANLEG EN HET IN 
IXPLOITAT1B HRENGEH VAN 8I'00RWEGI.IJNEN IN DE HAARLEMMERMEER EN 
OMGEVING ( 1 1 ) . 

De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 

De heer Krans, Minister van Waterstaat: Mijnheer de Voor
zitter ! Te recht heeft de geachte afgevaardigde uit Amsterdam, 
de heer Lely, er op gewezen, dat door de aanneming van dit 
wetsontwerp een van d<: meest in het oog vallende mazen van 
ons spoorwegnet zal worden aangevuld. 

Daarom ook acht ik het verblijdend, dat het wetsontwerp 
bij de onderscheidene sprekers meer steun dan bestrijding heeft 
gevonden. 
Il p.Terwy'1 ik den sprekers, die dit wetsontwerp hebben gesteund , 
daarvoor dank zeg, zal ik my in hoofdzaak hebben te bepalen 
tot beantwoording van de beide eerste sprekers, die aan het 
debat hebben deelgenomen. Immers wat den geachten afge
vaardigde uit Leeuwarden , den heer Thomson , betreft, die op 
gronden aan de defensie ontleend , bezwaren tegen het wets
ontwerp heeft ingebracht, meen ik te kunnen volstaan met de 
opmerking, dat door het Departement van Waterstaat steeds 
getrouw de hand wordt gehouden aan het Koninklijk besluit van 
24 Mei 1846, waarbij overleg met het Departemeut van Oorlog 
over alle concessie-aanvragen voor den aanleg van spoorwegen 
is voorgeschreven. De redenen, die de opvolgende Ministers 
van genoemd Departement er toe geleid hebben hun steun aan 
deze plannen niet te onthouden , zyn reeds door den geaehten 
afgevaardigde uit Arnhem, den heer Eland, aangeduid, en zullen 
naar ik vertrouw door my'n ambtgenoot van Oorlog nog nader 
aan de Kamer uiteengezet worden. 

Wat nu in de eerste plaats den geachten afgevaardigde uit 
Franeker, den heer Tak, betreft, deze heeft gewezen op de 
vóórgeschiedenis van deze spoorwegplannen en heeft de meening 
geopperd, dat geheimzinnige beweegredenen er de Hollandsche 
IJzeren Spoorwegmaatschappij fel op zouden maken de concessie 
voor deze lynen te verkrijgen. Mede de geachte afgevaardigde 
uit Assen , de heer Treub, heeft ondersteld, dat het deze 
maatschappij er minder om te doen zou zijn deze spoorwegen 
te "bouwen , dan wel om een krachtig wapen tegen den Staat 
in handen te hebben voor het geval deze tot naasting van haar 
hoofdlijnen mocht willen overgaan. 

Nadat ik, naar aanleiding van opmerkingen in het Voorloopig 
Verslag, dezen kant van de zaak nog eens ernstig en nuchter 
heb overdacht, ben ik in mijn overtuiging versterkt, dat die 
vrees drnkbeeldig is, — dat er hier geen addertje onder het gras 
schuilt, — dat de redenen, die deze maatschappij tot handelen 
hebben bewogen, zóó duidelijk zijn, dat men werkelijk niet naar 
geheime motieven behoeft te zoeken of daarvoor behoeft te 
vreezen Het voordeel dat voor de Hollandsche IJzeren Spoor
wegmaatschappij in het exploiteereu van dit net zal zyn gelegen, 
is de voeding die zy , zooals reeds door den geachten afgevaar
digde uit Zierikzee, den heerPatyn, werd opgemerkt, daarvan 
voor haar hoofdlijnen verwacht. Dit voordeel zal zich reeds van 
den aanvang af doen gevoelen en steeds meer, naarmate de 
doorloopeu streek door het locale net tot hoogere ontwikkeling 
komt. Daarom ook kan de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat
schappij zich in het te sluiten contract onthouden van het uit
zicht op directe winst. 

Mits haar kapitaal geen groot gevaar loopt, kan /.ij zich ook 
op den «luur tevreden stellen met een rente van 4 pet., dat is 
dezelfde rente, waarop zij, ah machtig lichaam, haar interme
diair, de Hollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij rug-
stenuende, zich zelf kapitaal kan verschaffen. 

Daarin strekt dus alvast niets verdachts. 
En uü het wapen bij eventueele naasting der hoofdlijnen. Dat 

wapen zou dan zijn een met die hoofdlijnen concurreerend net 
in haar handen te hebben. Daarop zouden lage tarieven kunnen 
worden toegepast, die den Staat als exploitant zouden nood
zaken zich met kleinere winsten, mogelijk wel met verliezen, 
tevreden te stellen. 

Wie ook by' een dergelyken stry'd gebaat zou zyn, zeker niet 
de exploiteerende maatschappij, wel het publiek, Nederlandsche 
Staatsburgers dus. 

Maar wie, mag men vragen, zou het in zoo'n geval langer 
kunnen volhouden met verlies te werken, de Staat of de Maat
schappij r 

Ondersteld evenwel voor een oogenblik dat de Staat, door 
immer voortdurende concurrentie, zich in zyn belangen gevoelig 
geschaad ging achten, dan rest hem toch alty'd het machtige 
middel, der maatschappij het concurreerende net afhandig te 
maken door naasting. 

Die naasting is voorzien by het reeds ontworpen concessie-
en subsidie-contract en wel op voorwaarden die, zooals ook de 
geachte afgevaardigde uit Assen , de heer Treub, heeft erkend, 
voor den Staat beteekenend gunstiger zyn te achten dan die, welke 
voor de naasting der hoofdlijnen gelden volgens de bestaande 
spoorwegovereenkomsten. 

Niet alleen toch, dat op het rollend materieel een hooger 
percentage zal worden afgeschreven, maar ook op de bouwrekening 
der lijn, die den naastingsprijs in hoofdzaak bepaalt, zal by 
wyziging of uitbreiding alléén gebracht worden het verschil in 
waarde van het nieuwe werk en het oude, dus niet, zooals by' 
de groote spoorwegen , het verschil van het nieuwe werk en de 
afbraakwaarde van het oude. 

Hoe men dus in de constructie dezer lynen en in haar exploi
tatie indirect door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 
een geheimzinnige machinatie of wel uiting eener hoogere 
spoorwegpolitiek kan zien, verklaar ik niet te begrijpen. 

De geachte afgevaardigde uit Franeker heeft er op aange
drongen, dat deze lynen van Staatswege zouden worden aan
gelegd. Hy zou dus wenschen, dat afgeweken zou worden van 
het door den heer Lely in herinnering gebrachte stelsel, volgens 
hetwelk het initiatief voor den aanleg van locale verbindingen 
aan de betrokken streek is overgelaten. Dit stelsel heeft, zooals 
deze geachte afgevaardigde te recht opmerkte, in de laatste twaalf 
jaren uitnemende resultaten opgeleverd. Een van de groote 
mazen, waaraan die spreker herinnerde, namelijk die op de 
Zuidhollar.dsche eilanden, zal door de maatregelen, onder het 
bewind van dien geachten spreker tot stand gekomen, weldra 
geheel van de kaart zijn verdwenen. Een tweede groote maas 
zal, naar ik wil aannemen, door dit wetsontwerp worden ge
vuld, en ook voor dichting van de witte plek tusschen de spoor
lijnen in de drie noordelijke provinciën zyn de uitzichten op dit 
oogenblik niet ongunstig. 

Men vergete voorts niet, dat aanleg van Staatswege belangrijk 
grootere opofferingen van de schatkist zou vorderen dan het 
geldende stelsel. Het overlaten van den aanleg aan particuliere 
ondernemingen is toch een middel om naast die ondernemingen 
ook de locale en provinciale besturen offers te doen brengen, 
die zy wellicht aan den Staat zouden onthouden. 

Krijgt nu de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 
door (leze concessie een lyu in handen, welke tateren aanleg van 
verbindingen voor snel verkeer tusschen Amsterdam, Rotterdam 
en den Haag in den weg zal staan 'i Naar het mij voorkomt, 
kan daarvan geen sprake zyn. Gelyk reeds door de geachte afge
vaardigden, de heeren van Wichen en Lely, te recht is opgemerkt, 
voldoet het tracé van deze secundaire spoorwegen in geen enkel 
opzicht aan de eischen, die aan zulk een ly'u voor snel verkeer 
zullen worden gesteld. Van den anderen kant zal door den 
aanleg van dit net, dat bestemd is locale belangen te dienen, in 
geen enkel opzicht worden gepraejudicieerd op den lateren aanleg 
van lijnen voor snel verkeer die, als zij aan hun speciale be
stemming kunnen beantwoorden, op hun beurt niet in staat 
zullen zijn aan de locale verkeersbelangen van de streek te voldoen. 

De geachte afgevaardigde uit Assen heeft aangedrongen op 
het vaststellen van een algemeen plan voor locaalspoor- en tram
wegen, om te komen tot een stelsel matigen aanleg over het 
geheele land. Met de opmerkingen, dienaangaande door den 
geachten afgevaardigde den heer Lely gemaakt, kan ik my intus-
schen geheel vereenigen. 

Het nut van een algemeen plan voor het geheele land zie ik 
ook niet in. Alleen komt het mij uoodig voor, dat, bij het be-
oordeelen van een secundair spoorwegplan, goed worde over
wogen of het past in den aauleg, dien men in een bepaalde 
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streek van het land noodig acht, en dat in de verschillende be
hoeften van die streek zooveel mogelijk gel | jktydig worde voor
zien. Aan deze eisenen nu voldoet liet onderhavige spoorwegplan, 
blykens den bijval, dien het in de betrokken stn-ek en ook t»y 
het onderzoek in deze Kamer heeft gevonden, ten vollo. 

Dit is kennelijk ook de meening geweest van de colleges van 
Gedeputeerde .Staten der drie betrokken provincies, toen deze, 
zoodra de tramwegplannen waren ingekomen, zooals telken male 
te doen gebruikelijk i s , door het Departement van Waterstaat 
daarover zijn gehoord. 

Dat bet voor deze colleges zijn goede zijde zou kunnen 
hebben , by het uitbrengen van dergelijke adviezen te kunnen 
beschikken over een algemeen plan van tramaanleg in hun 
gewest, wil ik niet ontkennen. Ik ben dan ook bereid in zoo
verre aan den wenk van den geachten afgevaardigde uit Assen 
te voldoen, dat ik de aandacht dier besturen op de weuschelyk-
heid van het opmaken van dergelijke plannen voor hun 
provinciën of voor gedeelten daarvan zal vestigen. 

Deze geachte afgevaardigde bleek van meeuing te zyn , dat 
wy bij dit spoorwegplan te doeu zullen hebben met twee maat
schappijen, de eene die aanlegt en de andere die exploiteert. 
Hy herinnerde aan de bezwaren , die by den aanleg van den 
Noordoosterlocaalspoorweg uit het contract tusschen drie par
tyen (de Staat en twee maatschappijen) zyn voortgevloeid, die 
allen met de ontwerpen moesten instemmen, vóór dat tot de 
uitvoering kon worden overgegaan. Van een dergelijke regeling 
tusschen drie partyen, Myuheerde Voorzitter, is in deze geenszins 
de rede. De te sluiten subsidie-overeenkomst zal uitsluitend 
tusschen den Staat en de Hollandsche Electrische Spoorwegmaat
schappij worden aangegaan , en voor zooveel m\j bekend, ligt 
het ook in de bedoeling van deze maatschappij , de exploitatie 
van deze lijnen zelf te voeren. 

Nu heeft de geachte afgevaardigde met afkeuring gewaagd 
van den laugdurigen bouw van den electrischen spoorweg van 
Rotterdam naar Scheveningen, en er zyn verwondering over te 
kennen gegeven, dat niettegenstaande de termyn voor de vol
tooiing van dezen spoorweg by de concessie gesteld, reeds lang 
is verstreken, niet tot toepassing van de by die concessie voor
ziene vervallenverklaring door de Regeering is overgegaan. De 
geachte afgevaardigde zag in dien langdurigen aanleg het bewys, 
dat de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, nadat zij 
zich het bezit van deze concessie had verzekerd, haar doel 
bereikt heeft geacht en de inwerkiugbrenging van deze, met haar 
hoofdspoorweg concurreereude, lyn opzettelijk heeft vertraagd. 

De indruk, Mynheer de Voorzitter, dien ik sedert myn optreden 
aan het Departement ten opzichte van den aanleg van den Zuid-
hollaudscheu electrischen spoorweg heb gekregen, is een geheel 
andere. Het is my bekend, en ook de geachte afgevaardigde zal 
daarvan niet onkundig zyn, dat, nadat het bestuur van deze lyn 
aan de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij was over
gegaan, een verandering in de eerst ontworpen richting in de 
nabijheid van den Haag is aangebracht, waaraan eerst na lang
durig overleg de toenmalige Regeering goedkeuring kon hechten. 
Nadat echter eenmaal de onteigeningswet voor deze veranderde 
richting was tot stand gekomen, is, voor zooveel de moeilijk
heden, die by den bouw werden ondervonden, dit toelieten, met 
voortvarendheid gewerkt. Wellicht heeft men zich by het op
maken van het eerste ontwerp van die moeilijkheden niet dadelyk 
ten volle rekenschap gegeven. Ik deuk hier aan de zeer lange 
viaduct binnen de stad Rotterdam, aan de belangrijke werken 
tot verhooging van de baan vau de Hollandsche IJzeren Spoorweg
maatschappij by den Haag, waardoor thans de kruising a niveau 
met den Staatsspoorweg nabij deze stad is opgeheven, en aan de 
zeer slechte geaardheid van den grond in de nabyheid van 
Leidschendam, waardoor de aanleg van de spoorbaan belangrijke 
vertraging heeft ondervonden. Misschien is het den geachten 
afgevaardigde niet bekend, dat, ten gevolge van den slechten 
ondergrond, met medewerking van het provinciale bestuur van 
Zuidholland, in de ontworpen hooge overbrugging over de Vliet 
verandering is moeten gebracht worden, omdat men het niet 
aandurfde daaraau een zoo hooge aarden baan te doen aansluiten 
en dat, om gevaar voor een naburig poldergemaal te voorkomen, 
een gedeelte van het baaulichaam op een onderheide lundeering 
is moeten worden aangelegd. Nog onlaugs is vau de zyde der 

maatschappy op myn spoedige goedkeuring van haar ontwerpen 
voor de electrische installatie aangedrongen, en voor bedreiging 
met maatregelen als door dien geachten afgevaardigde beoogd 
werden, bestaat dus geen goede grond. 

Nu heeft de geachte afgevaardigde my de vraag gesteld, cf ik 
hem de verzekering kan geven, dat, indien de termyn die voor 
den aanleg van de Haarletmnermeerlyuen gesteld zal worden, 
mocht worden overschreden, zonder pardon tot toepassing van «Ie 
strafmiddelen, die de concessie aan de hand doet, zal worden 
overgegaan. Ik kan hem hierop antwoorden, dat, indien my mocht 
blyken van opzettelijke vertraging, gelyk door den spreker onder
steld werd, ik niet in gebreke zal blyven met kracht tegenover 
de maatschappy op te treden, — maar de geachte afgevaardigde 
moet my ten goede houden, dat ik hem geen toezegging kan 
doen, die my' zou beletten om van de my by die concessie voor 
te behouden bevoegdheid tot verlenging van dien termyn, gebruik 
te maken, indien de aanleg van de werken wegens verklaarbare 
redenen meer tyd zou vorderen dan by het stellen van de con
cessie-bepalingen was ondersteld. 

De heer Treub uitte echter niet alleen vrees voor opzettelijke 
vertraging van den aanleg, maar ook voor opzettelyk te kost
baren bouw; hy heeft zelfs de meening uitgesproken dat do 
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij er belang by zou 
hebbeu zoo duur mogelijk te bouwen. Maar de geachte afge
vaardigden, de heeren Patyn en Le ly , hebben er reeds op 
gewezen, d a t , waar het bedrag, dat de aanleg der lynen meer 
zou kosten dan daarvoor wordt geraamd, geheel en al ten laste 
komt van de Hollandsche IJzeren Spoor wegmaatschappij, het 
toch een zeer zonderlinge opvatting van het belang dier maat
schappij moet zyn om dien bouw onnoodig kostbaar te maken. 
Al kan immers die maatschappij, wel is waar, overtuigd zyn dat 
zy b|j naasting van deze lynen het ge ld , dat zy aan den bouw 
ten koste l eg t , zal terug ontvangen , zij moet dan toch het 
reuteverlies dragen , dat het gevolg van te duren bouw zal zyn. 
Niet alleen werd door den heer Lely op dit punt de aandacht 
gevestigd, maar die spreker wees er tevens op , dat het ook 
niet vasts taat , dat de Staat , by naasting van de hoofdspoorwegen, 
deze lijuen mede zal overnemen. Doet de Staat dat n i e t , dan 
blyft de maatschappij by voortduring de gevolgen van het te 
duur bouwen dragen. Aau den anderen kant zal de maatschappij 
toch niet meeuen dat de dure bouw den Staat van naasting zou 
weerhouden of deze ernstig zou bemoïilyken. Gelyk de heer 
Lely te recht opmerkte zal, indien wordt erkend dat het algemeen 
belang die naasting vordert, het bedrag der bouwkosten geen 
overwegend gewicht by een beslissing in de schaal leggen. 

Intussciien wil ik op de vraag van den geachten afgevaardigde 
of ik kan en wil voorkomen, dat deze lynen onnoodig duur 
worden gebouwd, gaarue bevestigend antwoorden. By de goed
keuring van de plannen en bestekken, en door toepassing van 
de bepaling dat de werken, voor zooveel de Minister dit 
noodig a c h t , openbaar moeten worden aanbesteed, zal tegen 
opvoering vau de bouwkosten worden gewaakt . 

Als een der redeneu waarom de maatschappij niet zuinig 
zou bouwen , werd door den geachten afgevaardigde uit Assen 
ook gewezen op de premie, die de Staat bij naasting boven de 
bouwkosten betaalt. Deze premie zou , naar spreker meende , 
37'/i pet. over de door de maatschappij bestede bouwkosten 
kunnen bedragen. Ik h e b , toen de geachte afgevaardigde dit 
cijfer noemde, reeds dadelijk, door „ueeu" te kn ikken , aan
geduid dat dit een misverstand moest zijn. Immers wordt die 
p remie , die ten hoogste 1 2 ' 2 pet. bedraagt , en iu 50 jaar tot 0 
daa l t , berekend uitsluitend over het dour <!<• inaatscliuiipij voor 
den aauleg en de uitrusting vau de lyueu bestede bedrag , dat 
wil zeggen orer de bouwkosteu , na aftrek der bijdragen van 
Ryk en streek. 

Overigens heeft de heer Lely reeds zeer juis t opgemerkt dat 
de kans om op een onzeker tijdstip ten hoogste 12'/2 pet. over 
eenig onnut uitgegeven bedrag te verdienen , stellig niet opweegt 
tegen de zekere verplichting om jaar lyks 4 pet. aau reute over 
dat bedrag te moeten uitgeven. 

Zooals ik in den aanvang vau mijn rede reeds heb mogen 
memoreeren , heeft de geachte afgevaardigde uit Assen erkend 
dat de regeling der naasting voor deze soort spoorwegen voor 
den Staat in het algemeeu niet ongunst ig is te achten. 
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Echter heeft liy' tegen één bepaling een bedenking geopperd, 
te weten tegen do bepaling dat bij naasting de helft van het in 
du vernieuwingsfondsen aanwezige saldo aan de maatschappij 
verbluft. 

Deze bepaling vindt haar grond iu de onzekerheid , die nog 
bestaat ten aanzien van de bedragen, welke by lyneu als deze, 
jaarlijks moeten worden gereserveerd om de ondernemingen te 
allen ty'de in staat te stellen de noodzakelijke vernieuwingen 
te bekostigen Blijkt later, dat gedurende tal van jaren te 
hooge stortingen zijn verricht, — hetgeen zich zou openbaren 
door een belangrijk saldo dat ten tijde van naasting in het 
fonds aanwezig zou zijn — dan schijnt het billijk een deel van 
die te veel gestorte gelden aan de maatschappij te doen terng-
keeren. 

Dit strekke mede ter verklaring van de door den geachten 
algevaardigde gecritiseerde bepaling der Tramwegovereenkomsten, 
waarin door hem ten onrechte een verplichting tot afschrijving 
op de balans waarde van weg en werken schijnt te zijn gezien. 
De bedoelde bepaling strekt uitsluitend om behoorlijke en 
tn'dige vernieuwing van de onderdeelen van den spoorweg, als 
rails, dwarsliggers en andere aan voortdurende slijtage onder
hevige onderdeelen , te verzekeren , welker vervanging , indien 
geen fonds gevormd werd, de exploitatierekening van een bepaald 
jaar al te zeer zou kunnen belasten. 

Voor afschrijving op de waarde van een goed aangelegden 
en onder voortdurend Regeeringstoezicht goed onderhouden 
spoorweg bestaat, naar mijn meening, zeer weinig aanleiding. 
Die spoorweg toch kan geacht worden in verband met het 
daarop uitgeoefende en , naar men mag aannemen, zich steeds 
ontwikkelende bedrijf, de waarde te blijven bezitten, die daaraan 
bij den aanleg is toegekend , zoo zijn commercieele waarde zelfs 
niet geacht moet worden op den duur boven die aanvankelijke 
waarde te stijgen. 

Alleen als men mogelijke, doch niet waarschijnlijke, zich 
snel baanbrekende uitvindingen bijv op het gebied der lucht-
scheepvaart, in aanmerking zou willen nemen, zou men deze 
opvatting met eenigen grond kunnen bestrijden. 

Maar de heer Treub heeft zelf in zijn rede opgemerkt, dat 
beschouwingen als deze meer eigenaardig thuis belmoren by de 
behandeling der spoorwegmotie, dan oh' de behandeling van 
dit wetsontwerp. 

Ik behoef daarop dus niet verder in te gaan en kom uu tot 
een andere opmerking van den geachten afgevaardigde uit 
Assen. Deze heeft het naïef genoemd, dat men aan mijn Depar
tement het als een voordeel heeft aangemerkt dat de Hollandsche 
IJzeren Spoorwegmaatschappij met een rente van 4 pet. over 
haar aandeel in de bouwkosten van deze lijnen tevreden is, en de 
eventueel te maken overwinst geheel voor terugbetaling op de 
voorschotten van het Kijk en van de streek wil bestemmen. 
De geachte spreker zag daarin geen voordeel, want, zoo 
redeneerde hij, als de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 
over haar geheele bedrijf meer dan 4 pet. rente verdiende, zou 
de Staat, krachtens de overeenkomst van 1890 , in de winst 
gaan mededeelen. Dus zou het in het belang van den Staat 
zijn de maatschappij over elk onderdeel ook meer dan 4 pet. te 
doen verdienen. 

Ik zou dienaangaande willen opmerken, dat het dividend dat 
de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij op de aandeden 
der Hollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij zal genieten, 
slechts een zeer klein onderdeel van haar totale inkomsten zal 
uitmaken en dat de invloed van eenige vermeerdering van dit 
dividend op de geheele uitkomsten van haar bedrijf alleen dan 
voor den Staat van belang zou zijn als daardoor het winstcijfer 
over het geheele bedrijt boven de 4 pet. zou stijgen. 

Maar bovendien , al zou de Hollaudsche IJzeren Spoorweg
maatschappij over haar geheele bedrijf meer dan 4 pet. winst 
naken , de Staat deelt alleen in zooverre hierin mede als z.y 
aan haar aandeelhouders ook werkelijk meer dan 4 pet. uitkeert, 
terwyl aan de maatschappij by de overeenkomst van 1890 volle 
vrijheid is gelaten om met haar winst naar eigen goedvinden 
te handelen, te weten, deze geheel uit te keereu of voor volgende 
minder gunstige jaren te reserveeren. 

Tegenover de uiterst problematieke kans om, wegens gunstige 
uitkomsten van bet bedrijf iu de Haarlemmermeer, voor den 

Staat een aandeel in de winst uit het bedrijf der Hollandsche 
IJzeren Spoorwegmaatschappij te zien ontstaan . staat dus bet 
stellige voordeel — waarop reeds door den heer Lely is gewezen — 
dat «leze maatschappij in staat en bereid is gebleken in te gaan 
op de door de provinciën gestelde voorwaarden, welke terecht 
veel minder gunstig zijn genoemd , dan in eenig ander geval 
bü gesubsidieerde spoorwegen werden bedongen. 

De heer Treub moge dit dan naïef vinden, ik blijf het een 
groot voordeel achten , dat de Hollandsche IJzeren Spoorweg
maatschappij op deze provinciale voorwaarden den aanleg der 
lijnen op zich heeft willen nemen. Ik zie daarin alleen, gelijk 
ik reeds in het begin van mijn rede heb te verstaan gegeven , 
een bewijs dat die maatschappij van deze lijnen belangrijke 
voeding voor haar hoofdlijnen verwacht — en tevens dat zij 
goede verwachtingen heeft van de ontwikkeling, die voor deze 
streek van de totstandkoming dezer lijnen het gevolg zal zijn. 

De streek zelf deelt die goede verwachtingen en verlangt 
daarom zeer naar een spoedige verwezenlijking van dit plan , 
zooals de geachte afgevaardigde uit Haarlemmermeer, de heer 
van Wicheu, nog eens duidelijk heeft doen uitkomen. 

Welnu, — terwijl ik vertrouw te hebben aangetoond dat 
de bezwaren van de geachte afgevaardigden uit Franeker en 
uit Assen , welke iu hoofdzaak gegrond schijnen te zijn op een 
soort wantrouwen tegen de bedoelingen der Hollandsche IJzeren 
Spoorwegmaatschappij , in dit geval goeden grond missen , — 
daar meen ik op de medewerking van deze Kamer te mogen 
rekenen om, door het aannemen van dit wetsontwerp, de 
spoedige uitvoering van deze lijnen te verzekeren. 

De heer Staal, Minister van Oorlog: Mijnheer de Voorzitter! 
Tot mijn groot leedwezen moet ik wel, gelet op enkele vragen, 
welke my door een paar leden van deze Kamer persoonlijk zijn 
gedaan, en ook gelet op het aangevoerde door den geachten 
afgevaardigde uit Assen, tot de erkenning komen, dat het ge
deelte der Memorie van Antwoord, dat betrekking heeft op de 
defensie-belangen en dat dus meer speciaal voor mijn rekening 
komt, niet voldoende duidelijk gesteld is. Volgaarne maak ik 
dan ook van de gelegenheid gebruik om mijn bedoeling te 
verduidelijken en ik zal daarbij trachten te komen tot volstrekte 
duidelijkheid in mijn betoog. 

De strekking van tnijn betoog iu de Memorie van Antwoord 
was de volgende. Een spoorbaan binnen de Stelling van Am
sterdam moge voor de verdediging wellicht zoo goed als geen 
voordeel hebben, zij is toch nooit als een nadeel te beschouwen; 
daarentegen: een spoorbaan buiten de stelling of daarop aan-
loopende moge in sommige gevallen ook al geen noemenswaardig 
nadeel opleveren, zij is voor de verdediging der stelling nooit 
als een voordeel te beschouwen — behalve voor de provian
deering , waarop te recht door den geachten afgevaardigde uit 
Haarlemmermeer is gewezen. 

Wat de laatstbedoelde spoorbanen, die welke buiten de stelling 
loopen , betreft, kan men echter voorzieningen treffen , maat
regelen nemen en eischen stellen, welke van dien aard zyn , 
dat de nadeelen voor de verdediging dermate worden terug
gebracht, dat zy- zonder eenig bezwaar voor de verdedigbaarheid 
der stelling kunnen worden aanvaard. Met het onderwerpelijke 
voorstel is dit het geval. 

Ten gevolge van het overleg met de betrokken maatschappij , 
teii gevolge van de eischen, welke door het Departement van 
Oorlog terzake zyn gesteld, kan ik de verzekering geven, dat, 
naar myn overtuiging, deze spoorbanen geen nadeelen zullen 
opleveren voor de verdediging van de Stelling van Amsterdam. 

En te gelijker ty'd kan ik den geachten afgevaardigde uit Assen 
verzekeren, dat noch in oorlogs-, noch in vredestijd van de zijde 
van het Rijk uitgaven behoeven te worden gevorderd voor nieuwe 
werken, verbetering van bestaande werken of wijziging van 
bewapening, op grond van den aanleg der ouderwerpelyke spoor
wegen. Het eenige waarin door het Departement van Oorlog 
in oorlogstijd te voorzien is, is dat een opening welke de baan 
zal maken in den slaperdijk van de Haarlemmermeer, zal moeten 
worden aangevuld met materiaal, hetwelk de maatschappij reeds 
in ty'd van vrede ter plaatse beschikbaar zal moeten stellen. 
De geachte afgevaardigde zal erkennen, dat dit niet zulk een 
groot bezwaar oplevert. 
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lu antwoord aan den geachten afgevaardigde uit Steenwyk 
wil ik ten overvloede zeggen, dat het Departement er de band 
aan /.al houden, dat bij de uitwerking van het baanstelsel de 
eischen van het Departement behoorlijk worden nagekomen en 
dat bij het verdere overleg over de détails, van de zyde vau het 
Departement geen concessies zullen worden gedaan, die zouden 
kunnen leiden tot benadeeling van de verde ligbaarheid der 
stelling. 

Ik spreek dan ook als mn'n vaste overtuiging uit, dat de onder-
werpeljjke spoorwegen, zooals zij thans zijn geprojecteerd, de 
verdedigbaarheid der stelling niet zullen benadeelen. Ik meen 
nu voldoende duidelijk te zijn geweest. 

Ik heb thans het goed recht van deze mijne overtuiging te 
verdedigen tegen de, door den geachten afgevaardigde uit Leeu
warden, aangevoerde bezwaren. Voor alles wil ik dien geachten 
afgevaardigde mijn warme ingenomenheid betuigen voor den 
gloed, waarmede hij is opgekomen voor het belang van de 
Stelling van Amsterdam , niet alleen omdat hieruit blijkt, dat 
hü de stelling, niet minder dan ik, een goed hart toedraagt, 
maar ook, omdat dit een goed voorteeken is voor het wets
ontwerp tot snelle afwerking van die stelling, dat ter tafel ligt. 

De geachte afgevaardigde is gevallen over een zinsnede in 
de Memorie vau Antwoord in de tweede alinea, die van eenige 
historische beteekeni3 is. Die zinsnede is echter noch door mij, 
noch van mijnentwege in de Memorie van Antwoord gebracht 
en ik wensch ze ook niet voor mijn rekening te nemen. Ik 
vermoed, dat het Departement vau Waterstaat, afgaande op 
hetgeen in den laatsten tijd is geschied, niet tot, vroegere jaren 
het onderzoek heeft uitgestrekt. Ook de schetskaart is niet van 
mij ; het vermoeden ligt voor de hand , dat mijn ambtgenoot 
van Waterstaat, die schets gevende, niet bedoeld heefteen 
kaart te verstrekken waarop details kunnen wordeu bestudeerd, 
doch alleen een hulpmiddel heeft willen geven om het algemeen 
beloop der spoorbanen te kunneu volgen. 

Ik zal thans een beschrijvend overzicht geven van de twee 
gedeelten van de ontworpen spoorbanen welke door den geachten 
afgevaardigde uit Leeuwarden zijn ter sprake gebracht. Ik acht 
dat gewenscht om de ledeu beter in de gelegenheid te stellen 
zich een eigen oordeel te vormen en stel ook gaarne een uit
voerige kaart te hunner beschikking. 

In de eerste plaats dan de baan die loopt van Uithoorn naar 
Nieuwveen. 

Het tracé van dit gedeelte was aanvankelijk aldus ontworpen, 
dat de baan uitliep ten oosten van het fort. Mijn voorganger 
heeft te recht dat denkbeeld afgewezen, want daardoor kreeg de 
aanvaller de gelegenheid zich aan de eene zijde van den spoor-
dam op te stellen , zonder dat hij van Uithoorn zou kunnen 
worden gezien en bestreden. Ten gevolge van de wijziging, die 
geëischt is , zal het tracé nu uitloopen westwaarts van het fort 
en dan volgen den dam van de zoogenaamde tweede My drecht-
sche bedijking. Dientengevolge zal geen nieuw acces worden 
gevormd , al moet erkend worden , dat het bestaande acces door 
meerder breedte in belangrijkheid zal winnen. Maar dat vereischt 
niet de minste wijziging van het fort zelf. Thans zal, ten gevolge 
van het nieuwe tracé, de dam over de zijde, waar de aanvaller 
zich zou willen opstellen , worden bestreken. De baan gaat ver
der door in den noordelijken uitlooper van den polder do Ronde 
Veenen ; bij het stellen van de inundatie komt zij daar onder 
water en dus heeft de spoorwegdam daar geen beteekenis. Ver
volgens moet de baan, met behulp van een brug, worden ge
leid over de Kromme Mijdrecht; ten gevolge daarvan zal zü 
zich verheffen en een hoogte bereiken boven het inundatiepeil 
vau ongeveer auderhalven meter. 

Dit is een hoogte van eenige beteekenis , en daarby komt 
nog dat de dam hier niet vau eeuig fort uit kan worden be
streken. Evenwel is het niet juist, dat de loop van den dam hier 
evenwijdig zou zy'u aan de hoofdverdedigings.lijii ; te minder is 
dit juist, omdat —de kaart wijst het onmiddellijk aan — het fort 
aan^ de Drecht als een voorgelegen fort moet worden beschouwd. 

Nu zal men zeggen: ja, maar hier is dan toch een verheffing 
van anderhalven meter, die den vh'and wordt aangeboden. Zeer 
zeker, maar daarbij moet er rekening mede worden gehouden, 
dat die dani ligt te midden vau de inundatie eu dus aan den 
vijand geen uitbreiding van z\ju opstelling toelaat. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1906—1907. — II. 

— 19 OCTOBER 1906. 

rweglijnen in de Haarlemmermeer en omgeving. 

Maar al zou die dam een opstelling vooi den aanvaller op
leveren , dan doet dat hier nog niets ter zake ten gevolge van 
het feit, dat de jongste luitenant, dien de gearhte afgevaardigde 
opriep voor de aanwijzingen van de fout iu den aanleg vau 
den spoorweg by Culemborg, bij eenvoudige raadpleging van de 
stafkaart, duidelijk kan maken nl.: dat de aanvaller meer 
nabü het fort aan de Drecht, ten gevolge vau de configuratie 
van het terrein , veel gunstiger opstellingen kan vinden dan de 
spoorwegdam hem kan aanbieden. 

Als Minister moet ik wel wat meer geheimhouding betrachten 
dan de geachte afgevaardigde deed, toen hij inundatiepeilen 
noemde, maar de zaak is zóó aangewezen, dat ik wel kan zeggen , 
dat voor een opstelling tegen het fort aan de Drecht een vijand 
den spoorwegdam niet noodig heeft. 

Men heeft beweerd, dat het beter ware geweest het tracé in 
rechte ion te nemen, van het fort aan de Drecht naar Zevenhoven. 

Ik wil DU even op een paar punten wyzen, die mijn af
wijkend gevoelen zullen inotiveeren. 

De baan zou alsdan een nieuw acces vormen tot de stelling, 
wat de geachte spreker juist zulk een nadeel acht. Maar dat 
acces zou bovendien leiden naar dezelfde plek, die ik aanwees 
als de plaats, waar de vijand reeds opstelling voor zh'n batterijen 
vindt, zóó gunstig dat hy de nieuwe opstelling bij de Kromme 
Mijdrecht niet behoeft. Op grond daarvan moet ik verklaren 
tegen dit tracé overwegend bezwaar te hebben. 

Nu moet ik den geachten afgevaardigde een oogenblik loslaten 
om nog even eeu opmerking te maken aan het adres van den 
geachten afgevaardigde uit Assen. 

Ik heb dien geacbten spreker gezegd, dat van de zyde van het 
Rijk geen enkele uitgaaf noodig zal zijn om het nadeel op te 
heffen, dat. de landsverdediging zou kunnen lijden door het aan
leggen van deze spoorwegen. Toch zou het kunnen zyn, dat een 
Minister van Oorlog naar aanleiding van dezen aanleg gelden 
aanvroeg. Ik moet dit even duidelijk maken. Het geldt de baaD 
bij Aalsmeer. Daar loopt de spoorweg in de richting oost-west 
en moet hij dus de Haarlemmermcerringvaart passeereu. Nu had 
liet Departement van Oorlog verlangd, dat de baan daar laag 
zou worden aangelegd, en over een lage brug zou gaan over 
de Ringvaart, dan kon in oorlogstijd het vervoer worden voort
gezet a la barbe van den v\jand. De Gedeputeerde Staten hebben 
dit echter beslist geweigerd en ik meen op goede gronden. Er 
is een zoo druk scheepvaartverkeer op de Ringvaart, dat het 
leggen van een lage brug voor het verkeer zeer belemmerend 
zou geweest zijn. Men moest daarom die brug aanleggen op 
4 -+- A.P. Alsdan kunnen echter de spoorwegdam en de brug 
niet wordeu gemaskeerd en kan het vervoer in oorlogstijd niet 
voortgezet worden. Dit laatste is voor de maatschappij geen 
overwegend bezwaar, want in oorlogstijd zal er van verkeer van 
beteekenis over de lijn Aalsmeer—Vü'fhuizen toch wel geen sprake 
zijn. Maar het Departement van Oorlog heeft daar misschien wel 
eenig belang bij. 

Wil men het spoorwegvervoer in dit gedeelte ook in oorlogstijd 
mogelük maken, dan zal een verlaagde baan aangelegd moeten 
wordeu achter de hooge baan, en door deze aan de waarneming 
van den vijand onttrokken , terwijl voorts by' het in gebruik 
nemen van die laagliggende baan een lage brug over de Ring-

j vaart moet worden geslagen. Het maken van die verlaging moet 
| natuurlijk ten laste komen van Oorlog , niet alleen op grond 
i van billijkheid, maar ock op grond van art. 5 der Vestingwet van 
! 1874. Het is iutusschen voor mij nog niet zoo zeker dat die 
I lage baan noodig is. 

Door sommigen wordt gewezen op het nut vau een riug-
; baan in de Stelling vau Amsterdam, en dit wel a 1'instar 

vau hetgeen noodig wordt geacht in stellingen als die van Parijs, 
! van Metz en van Keulen en dergelijke. Voor die stellingen heeft 
! een ringbaan inderdaad groote waarde; mijns inziens is dit 
! echter niet het geval voor de Stelling van Amsterdam. 

Personeel, munitie , materieel, enz., behoeft in oorlogstijd 
niet langs een ringbaan te worden aangevoerd; dit zal veel 
gemakkelijker geschieden langs de water- eu kuustwegen die 
van opsteilings-ceulra iu de stelling leiden naar de forten. Daar 
de aauvoer langs die wegen veelal mogelijk is, heeft een ring
baan mijns inziens weinig of geen waarde. 

Ik heb lang iu en voor de Stelling vau Amsterdam gewerkt, 
. 
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maar ik zou niet weten wat wij in oorlogstijd aan een ringbaan 
zouden hebben. Wanneer de aanvaller ergens doordringt, kunnen 
de reserves niet door een ringbaan aangevoerd worden , maar 
moeten zij eveneens oprukken langs de wegen die in de richtiug 
van de straal van eenig centraal opstellingspuut naar de hoofd-
verdedigingslün voeren. 

Wat uiy betreft, is het dus nog zoo zeker niet dat t'A- geld zou 
aanvragen voor de vorenbedoelde laagliggende baan , maar na 
mij kan een Minister komen, die er anders overdenkt en daarom 
heb ik gemeend deze zaak thans reeds te moeten releveeren. 

Ik kom nu terug tot den geachten afgevaardigde den heer 
Thomson en ga over tot het geven van een korte beschrijving 
van het baangedeelte van Vijfhuizen tot de aansluiting aan den 
Hollandschen spoorweg. Bij Vijfhuizen zal een spoorwegbrug 
over de ringvaart komen op een hoogte van 1 M. + A. P . ; van die 
brug afdalende komt de baan in den Vijfhuizerpolder en daarna 
in den Poelpolder, in welke polders de baan niet zulk een hoogte 
zal verkrijgen, dat zij b(j gestelde inundatie boven het water 
komt 

Meer noordwaarts rust de baan weer, om over een brug over 
de Fuikvaart geleid te worden. B\j die brug komt zij op een 
hoogte van 0,90 M. boven het inundatiepeil. Dit blij ft zoo overeen 
lengte van 60 meter, waarna zij weer daalt in de Zuiderpolder, 
alwaar zij een zoodanige hoogte krijgt, dat zij zich slechts 
even verheft boven het inundatiepeil 

Nu doe ik opmerken, dat de richting van de baan zóó is, dat 
het fort Vijfhuizen als een bastion ligt vóór dit baangedeelte, 
zoodat het groot flankementvuur van dit fort de baan bestrijkt. 

De spoorweg loopt verder met een bocht in westelijke richting 
tot aansluiting aan den Hollandschen spoorweg. Die eisch is gesteld, 
hoewel de maatschappij aanvankelijk bezwaar daartegen maakte, 
dat die aansluiting zal zijn a niveau. Dat verhindert echter niet 
dat de baau zich moet verheffen tot een hoogte van ruim 1 meter 
boven de inundatie. Ik wijs er echter op, dat het verloop van 
de bocht van dien aard i s , dat deze kan worden ingezien van 
de noordwestelijke punt van den Haarlemmermeerpolder, een 
punt dat om verschillende reden krachtig bezet dient te worden. 

Ziedaar de loop van het ontworpen tracé. Het Departement 
van Oorlog had verlangd, dat de baan kwam achter destelling, 
maar de bezwaren wareu voor de maatschappij zóó groot, dat 
zü er op aandrong de baau te mogen leggen ten westen er van. 

In de eerste plaats dient nagegaan te worden welke voor
deden het zou aanbieden als de spoorweg hier werd aangelegd 
achter de hoofdverdedigingslyn. 

Voor toevoer buiten de stelling heeft men hier den spoorweg 
niet noodig, aangezien men over voortreffelijke water- en kunst-
wegen beschikt, die, van de zijde van Amsterdam, naar de 
forten aan de Liede voeren. 

De baan zou voorts, om ten oosten van bet fort aan de 
Liede aan den Hollandschen spoorweg te kunnen aansluiten, 
zoodanig moeten geleid worden, dat zy de dekking van den 
Haarleinmerriiigdhk verliest, zoodat een toevoer langs die baan 
niet onopgemerkt door den vijand, zou kunnen geschieden. De 
brug over de Ringvaart ten oosten van het fort aan de Liede 
te maken zou eveneens niet aan het oog en aan het vuur van 
den bij Haarlem opgestelden aanvaller zijn te onttrekken. 

Ik meen derhalve te mogen constateeren, dat de baan aange
legd ten oosten van de verdedigingslijn zoo goed als geen 
voordeel zou aanbieden. 

Laat ik nu eens nagaan welke nadeelen het kan hebben als 
de baan, zooals nu is ontworpen, vóór de verdedigingslijn loopt. 

Ik heb er reeds op gewezen toen ik het beloop schetste, dat 
uit het fort te Vijfhuizen het grootste gedeelte van de baan 
wordt bestreken. 

Voor het verreweg grootste deel komt de baan onder inundatie
peil en voor het overige deel slechts even daar boveu. 

Ouder die omstandigheden acht ik het nadeel van het aan
genomen tracé al bijzonder gering, terwijl ik ook in de enkele 
verheffingen geen gevaar zie. Sommigen maken zich daarover 
zeer beangst en vreezen dat men in de plaatsen van verheffing 
aan den aanvaller geschikte opstellingsplaatsen aanbiedt voor 
batterijen enz. 

Ik kan deze vrees niet deelen en acht het gevaar van heel 
weinig beteekenis. 

Onderstel evenwel, dat een stelling-commandant, in tijd van 
oorlog met het bevel belust, hierover anders denkt en zegt: 
ik vind die hoogte wel gevaarlijk. Dan heeft hu' slechts een 
paar honderd gravers aan het werk te stellen om die hoogten 
te doen afgraven, waartoe alle tijd en gelegenheid bestaan. Want 
ik moet er op wijzen, dat de Stelling van Amsterdam door een 
aanvaller niet kan worden bereikt dan na een marsch door 
de Nieuwe-Hollandsche waterlinie en door het hart van Holland 
óf wel na een landing. Men behoeft geen militair te zijn om te 
weten, dat dus een vijand niet binnen 2 X 24 uren voor de 
stelling kan komen. 

Het is niet denkbaar, dat na een landing een vijand onmiddellijk, 
klakkeloos zou doortrekken; hij moet zich eerst op het landings-
punt inrichten en moet, alvorens verder te kunnen rukken, 
verschillende maatregelen nemen, waarvoor tüd noodig is. 

Al ligt Amsterdam dicht bij de zee, dan zal dus een gelande 
vijand onmogelijk binnen de eerste dagen na de landing vóór 
de stelling kunnen verschijnen. 

Ik geef toe, dat op zeker oogenblik de vijand veel kan hebbeu 
aan een parallel-stelling tegenover onze verdedigingslijn Ik 
moet daar echter bijvoegen, dat ik de opmerking van den geachten 
afgevaardigde, reeds besproken door den geachten afgevaardigde 
uit Arnhem, geheel voor zijn rekening laat, namelijk dat de 
Stelling van Amsterdam alleen bij geregeld beleg kan worden 
genomen. Wie in die stelling bekend is, zal dit met beslistheid 
tegenspreken. 

Maar hoe de aanvalswijze ook zal zijn, ik geef toe, dat de 
nadering van den vijand in de breedte in ieder opzicht voor 
hem gewen-cht moet zijn; maar voor hij de spoorbaan als 
parallel zou kunnen benutten, moet hij approches maken naar 
die baan en dit door de inundatie heen. Dit reeds zoo moeilijke 
werk zal hij bovendien onder het krachtig artillerievuur uit dit 
deel der stelling moeten verrichten. 

De vijand zou de parallel-stelling willen bezetten om het infan-
terievuur uit onze hoofdstelling te vernietigen, maar dan heeft 
hij dat vuur, op het oogenblik dat hij er aankomt, toch nog 
niet vernietigd. En nu is juist de omstandigheid, dat die baan 
ligt op 450 meter afstand vóór onze hoofdstelling, zoo gunstig 
voor ons, omdat ons krachtig infanterievuur den vijand dan 
kan beletten op of aan die spoorbaan te werken om er zich 
te kunnen nestelen. 

De geachte afgevaardigde zegt verder , dat wij op die hoogten 
den vijand zand cadeau doen, dat deze in die streek goed zal 
kunnen gebruiken ; maar daarover denk ik heel anders. Wat 
de geachte afgevaardigde een nadeel vindt, zou ik tot een voor
deel willen omzetten. Ware ik commandant van de stelling 
van Amsterdam op dat oogenblik, dan zou ik den vijand dat 
zand niet cadeau doen , maar in de drie- of vier-maal 24 uren, 
die mij zeker ter beschikking zullen staan, die hoogten laten 
omgraven tot wachtposten voor mij zelf, midden in de inundatie. 

De geachte afgevaardigde schudt het hoofd , maar dan zal ik 
motiveeren wat ik dacht klaarbelder te zijn nl. de waarde van 
zulk een wachtpost. Die wachtpost zal juist dienen ter beveiliging 
van de stelling, terwijl te gelijker tijd de kracht van dien post 
enorm groot is. omdat hy gesteund wordt door het groot fian-
kement van Vijfhuizen, door het artillerievuur van de andere 
forten en door het krachtig infanterievuur uit de stelling. 

Men zal zeggen, dat de vijand er ons kan uitschieten ; maar 
wie dat aanneemt, moet ook aannemen dat wij op onze beurt 
hem er kunnen uitschieten als hij er zich nestelt. En wat het 
gevaar betreft voor den wachttroep verbonden aan het bezetten 
van dien post, ieder Nederlandsch officier zal het zich tot een 
eer rekenen om een dergeln'ken belangrijken post, zij het ten 
koste van zijn leven, zoo lang mogelijk te verdedigen. En mocht 
die post ten gevolge van een nachtelijke overrompeling worden 
genomen, dan is dit ook geen blijvend nadeel, want bij het 
krieken van den dag zal de verdediger met zijn artillerie- en 
infanterievuur uit de stelling weer meester van het terrein 
worden. H\j kan er den vijand weer uitdrijven , vóórdat deze 
er zich voldoende heeft kunnen vastnestelen en dan begint het 
spel opnieuw. 

Het denkbeeld dat een Nederlander zich alleen krachtig zou 
gevoelen in zijn verdedigingsstelling, wanneer hij vóór zich een 
inundatie heeft zonder eenige terrein verheffing boven water, 
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acht ik verkeerd. Ik beu juist van meeniug dat cukele hooge 
pui.nu te midden der inundatie, mits doelmatig ingericht en 
bezet, van zeer groot nut voor de beveiliging en voor de 
krachtige verdediging eener inundatiestelling kunnen zijn. 

Bü een goede verdediging van de Stelling van Amsterdam 
moet men dergelüke punten in de inundatie zoeken en als men 
ze niet kan vinden, moet men ze zelfs maken, m\jnsinziens 

De geachte afgevaardigde heeft verder gezegd — en dit heb 
ik dadelnk aangeteekeud, want het heeft mü verrast — dat het 
onzinnig i s , het als een voordeel aan te merken, dat een spoor-
dam een beletsel zou kunnen zijn voor de nadering van den 
aanvaller, die over de bevaarbare iuundatièu zou willen naderen. 
Hij was echter zoo verstandig het absolute aan die bewering 
te ontnemen door er aan toe te voegen: .mijns inziens". 

Ik kan nlleen constateeren , dat de geachte afgevaardigde in 
dat inzien zeer geïsoleerd staat en of in dit geval isolement 
een bron van kracht is, betwijfel ik. Bü uitgebreide inundatie-
stellingen zal de aanvaller er naar m\jn meening veel voordeel 
in zien om te trachten b\j verrassing in de stelling door te 
dringen — meestal 's nachts — en kan hij er, bü het welgelukken 
van zulk een onderneming, in slagen om groote verwarring te 
veroorzaken en beslissende voordeelen te behalen. 

Nu komt het e rop aan dat men hem, als hij over de inundatie 
wil naderen , belet om de verdediginRslyn te bereiken en hem 
helet door te gaan , door hem een hindernis in den weg te leggen, 
alwaar men hem ouder krachtig infanterievuur kan nemen. Dit 
ligt zóó voor de hand, dat men het kan vinden in alle verdedigings-
plannen voor uitgebreide inundatiestellingen. 

De geachte afgevaardigde heeft iets gezegd van een café dat 
by de halte zou kunDen verrn'zeo, waarin hij iets gevaarlijks zag. 
Als men zulk een café niet aan den vüand gunt, moeten wy er 
zelf in gaan zitten , op dezelfde wn'ze als door m\j ten aanzien 
van den wachtpost werd aangegeven. 

Concludeerende, Mijnheer de Voorzitter, herhaal ik, dat naar 
myn vaste overtuiging dit ontwerp, zooals het daar ligt, kan 
worden aangenomen zouder vrees, dat door den aanleg der 
ontworpen spoorwegen de verdediging van de stelling zal worden 
geschaad. 

De Voorzit ter: Ik wensch aan de geachte leden in over
weging te geven om in de details van de militaire en defensie-
belangen in het openbaar niet meer dan noodig is in te gaan, 
daar ik anders aan de vergadering zou moeten voorstellen de 
beraadslaging in een Vergadering met gesloten deuren voort te 
zetten. Ik hoop dat de spreker die nu aan het woord is, dat 
zal willen in acht nemen. 

De heer Thomson: Mijnheer de Voorzitter ! Ik moet beginnen 
den Minister van Oorlog de illusie te ontnemen, dat ik een warme 
voorstander zou zh'n van de plannen die hn" heeft aanhangig 
gemaakt. Ik heb dit nooit gezegd; wel, dat het m. i. noodzakelijk 
is om slechts de hoogst noodige offers te brengen aan de doode 
weermiddelen. En nu gold juist m\jn bezwaar, dat door het aan
leggen van dergelüke verkeersmiddelen, zonder rekening te 
houden met de eischen der landsverdediging, in de toekomst 
meerdere geldelhke offers noodzakelijk zullen z\jn. 

Geheel in tegenstelling met hetgeen de Minister van Oorlog 
gaarne zou wenscheu, ligt juist mijn bestrijding in deze lijn, 
dat ik de gelden voor doode weermiddelen, indien het eenigszins 
kan, wil vermijden. Ik geloof trouwens, dat de Vergadering dit 
ook wel begrepen heeft: het gelach dat na deze redevoering van 
den Minister is opgegaan, bewijst dit voldoende. 

Nu zal ik in de eerste plaats mijn dank brengen, dat de Minister 
van Oorlog hier gekomen is met een motiveering, welke wij 
noode in de Memorie van Toelichting misten. Wanneer de Minister 
er toe had kunnen besluiten om enkele van de mededeelingen, 
welke hier aangaande het project bij Uithoorn zijn te berde 
gebracht, reeds ia de Memorie by het wetsontwerp te geven, 
zouden wjj niet genoodzaakt zyn geweest om, geluk de geachte 
afgevaardigde uit Steenwijk, naar het Kabinet des Ministers te 
loopen en waarschijnlijk had ook het oordeel over dat gedeelte 
der stelling anders geluid dan nu in het Voorloopig Verslag. 

De bestrijding van den Minister gold, meen ik — waar Zijn 
Excellentie den toestand by Uithoorn in bijzonderheden ter 

sprake bracht — meer het artikel van De Militaire Gids, dan wel 
de redevoering door mij uitgesproken. Althans de Minister gaf 
een menigte bijzonderheden, waarnaar door mij niet gevraagd is. 

Ik heb slechts over het gedeelte bü Uithoorn een paar ophel
deringen gevraagd, en een enkele opmerking gemaakt, terwijl 
hetgeen de Minister over deze zaak mededeelde, in hoofdzaak 
reageerde op zaken door mij niet aangevoerd. 

Omtrent die quaestie bü Uithoorn nu heeft de Minister ons 
gerustgesteld door de mededeeling, dat het lüngedeelte een hand
breed zou komen boven de inundatie. Ik meende, dat het project 
belangrijk hooger was, maar hoop nu, na de mededeeling des 
Ministers, dat daarmede bij de uitvoering van het werk reke
ning zal gehouden worden. 

Waar de Minister verder zegt, dat de jungste luitenant in 
het leger kan mededeelen, dat er by een aanval tegen dit ge
deelte van de stelling gunstiger artillerie-opstellingen zün dan 
nu achter dit lüngedeelte, wil ik er aan herinneren, dat juist 
een vau de hoofdbezwaren hier bestaat in het maken van ac
cessen, waarvan slechts een zeer geringe breedte voldoenden 
weerstand biedt bü het opwerpen vau borstweringen, terwül 
batterüen in veengrond een zeer zwaar profiel behoeven. 

Gisteren heeft de heer Eland ons medegedeeld, dat bü den 
aanval op 's Hertogenbosch de bommen als door een klont boter 
gingen. Maar dut kwam juist door den aard van het terrein , 
van den gebezigdeu grond. Eu juist dat ia een der redenen , 
waarom ik zoo waarschuw, waar dit eenigszins te vermijden is, 
tegen het opwerpen van spoordammen. die tot het maken van 
batterü'eu uitstekend materiaal gev n. Zoo'n baan tegenover een 
fort is veel uadeeliger dan een opstelling op veenbodem, ook 
al ligt die een paar honderd meters meer nabü-

Wat de quaestie betreft of een aanval op een geïnundeerde 
stelling kan plaats hebben door een geregeld beleg, ja dan neen, 
erken ik gaarne, dat te dien opzichte verschil var meening be
staat. Nu moge het zijn, dat de Minister van Oorlog mijn meening 
dienaangaande schetst als geïsoleerd, het is mogelijk ; het is ook 
mogelijk dat de beteekenis van „geregeld beleg" eenigszins vaag 
is, doch in elk geval verheug ik mü dan in deze geïsoleerde positie. 
Ik meen, dat het zaak is, dat men in tüden van voorbereiding 
den vijand mogelijkheden toeschrijft die misschien niet in allen 
deele door hem in toepassing zullen worden gebracht, maar die 
in elk geval — getuige hetgeen de geschiedeuis heeft geleerd — 
niet onwaarschünlük zün. 

Generaal Eland heeft gisteren met zekere overtuiging beweerd: 
ik geloof niet daaraau; onze stelling is onneembaar. Hü zeide 
ook: men moet niet spreken van de zwakste deelen der stelling, 
maar van de minst sterke deelen. 

Wanneer de geachte spreker zün eigen werkje .Over de duur
zame versterkingskunst" inziet, dan zal by daarin ontwaren 
welke gemeenschapsmiddelen in 1629 door een zelfde soort 
inundatie-terrein door Frederik Hendrik zün aangelegd. Hü zal 
dan ook zien de profielen bv. van den Hollandsclien dük van 
20 meter breedte eenvoudig bestaaude uit schanskorven en andere 
hulpmiddelen, waarmede door een inundatie van zelfs 2 meter 
hoogte is genaderd. 

Nu kan men zeggen: in 1G29 had de artillerie nog niet zoo
veel kracht, maar het water van toen is het water van nu. 
Wanneer men door het water gaat wordt men nat, thans evengoed 
als in 1029. Wanneer men hier nu decreteert, dat er geen mid
delen zün om door een inundatie-stelling voorwaarts te gaau, 
dan is dat het vestigen eener overtuiging die by de voorbereidiug 
onzer landsverdediging m. i. zeer ongelukkig is. 

Naar aanleiding van hetgeen de heer Eland gezegd heeft ten 
aanzieu van de mogelijkheid om de inundatie daar te kunnen 
op peil houden, volsta ik — zonder den sluier der geheim
zinnigheid te lichten — met te verklaren, dat ieder die een 
kaart bestudeert, kan vinden hoe het mot de watervoorziening 
in den Ilünlaudsboezem gesteld is en de gevolgtrekking kan 
maken of wij die inundatie al dan niet in onze hand zullen 
kunven houden. 

Verder moet men niet vergeten, dat de aftapping van inundatie
water in 1029, afgescheiden van de fortenwerking, mogelük 
geweest is door het plaatsen van 21 watermolens, door paarde-
kracht gedreven, bü Engelen, dat het aan den Prins gelukt is 
om den Dommel en de Aa iu dat jaar af te dammen, en dat 
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een modern belegeringskorps zeker over vry wat meer technische 
hulpmiddelen geschikt. Ik vrang: mogen wij nu meegaan met 
de geruststellende gedachte, dat diezelfde werkzaamheden aan 
eeu toekomstigen aanvaller van ons land niet mogelyk zouden z\jnV 

De verlegging van de lyn Vijf huizen achter onze stelling is 
de quiutessence van de zaak, en iu reciprociteit vau de hulde 
die de Minister aan my heeft gebracht voor den gloed van my'u 
betoog, breng ik gaarne die hulde aan hein terug voor den 
gloed waarmede hij de eischen der llollamlsche IJ/.eren Spoor
wegmaatschappij heeft verdedigd. 

De Minister heeft niet anders gezegd dan dat aanvankelijk 
zyn Departement de nadeelen vaD het leggen van de lyn by 
Vy'f huizen voor de stelling van dien aard achtte, dat het geëischt 
had aanleg der ljjn nclitcr de stelling, maar dat de bedenkingen 
der maatschappij het Departement tot zwijgen hebben gebracht. 

Wanneer het Departement van Oorlog op zyn standpunt was 
blijven staan en gezegd had: men moge de nadeelen trachten 
eenigszins op te heffen, — ernstige bedeukingen, waarover het 
niet aangaat aardigheden te debiteeren — men zal er nimmer 
in slagen, ze weg te werken, veel minder ze in voordeelen voor 
den verdediger te verkeeren, en dus: we aanvaarden zoo'n plan 
niet, Mijnheer de Voorzitter, dan zouden wy thans een wets
ontwerp voor ons hebben liggen waarbij — het is myn vaste 
overtuiging — het lijngedeelte niet vóór de stelling maar achter 
de stelling lag, waarbij de streek dus evenzeer gebaat zou zijn. 

Nu heeft de Minister de bezwaren verbonden aan dat deel 
der lijn, getracht te weerleggen, maar hij is daarin, althans wat 
mij betreft, in geenen deele geslaagd. 

In de eerste plaats heeft de Minister gezegd, dat het betreffende 
gedeelte, wanneer het achter de linie lag, voor ons geen voor
deel zou brengen. Dit laat ik geheel buiten beschouwing; alleen 
weusch ik op te merken, dat van een maskeering, zelfs van 
brugmaskeering, zeer goed sprake kan zijn Zelfs het treinen-
vervoer is mogelijk op eeu brug met gesloten wand. zonder 
door den vijand bemerkt te worden. Wanneer men daaraan tot 
nu toe mocht getwijfeld hebben, dan zal de ervaring, in den 
oorlog in Oost-Azië opgedaan, waarbij door de Japanners gebruik 
gemaakt werd van de meest vernuftige middelen: schermen, mee
gevoerde maskers en dergelijke, alle dienende om onzichtbaarheid 
te verschaffen, wel tot andere sedachteu moeten stemmen. 

Ik wil echter volgaarne een oogenblik aannemen, dat dit 
gedeelte kringbaan voor ons weinig of geen voordeelen zoude 
bezitten, en alleen handhaven het bezwaar, dat er voor ons in 
gelegen is, wanneer de nu ontworpen spoorweg blijft zooals hy 
ontworpen is. Dan blyf ik bij mijn bewering, dat het alleenlijk 
met platboomvaartuigen verkrijgen van vasten voet in de inundatie 
mijns inziens onruogelyk is, wanneer dat voortgaan zich over 
een afstand van een paar kilometers zou moeten uitstrekken, 
wèl wanneer de vy'and over een parallel in de inundatie be
schikt. Dan kan het mogelyk zyn, dat hij van daaruit zyn 
stormaanval over enkele honderden meters waagt, en daartoe 
gebruik maakt van hulpmiddelen, in die laatste infanterie-
opstelling voorbereid. 

Ik meen dan ook, dat het beweren, zooals dat gisteren is geuit 
door den heer Eland en dat wy heden van de tfegeeriagstafel 
hebben vernomen, omtrent den aanval met platbootnvaartuigeu 
van uit Haarlem, rechtstreeks zonder dat de aanvaller vasten 
voet heeft gekregen iu de inundatie, niet is vol te houden. 

Ik wil er nog dit aan toevoegen: 
Wanneer de Minister van Oorlog zulken aanval den normalen 

acht en daartegen zyn spoorbaan als hindernis begeerlyk vindt, 
waarom heeft hy dan niet alle maatregelen genomen en allen 
iuvloed aangewend om eenzelfden toestand te bereiken ook iu 
de iuuudatiestelling, die zich meer zuidelyk uitstrekt 'i Als er 
inderdaad zoo groot voordeel in gelegen is, dau mocht dat voor
deel ook niet worden prijsgegeven ten opzichte van het lyu-
gedeelte in den polder voor Hoofddorp, en had ook daardelyu 
op 500 meter vóór onze stelling moeten loopen. 

Ten opzichte van die iuuudatiestelling, ook tot ttijnlandsboezetn 
behoorende, verkeert de aanvaller in dezelfde omstandigheid. 
Wat uu betreft de mogelijkheid of onmogelijkheid voor een 
vy'and om ten slotte op de spoorbaan zyu stelling in te richten 

De Voorzitter: Het ligt geenszins in myn bedoeling den 

geachten spreker in de rede te vallen, maar ik zou hem toch 
in overweging willen gaven of het niet wenschelyk is zich in 
de uitgebreide beantwoording van den Minister van Oorlog 
eenigszins te beperken, indien dit niet mogelyk is, ben ik be
reid, zooals ik reeds gezegd heb, daarvoor een coniité-generaal 
voor te stellen. 

My dunkt echter, dat na do breede toelichting, heden van 
den Minister van Oorlog vernomen aangaande de beschouwingen 
door verschillende sprekers iu eersten aanleg in het midden ge
bracht, de leden wel in staat zullen zyu om na te gaan of zij 
vóór dan wel tegen dit wetsontwerp, uit militair oogpunt, hun 
stem moeten uitbrengen. Ik wil den geachten spreker geenszins 
belemmeren in zyn rede, maar hem slechts in overweging geven, 
met het oog op gewichtige belangen, die ik zeker niet behoef 
uiteen te zetten, zich in zyn repliek, althans wat de details 
betreft, te beperken. 

De heer Thomson: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal aan uw 
verzoek gevolg geven. Ik heb nog enkele minuten noodig om 
myn rede ten einde te brengen, maar ik zou toch gaarne mijn 
meening zeggen over die van de door den Minister besproken 
maatregelen welke niet zóó geheimzinnig zyn, dat ze alleen 
tot een cotuité-geueraal ïr.oeten nopen. 

Ik meeu overigens dat het ook zaak is zich uit te sprekeu 
over de groote lynen der landsverdediging. 

De Voorzitter: Op zich zelf ben ik dit met den geachten 
spreker eens, maar waar het gewichtige onderdeelen der verde
diging betreft als hier het geval is , zou het toch aanbeveling 
verdienen deze aaagelegenheid in comité-generaal te behandelen, 
als men toch in de details wenscht door te dringen. 

De heer Thomson: Waar de Minister van Oorlog de nadering 
tot op korteu afstand onmogelijk heeft verklaard, zou ik willen 
opmerken, dat die nadering eerst plaats heeft als het overmachtig 
belegeringsgeschut van den vijand ons artillerievuur grooten
deels zal hebben bedwongen. Dat wy hem met onze 
infanterie het vestigen op 500 M. afstand zouden kunnen be
letten, ik geloof dat de oorlog in Oost-Azië wel geleerd heeft, 
dat een dergelijke nadering, indien men zyn toevlucht neemt 
tot het nachtelijk duister, ook in onze inundatieterreinen zeer 
wel mogelyk zal wezen. En te minder bezwaarlijk, als hy weet, 
dat daar een positie is te vinden, die met heei weinig arbeid 
iu een uitstekende borstwering is te verwerken. 

Wanneer de Minister van Oorlog ten slotte de verzekering 
heeft gegeven, dat, als dit wetsontwerp wordt aangenomen, 
geen meerdere uitgaven daarvan het gevolg zullen zyu, dan 
sprak bij natuurlijk eenvoudig uit de opvatting van den tegen-
woordigeu bewiudsman. Het is echter m. i. onwedersprekelyk, 
dat wanneer inderdaad een complex van woningen — het moge nog 
zoo aanlokkelijk zyn voor ons om een paar dagen in dat stations
koffiehuis te gaan zitten — op een 800 M. afstand van de stelling 
verryst, van een „minder sterk" gedeelte der stelling niet meer kan 
gesproken worden. Iedereen zal dau toegeven, dat het gedeelte 
van de stelling tegenover Haarlem zeer ruoeilyk zal zyn te 
verdedigen. Wanneer de toestand aldus wordt — ik ben overtuigd, 
dat dit binnen een tiental jaren het geval zal zyu, indien dit 
wetsontwerp wordt aangenomen — dan zal er waarschijnlijk 
geen Minister van Oorlog, die zooveel voor de Stelling van 
Amsterdam gevoelt als deze bewindsman, te vinden zyn, die 
geen nieuwe aanvragen zal doen om iu de verdediging op meer 
afdoende wijze te voorzien. 

De heer Tak: Mijnheer de Voorzitter! Zoowel de Minister 
als de heer Patyn hebbeu gesproken van de voorgeschiedenis 
van dit outwerp, van de vroege geschiedenis van deze plannen, 
en het doen voorkomen, alsof eigenlijk, zooals de Minister zeide, 
nimmer eeu addertje onder het gras had gescholen, alsof alles 
wat zoo van de hooge spoorwegpolitiek wordt verteld, van geen 
beteekenis was — een legende, volgens het woord van den 
heer Patyu. 

Dat is toch wat al te naïef. Als meu de geschiedeuis ziet van 
de spoorwegpolitiek niet alleen hier te lande, maar zeer zeker 
ook iu andere landen, dau bemerkt men, dat de spoorwegmaat-
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schappijen in den regel zeer ver vooruitzien en vry zg'n van 
alle naïviteit. 

Er in werkelijk gebleken, dat toen de strijd tusschen de beide 
maatschappijen over de vraag, wie zich van deze lgn meester zou j 
maken, nog gaande was, op een gegeven oogenblik de Hollandsche j 
IJzeren Spoorwegmaatschappij door onverwachten aankoop van de 
aandeden meester werd van deze zaak. Is dat nu alleen te doen 
om de exploitatie van dezen buurtspoorweg met beperkte snelheid, 
of zit er iets meer achter? Geeft bet aanwezig zyn van deze lijn 
in die streek nog eenige verdere macht om latere concurrentie 
tegen te houden ? 

Door den Minister is die vraag bevestigend beantwoord, want 
hü heeft gezegd: j a , wordt daar ooit die groote liïn noodig — 
h\j dacht natuurlijk aan de lyn Amsterdam—Leiden en het 
traject Amsterdam—Rotterdam —, dan zal de Staat daar gaan 
concurreeren met de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. 
Wie zal dan de sterkste zijn f De Minister gaf het antwoord op 
die vraag niet, maar uit zijn mond moest bet natuurlijk luiden , 
dat de Staat de sterkste zal zijn. 

Indien de Staat het aan den stok had met een maatschappij 
als de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, dat zou ik 
niet met zooveel zekerheid durven voorspellen , wie ten slotte 
de sterkste zou blyken. 

Gaan wij de geschiedenis raadplegen, dan zien wn, dat in 1890 
de Regeeriug bij de toen gesloten spoorwegcontracten zeker 
zich niet sterker heeft getoond dan de spoorwegmaatschappijen. 

De voorspelling van den Minister lijdt dus aan een optimisme, 
waarbij ik mü niet kan aansluiten. De heer Tak — zegt de 
Minister — is voor aanleg van Staatswege; dat is een afwijking 
van het stelsel van locale verbindingen; hü breekt met dat 
stelsel 

Ik breek niet met dat stelsel. Dat stelsel is werkelijk een 
practische greep geweest. 

Maar ik vraag of deze terreinen voor de toepassing van dat 
stelsel aangewezen zijn. en of niet hier in dien veelhoek tus
schen de groote steden, waar snellere verbindingen mettertijd 
noodig zullen zijn, zoowel tusschen Amsterdam en den Haag 
als Amsterdam en Rotterdam, van den aanvang af die terreinen 
badden moeten worden vrijgehouden voor die snellere verbin
dingen. Het is niet de vraag, of met dat stelsel gebroken wordt, 
maar of dat terrein aangewezen wordt voor de toepassing van dat 
stelsel. Ik meen dat te mogen betwijfelen, omdat wij bier ver
bindingen te maken hebben tusschen onze volkrijkste steden, 
die thans alleen langs omwegen te bereiken zijn. Indien de 
plannen van de Zuidhollandsche Electrische Spoorwegmaat
schappij niet voorloopig waren tegengehouden door den voor
ganger van dezen Minister, zouden Amsterdam en Rotterdam 
langs de rechte ln'n, met eenige kleine afwijkingen, verbonden 
zijn door een spoorweg met beperkte snelheid van Amsterdam 
naar Hillegersberg en een stoomtram van Hillegersberg naar 
Rotterdam. Dat is toch wel een manier van doen, die vreemd 
is op het gebied van de spoorwegen, dat de twee haven
steden van het land, de twee volkrijkste steden, in plaats van 
langs den rechten weg door sneltreinen verbonden te zijn, ver
bonden zouden zijn door een spoorweg met beperkte snelheid! 

Nu zegt men, dat dit tracé niet geschikt is voor het snelver
keer, stralen van bochten te kort z\jn enz. Maar dat is wel te 
verbeteren. Indien de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 
er voordeel in zag, zou het spoedig genoeg in orde zyn. Maar 
zoolang de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij in zulk 
een lijn een concurrente ziet van haar thans geëxploiteerde 
lijnen , zal dit krachtens den regel ,beati possidentes" voor de 
totstandbrenging van een beteren toestand een hinderpaal 
zijn. Dat is het kenmerk van deze voordracht, de macht die 
gegeven is aan de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 
van niet in het openbaar belang, maar in haar eigenbelang te 
beslissen of er een snelverbinding langs den kortsten weg 
tusschen Amsterdam en Rotterdam zal komen. De beslissing 
daarover wordt haar zoo goed als in handen gegeven. De heer 
Lely schudt van neen; zeer zeker, de Staat kan ten slotte 
naasten, maar daaraan zijn wij nog niet toe. En inmiddels 
zal de aanwezigheid van deze lynen een belemmering zijn voor 
het tot stand brengen van een snelverbinding tusschen Amster
dam en Rotterdam. Het zal deze niet onmogelijk maken, maar 
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het toch zeer belemmeren. Eu daarenboven, als de Staat de lijnen 
zou aanleggen met aan de tramlijn aansluitende tramwegen zal 
de streek beter verzorgd zyn. Maar het is de oude geschiedenis, 
de spoorwegmaatschappij is sterker geweest dan de Regeering 
en wil alleen in haar eigen voordeel exploiteeren. Daarom is 
nog mijn meening, dat de Staat moet overgaan tot den aanleg 
van deze lijnen. 

De Minister heeft gezegd, dat de critiek berust op een wan
trouwen in de bedoeling van de Hollandsche IJzeren Spoorweg
maatschappij; en de heer Patijn zijde: Uw kritiek is zoo een
zijdig. Maar van .wantrouwen" moeten wij niet spreken; wij 
zn'n bezig zaken te doen met iemand die bet zaken doen uit
stekend verstaat, dus is er alle reden om onze beide oogen open 
te houden. TCu wanneer dus de geachte afgevaardigde uit 
Zierikzee zegt: gij moet niet zoo eenzijdig zijn en men moet er niet 
zooveel achter zoeken, daar antwoord ik, dat het wel mogelijk is dat 
er niets achter zit, maar het is toch een allereerste voorwaarde 
dat wü beginnen met scherp te knken, in de qualiteit van 
koopman als de Staat bier is. Daarom kunnen wü het advies 
van den heer Fatijn in dezen niet volgen. 

Mn'n bezwaren z\jn tot nu toe niet weerlegd. Ik heb in het 
betoog van den Minister geen weerlegging kunnen vinden van 
deze stelling: dat meer dan in het Staatsbelang weusehelijk is 
door de aanwezigheid van deze lijnen in handen van de 
machtigste spoorwegmaatschappij in ons land de Staat belem
merd zal worden in het tot stand brengen van een goede com
municatie tusschen de groote centra van de bevolking; dat bij 
aanleg door den Staat naar een ander stelsel niet uit het oog 
behoeven te worden verloren de belangen van de betrokken 
streek ; dat aan de standenen zich kunnen aansluiten de tram
men op de meest practische wijze. 

Nu wil men alleen maken Innen voor beperkte snelheid, het
geen praejudicieert op den aanleg van snel verbindingen. Daarom 
geloof ik, dat het belang van den Staat allerminst met dit ont
werp gediend is. 

De heer Trenb : Mijnheer de Voorzitter! Ik wil beginnen 
met een woord van dank te brengen aan den Minister van Oorlog 
voor znn pertinente verklaring op mijn vraag. Wij hebben ge
hoord, dat in vredestijd voor defensiebelangen geen uitgaven zullen 
behoeven te worden gedaan in verband met den aanleg van deze 
spoorwegen , en dat in oorlogstijd hoogstens een betrekkelijk 
geringe uitgave noodig zal zijn. Voor die pertinente verklaring 
breng ik den Minister van Oorlog m\jn dank ; daarmee is dat 
deel van mnn bezwaren vervallen. Natuurlijk moet ik eenigszins 
langer stilstaan bij wat geantwoord is door den Minister van 
Waterstaat; daarbij zal ik dan te gelijker tijd gelegenheid hebben 
enkele opmerkingen te maken naar aanleiding van het gisteren 
gesprokene door de geachte afgevaardigden uit Zierikzee en uit 
Amsterdam II. 

Ik begin met een opmerking over het gesprokene door den 
heer Lely. Deze beeft vooral verdedigd den tegenwoordigen gang 
van zaken by den aanleg van tramwegen en locaalspoorwegen. 
Ik gebruik met voordacht de woorden ,gang van zaken", omdat 
het woord .stelsel", behalve dan de toevoeging, welke ik gisteren 
daarby gaf, er bij mij nog niet in wil. 

Wat heeft de heer Lely gisteren gedaan om eenigszins aan
nemelijk te maken zooals het tegenwoordig gaat? Hü heefteen 
caricatuur gemaakt van het denkbeeld van een vast plan van 
aanleg van tramlijnen en locaalspoorlünen. Hy heeft namelijk 
gezegd : Maar zou men dan willen , dat büv. de tramlijnen op 
de Zuidhollandsche eilanden niet zouden mogen zijn gelegd, 
omdat men nog niet klaar was met het plan voor de Haarlemmer
meer of dat voor de Drentsch-Friesche spoorweglijuen. Ja i als 
men de zaken zoo stelt, dan veronderstelt men bij degenen, 
die zoo'n vast plan willen, vrijwel, dat zij niet goed bij het 
hoofd zijn , en ik kan den heer Lely verzekeren, dat ik mij tot 
nog toe vrij wel gevoel. 

Wat is zulk een vast plan? Waarop komt het daarby aan? 
De bedoeling was natuurlijk niet, dat men hier in de bureaux 
van Waterstaat nu maar eens een algemeen plan zou gaan 
maken voor den aanleg van locaalspoorwegen en tramwegen in 
ons geheele land en dat men dan in eens dat geheele plan zou 
gaan uitvoeren, zoodat er nergens iets zou kunnen gebeuren op 
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dit gebied, zoolang niet dat geheele plan in uitvoering was ge
bracht; neen, de bedoeling was een gausch andere, en ik wil om 
die duidelijk te maken my bedienen van een vergelijking en 
daarbij precies den/.elfden gedachtengang volgen als de beer 
Lely. Men kan toch zeker niet zeggen, dat een uitbreidingsplan 
voor de gemeente 's(iravenhage niet noodig is, omdat het er 
voor Duinoord niets toe doet, dat de stadsaauleg aan den bezui-
denbout totaal bedorven wordt. Precies hetzelfde, zg liet ook op 
andere schaal, geldt hier. Wat is het denkbeeld van een algemeen 
plan, zooals ik dat gisteren reeds met een enkel woord heb 
aangeduid? 

Dit, dat van liet Departement van Waterstaat in overleg 
met dut van Biunenlandsclie Zaken een aanschrijving zou uit-
g.iau aan de colleges van Gedeputeerde Staten om elk in zyn 
provincie, natuurlijk in overleg met de verschillende gemeente- I 
besturen , een plan te maken voor den aanleg van locaalspoor-
wegen en tramwegen , en dat dan hier aan het Departement , 
van Waterstaat, wanneer die verschillende plannen ingekomen ! 
waren, nagegaan zou worden of zy behoorlijk aaneensloten 
en zoo dit niet het geval was, de daarvoor uoodige kleine 
wijziging zou worden aangegeven. Telkens zou dan, wanneer 
concessie-aanvragen inkwamen— aangenomen dat niet vanwege 
den Staat of de provincie zelf tot den aanleg zou worden over
gegaan — kunnen worden nagegaan of zy passen in het vastge
stelde plan of niet. Ik heb dus volstrekt niet gewild, dat men zou 
moeten wachten tot den aanleg van het geheele plan geschied was, j 
alvorens daar binnen eenige concessie te geven. Ik mag dan ook 
met genoegen constateeren, dat, hoewel de Minister van Water
staat zich heeft aangesloten bh' het betoog van den heer Lely 
op dit punt, hy mij toch heeft toegezegd bereid te zy'n om de 
aandacht van Gedeputeerde Staten op de wenschel ijkheid van 
het vaststellen van een algemeen plan te vestigen, opdat elk 
voor zijn provincie daaraan zou kunnen medewerken. 

Ik hoop, dat deze stap van de Kegeering een gunstig effect 
moge hebben en dat wij binnen niet al te langen tijd zulk een 
vast plan voor de verschillende provinciën zullen krijgen, omdat 
men daarna telkens hier kan vragen : in hoever komt nu de 
concessie, die men vraagt, overeen met de algemeene plannen 
die in de verschillende provinciën daarvoor bestaan? 

Na de toezegging van den Minister op dit punt kan ik van 
dit onderwerp afstappen. 

De Minister heeft er zich dezen morgen in de eerste plaats 
over beklaagd — de geachte afgevaardigde uit Franeker heeft 
er ook reeds over gesproken — dat ik wautrouwend zou zy'n. 
Ik ben volstrekt niet wantrouwend. Ik heb, integendeel, een 
zeer groot vertrouwen in het inzicht van de Hollandsche IJzeren 
Spoorwegmaatschappij om haar belangen te behartigen, zoodat 
men op dit punt volkomen gerust kan zy'n. Ik vind dat van de 
directeuren vau die maatschappij een goede qualiteit. Ik vertrouw 
ook dat degenen die hier aan de zijde vau den concessionaris 
staan dieper in de financieele operatiën zijn doorgedrongen dan 
de ambtenaren bij waterstaat die met deze zaak te maken hebben. 

Ik geloof, dat wn' ook hier in deze concessievoorwaarden het 
bewijs hebben dat de belangen vau de Spoorwegmaatschappij 
beter behartigd zijn dat de belangen van den Staat. 

Men vreest, dat de maatschappij den Staat zal benadeelen door 
lager tarieven te maken voor het personen- en goederenverkeer. 
Die vrees koester ik allerminst en al mocht het daar heengaan, 
dan zou ik het nog geen groot bezwaar achten. Wanneer de 
concurrentie daartoe dwong zou de Staat ook zoo laag mogelijke 
tarieven moeten geven. 

Men heeft uit een techniseh oogpunt opgemerkt, dat de stralen 
van verschillende krommingen in den weg voor snelverkeer te 
kort zijn en de onderbouw daarvoor veel krachtiger zou moeten 
zijn. Ik zou den Minister willen vragen, of hn meent dat hn' 
met de waarborgen die hij heeft krachtig genoeg zal zijn wanneer 
de concessionaris tot hem mocht komen, zeggende: kyk eens hier , 
ik heb hier een lastige ombuiging, maar ik kan door aankoop 
in der minne van de noodige gronden die lastige ombuiging 
ontgaan; zou dan de Minister zeggen: dat doe ik niet, dat kan 
ik niet aannemen , want dat zou van het standpunt van den 
.Y'inister niet te verdedigen zijn? Wanneer de lyn zwaarder ge
bouwd werd, zoodat de lijn geschikt werd voor sneller verkeer, 
zou dan de Minister wederom zeggen: dat doe ik niet, gij behoeft 
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daarvoor den onderbouw niet zwaarder temaken? Ik geloof dut 
de Minister met zoo iets zou kunnen beginnen , maar dat liy het 
moeilyk zou kunnen volhouden. De Minister kan met deze con
cessievoorwaarden in de hand den concessionaris niet dwingen 
om , als hy wil — ik laat in het midden of hij zal willen , 
denkelyk zal dit het geval wel zijn — een zwaarder onderbouw 
te maken om later met geringe kosten den spoorweg geschikt 
te kunnen maken voor sneller verkeer. 

Eu nu zeggen de Minister en ook de heereu Pat'yn en Lely : 
wat zullen de gevolgen zy'n van dat duurdere bouwen? Dat de 
kosten komen geheel voor rekening van de maatschappij en zij 
zal het dus wel laten, wunt dan zou de rente die zy daardoor 
derft, binnen enkele jaren opwegen tegen de premie die zy ont
vangt. Deze voorstelling is echter maar voor een deel juist en 
voor een zoo klein deel zelfs, dat er vry- wel niets van overblijft. 
In de eerste plaats merk ik op, dat zoolang de aanleg duurt, de 
renten komen op de bouwrekeningeu, dus alle hoogere kosten 
die gemaakt worden komen niet alleen op de bouwrekening, 
maar ook de renten daarvan komen er bij. Van eenige reute-
derving is dus zoolang de aanleg vau de lyn duurt geen sprake. 

En dat niet alleen. Maar doordat er rente wordt berekend 
over het hoogere bedrag, wordt de bouwrekening ook hooger en 
dus ook de premie. Ik geloof, dat ieder my dit zal moeten toe
geven. Wat zal dus het gevolg zyn indien er duurder wordt 
gebouwd ? Als dus het bedrag van C'/j millioeu waarop gerekend 
was , wordt overschreden ? Dan zal zeker deze maatschappij niet 
de onhandigheid hebben haar aaudeelenkapitaal uit te breiden, 
daarvan kunnen wij absoluut zeker zijn. Zy' zal een obligatie-
leening uitgeven, en deze maatschappij in haar bijzondere omstan
digheden zal stellig niet veel moeite hebben om die leening tegen 
eeu billijke rente geplaatst te krijgen. Laat ons nu eens aannemen 
dat de aanleg een paar millioen duurder wordt. Ik heb eens even 
uitgerekend hoeveel hooger dan de premie over het aandeelen
kapitaal wordt. Natuurlyk wordt aan de obligatiehouders van die 
premie niets uitgekeerd. Er is nu gerekend op een bedrag aan 
aanlegkosten van C/2 millioen. Van die som gaat af 4'/2 mil
lioen, ik neem nu maar afgeronde cijfers, aan subsidies. Er blyft 
dus over 2 millioen voor het aaudeelenkapitaal van de maat
schappij. Over die 2 millioen krijgt de maatschappij dan een premie 
van 12'/i pet. 

Nemen wy' nu aan, dat de bouw een millioen duurder wordt, 
dan wordt de premie berekend over 3 millioen, na aftrek vau 
het subsidie van de bouwrekening, en wordt over het aandeelen
kapitaal uitgekeerd aan premie 18'/i pet. En indien de aanleg-
kosten stijgen tot 8 ' /Ï millioen, dan wordt de premie 25 pet. en 
sty'gen zy tot lO'/a millioen, dan wordt het 37 pet. enz. 

Ik zeg volstrekt niet, dat de zaak zoo loopen zal als ik het 
hier heb voorgesteld, maar in het algemeen is men hier te naïef 
Men moet de bepalingen zoo maken, dat de premie niet op een 
dergelyke wyze kan worden verhoogd. Nu zal men zeggen: men 
heeft dan toch altyd renteverlies. Neen, dat heeft men niet, 
zoolang ten minste niet de lyn in exploitatie is genomen. De 
geachte afgevaardigde uit Zierikzee zegt: dat is binnen een paar 
jaar. Ik help het hem wenschen. Wanneer wy evenwel zien wat 
er is gebeurd met de lyn Rotterdam—Scheveningen, dan zou ik 
hem willen vragen: durft gy hier in gemoede de verzekering 
geven, dat het maar een paar jaren zal duren? Het kan even
goed vyf en tien jaren duren ; ook de Minister kan ons daar
omtrent geen zekerheid geven. Het is best mogelyk, dat onver
wachts, bijv. ten gevolge van wyzigiDgen, die onder het werk 
noodzakelijk binken, nieuwe onteigeningen noodig zyn, waardoor 
de kosten weer belangrijk zullen stijgen. 

Nu de opmerking van den Minister, dat hy tegen duur bouwen 
kan waken. Ik herhaal: ik heb zelf gewerkt met concessiona
rissen van de gemeente Amsterdam en met voorwaarden , die 
heel wat scherper waren dan deze, en als men dan by' die 
concessionarissen aankomt met eischen van minder duren bouw, 
dan zegt hy nu eens om deze , dan weer om een andere reden: ja 
maar, dan neem ik de verantwoordelijkheid niet op my , en er 
is natuurlijk geen sprake van , dat dan de Kegeering zou kunnen 
zeggen: dan neem ik die verantwoordelijkheid over. Men kau 
zulke zaken niet tegenhouden. 

Ik heb den Minister voorts gevraagd: zult gy gebruik maken 
van de rechten, die de concessie u geeft, om scherp in te gry'pen 
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by vertraging? J a , zegt de Minister, dit zal ik .stellig doen by 
opzettelijke vertraging, maar ik behoud my voor om bet niet 
to doen, wanneer er aannemelijke redenen zyn, diemaken.dat 
liet werk langer duurt dan men aanvankelijk bad gedacht. 

Ik begrijp, dat de Minister niet een veel stelliger verklaring 
kan geven, maar zulk een verklaring is ongeveer niets waard. 
Hoe stelt de Minister zich voor de opzettelijkheid der vertraging 
aannemelijk te maken? Kr zijn altijd redenen aan te voeren, 
waarom het niet anders kon. Natuurlijk zal geen enkele con
cessionaris bü den Minister komen met de verklaring: ik ben 
bezig met de zaak te traineoren; maar heden komt hü met de 
eene moeilijkheid en morgen met de andere, waarmede hü te 
kampen heeft en die hem vertraging bezorgt. 

Als de Minister wachten wil totdat hij de opzettelijkheid zal 
knnnen bewijzen, dan zal hjj wel kunnen wachten tot het jaar 
2U00, en dan zal liy er nog niet mede klaar zyn. Ik erken de goede 
bedoeling van den Minister, maar als de concessionaris er be
lang by heeft langzaam te werken , kan de Minister dat niet 
tegenhouden. 

Eeu enkel woord ook over de afschrijving. De Minister heeft 
gezegd, dat de afschrijving hier beter geregeld is dan bij de 
spoorwegcontracten; ik heb dit erkend, maar zeer verwonderd 
heeft mij de toevoeging van den Minister, dat eigenlijke af
schrijvingen wanneer behoorlijk gezorgd wordt voor onderhoud 
en vernieuwing, niet noodig zijn. 

Ik zal op dit punt niet vooruitloopen op de debatten, die wy 
bü het algemeen spoorwegdebat zullen krijgen, maar nu reeds 
moet ik zeggen, dat ik dit eeu opvatting vind die ik in den 
mond van den Minister van Waterstaat uitermate bedenkelijk 
acht. Wanneer men van de zijde der Regeering zich op het 
standpunt stelt: afschrijving is niet noodig, zal men ook wanneer 
de Staat do zaak in handen mocht hebben niet tot de m. i. uit 
financieel en commercieel oogpunt absoluut onvermijdelijke 
afschrijvingen overgaan. 

In dit verband ook nog een woord van protest tegen de uit
lating van den geachten afgevaardigde uit Amsterdam II, die 
door den Minister is overgenomen. In verband met de geheele 
quaestie van den prys en van te duur bouwen in verband met 
de naastingsvoorwaarden heeft de geachte afgevaardigde uit 
Amsterdam II gezegd — en de Minister heeft in gelijken geest 
gesproken —: gü weet toch wel dat als ernstig aan naasting 
gedacht wordt, men zich niet laat terugschrikken als men een 
paar ton te duur moet betalen. Ja, dat erken ik geheel; men 
getroost zich somtijds nog wel een heel wat hoogeren rouwkoop. 
Dat heeft men gezien by de Amsterdamsche gasfabriek, om een 
algemeen bekend geval te noemen. Maar mag dit een reden zyn 
om als gewaarschuwd wordt tegen te duur bouwen, te zeggen: 
nu ja, bij de naasting let men niet op eenige tonnen meer of 
minder ? Wanneer dit van de zyde van een lid van de Kamer 
gezegd wordt, is het niet voorzichtig, maar van de zyde van 
de Regeering acht ik het hoogst bedenkelijk, eu ik hoop, dat de 
Minister deze verklaring zal terugnemen en zal toezeggen dat 
ook met het oog op naasting, zoo scherp mogelijk zal worden 
gewaakt tegen elk kostbaarder maken van den bouw. 

Ik heb gisteren ook gesproken van de quaestie van de ver-
vallenverklaring. Die vervallenverklaring staat in de concessie 
van de Zuidhollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij, maar 
niet in deze concessie. Hier bestaat alleen de boete. Die boete 
kan zoo hoog zyn dat er bij slot van rekening — deze ervaring 
heeft men ook te Amsterdam opgedaan — van het innen van 
de boete niets komt. In dat geval heeft de boete dus geen 
belang, daar zy te hoog is. Wanneer nu by vertraging de boete 
is f 250 per dag — gelyk hier het geval is — dan kan men 
begrijpen hoeveel dat is over enkele jaren; als de maatschappij 
daardoor in moeilijke financieele omstandigheden komt dan 
moet, om vooruit te komen, naasting volgen. Volgens de be
palingen zooals zy hier luiden , zal men , hoewel de concessionaris 
niet voldoet aan de verplichtingen, toch moeten betalen de premie. 
Dit is zoo gewichtig, dat ik den Minister zou willen verzoeken 
of hy dit punt niet wil herzien en wel in tweeledig opzicht de 
concessievoorwaarden zou willen veranderen: 

1°. Waar gezegd wordt, dat de bouwrekening zal worden 
belast met de rente gedurende den bouw, moet de termijn niet 
langer zyn dan die genoemd in de concessie, waarop de bouw 

moet berekend zyn en dus niet afhankelijk gesteld van den 
concessionaris, die de rente zoolang laat loopen, als hy wil, 
maar, tenzij naar het oordeel van den Minister vertraging moet 
worden goedgekeurd, alleen rente op de bouwrekening komt — 
dit staat met naasting in het nauwste verband — tot op den 
termijn, waarop de bouw moet opgeleverd zyn. 

2". In geval men tot naasting besluit, nadat de maatschappij 
in gebreke is gebleven op te leveren, zal de premie zyn vervallen. 

Dit zyn twee bepalingen, die, dunkt my, vooral in verband 
met het niet hebben van recht van vervallenverklaring, in deze 
concessie thuishooren en die er ingebracht kunnen worden zonder 
dat overigens in de concessievoorwaarden wijzigingen behoeven 
te worden aangebracht. 

De heer Eland : Mynheer de Voorzitter! Gisteren heb ik reeds 
gememoreerd waarom ik de quaestie, waarover het hier uit een 
militair oogpunt gaat, slechts even aanstipte en na hetgeen ik 
van verschillende uiyner medeleden heb gehoord is de vraag, of 
het niet beter ware deze zaak in comite'-generaal te behandelen, 
ook by hen opgekomen, omdat de Minister, de bezwaren van 
den heer Thomsom beantwoordend, daarbij in zooveel details is 
getreden, dat aan een eveutueele vijand daardoor gegevens 
worden verschaft, welke hem beter waren onthouden. 

Ik zal over de zaak niet lang spreken, omdat ik ditonnoodig 
oordeel, aangezien ik daarbij slechts in herhaling zou vallen van 
hetgeen ik gisteren aanvoerde. Ik geloof, dat alles ten slottte 
neerkomt op een zaak van vertrouwen. Meenen de leden, dat de 
kennis en wetenschap van den heer Thomsom meer aanbeveling 
verdient dan die van een ander, zy zullen met den heer Thomson 
medegaan. Zoo is het my ook gegaan by de behandeling van 
het arbeidscontract, waar ik by na altyd met den toenmaligen voor
zitter der Commissie van Rapporteurs medeging, omdat ik in hem 
omtrent deze zaak het volste vertrouwen stelde. 

Nu kan men wel zeggen, dat men in het buitenland toch 
studie maakt van onze detensie. Ik weet dit bij ervaring, maar 
ook is my by ervaring gebleken, dat het voor hen, die op hoog 
terrein wonen, zeer moeilijk is zich juiste denkbeelden te vormen 
omtrent inundatiën, zoodat ik meen. dat het zeer verkeerd is 
hieromtrent in details te treden en, mocht men het noodig 
vinden daarover uitvoerige beschouwingen te houden, dit zeker 
niet in het openbaar te doen. 

De heer Thomson heeft er met een enkel woord op gewezen, 
dat uit rny'u eigen werk was af te leiden, dat een aanval met 
schanskorven mogelijk was, want dat ik als voorbeeld daarvan 
een voorval uit 1629 heb beschreven. Nu behoef ik toch zeker 
er niet aan te herinneren, dat de verdedigingsmiddelen in de 
laatste 3 eeuwen zóó zyn vooruit gegaan, dat men uit dergelijke 
voorbeelden bezwaarlijk juiste gevolgtrekkingen in dit opzicht 
kan maken. 

Immers werden de belangrijkste werken om 's Hertogenbosch, 
de circum- en contravallatieliniën, gebouwd op zoodanigen 
afstand van de vesting, dat zy' door het geschut van die dagen 
niet kouden worden bereikt, terwyl de arbeid op de spoorbaan 
vóór dit gedeelte der Stelling van Amsterdam zou moeten plaats 
hebben binnen het werkzame geweervuur. 

Tegenover den heer Thomson herhaal ik, dat ik een aanval 
met platboomde vaartuigen e. d. over de geheele breedte van 
de inundatie niet onmogelyk acht en dat dergelijke aanvallen 
juist zeer bemoeilijkt worden wanneer, gelyk de Minister reeds 
zeer uitvoerig maar volkomen juist heeft opgemerkt — de zoo
genaamde parallel ligt binnen het werkzaam geweervuur van 
de verdediging. 

Ik zeg ,de zoogenaamde parallel", omdat met het woord 
.parallel" by de besprekingen omtrent de verdediging van ons 
land, vooral bij de Stelling van Amsterdam, thans niet voor de 
eerste maal wordt geschermd. In den vestingoorlog verstaan wy 
nl. onder parallel een gedekte stelling ongeveer evenwydig aan 
de lyn van verdediging, maar die — en hierop komt het vooral 
aan — door even goede dekkingen verbonden is met de plaatsen 
waar de vyand geheel buiten het verdedigend vuur is. 

Terwyl nu dergelijke gemeenschap vau dien spoorweg naar 
achteren, naar het hooge terrein, onmogelijk is door de inun
datie, noem ik dat eeu «zoogenaamde parallel" en het geeft slechts 
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aanleiding tot misverstand , wanneer men van parallellen spreekt, 
wanneer zij in waarheid niet hestaan. 

De heer Thomson heeft er voorts op gewezen, dat nachtelijke 
aanvallen mogelijk en te vreezen zijn. 

Ik ben dat geheel met hem eens ; hg weet trouwens dateenige 
jaren geleden onder mijn leiding in de Stelling-Amsterdam 
oefeningen zijn gehouden, waarbij bijna uitsluitend nachtelijke 
aanvallen werden uitgevoerd, juist om de verdedigers te doen 
gevoelen waarop het bij nachtelijke aanvallen vooral aankomt, 
en waarbij het bezetten van punten in het voorterrein groot 
voordeel kan opleveren. 

Gisteren heb ik aan den Minister gevraagd of dit spoorwegplan 
vervallen zou zijn als het Departement van Oorlog had vast
gehouden aan den eisch dat de ln'n achter de stelling moest 
blijven. De Minister van Oorlog heeft daarop niet geantwoord 
en ik zou daarom thans nog een duidelijke verklaring daar
omtrent willen verzoeken. Maar ik voeg er dadelijk bij, dat al 
mocht het antwoord niet bevestigend luiden, ik er toch in zou 
kunnen berusten, wanneer hij zeide, dat de bezwaren zoo gering 
zijn, dat men daarover kan heenstappen; maar toch blijf ik van 
meening, dat, evengoed als de lijnen achter de stelling belangrijke 
voordeelen opleveren voor de stelling tusschen Uithoorn en Vijf-
huizen, zy ook voordeel zouden opleveren als dit gedeelte achter 
de linie bleef. 

Ten slotte nog een opmerking tot den heer Thomson. 
Deze heeft gezegd, dat de Minister van Oorlog met zooveel 

gloed de belangen der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschapij 
heeft verdedigd. Ik zou hem willen zeggen, niet als generaal 
tegen kapitein — ik zeg dit omdat de geachte spreker mij hier 
als generaal geïntroduceerd heeft — maar als afgevaardigde 
tegen afgevaardigde, — dat het mij niet wenschelijk voorkomt 
dergelijke opmerkingen te maken. 

De heer van Vlijmen > Mijnheer de Voorzitter! Ik heb niet 
het woord gevraagd om mij in de bijzonderheden der quaestie 
te begeven. 

Ik betreur het zeer, dat men afgeweken is van de goede 
gewoonte in deze Kamer om technische zaken buiten het debat 
te laten en het spijt mij, dat de Minister van Oorlog zoozeer 
in die technische bijzonderheden is afgedaald , dat ik een oogen-
blik meende mij te bevinden in de Vereeniging ter beoefening 
van de kru'gsweteuschap. 

Wat de zaak zelf aangaat, meen ik, dat de Minister zich 
niet voldoende verzet heeft tegen het leggen der ln'n buiten de 
stelling. Speciaal heb ik bezwaar tegen dat tracé ten westen 
van het fort Vijf huizen. Het komt mij voor, dat dit zeernadeelig 
is en dat men aan het Departement van Oorlog beslist had 
moeten blijven staan op den eisch om dat tracé oostwaarts van 
Vijfhuizen te leggen. 

Ik meen van den Minister verstaan te hebben, dat het Depar
tement van Oorlog dit aanvankelijk ook heeft geê'ischt, maar 
dat de Minister voor de bezwaren van de maatschappij gezwicht is. 

Nu is het mij niet recht duidelijk waarom de Minister daarvoor 
is gezwicht. Dit bezwaar acht ik zeer groot; op die wijze toch 
worden de millioenen die w\j voor de landsverdediging te voteeren 
hebben, improductief gemaakt en daartegen heb ik groote be
denking. 

Ik weet niet of ik dientengevolge mijn stem tegen het ontwerp 
zal uitbrengen , maar de Minister heeft deze verandering van 
standpunt mijns inziens niet voldoende verdedigd. 

De heer Pa t i jn : Mijnheer de Voorzitter! Ik zal niet in repliek 
treden, want het onderwerp is groot en de tijd is kort. Er is 
echter één opmerking van den heer Treub, die ik niet kan 
nalaten mij min of meer aan te trekken. 

De geachte afgevaardigde uit Assen heeft over de adviseurs 
van de Regeering op financieel gebied èn gisteren èn vandaag 
min of meer den staf gebroken. 

Nu ligt de tüd, dat ik zelf tot die adviseurs behoorde, te kort 
achter mij dan dat niet daartegen iets in my in opstand zou komen. 

De geachte afgevaardigde heeft de bedoelde meening uitge
sproken in verband met de quaestie van de premie die by 
naasting uitgekeerd zou moeten worden. 

Nu moet ik toch den geachten afgevaardigde uit Assen even 

narekenen, want, my dunkt, ditmaal zou hg' zelf zich min of 
meer aan naïveteit schuldig gemaakt hebbeu, indien hü meende, 
dat men zich van narekenen zou onthouden. 

Ik ga uit van de hypothese, door den geachten afgevaardigde 
zelf gesteld. Ik onderstel, dat die goed uitgeslapen spoorweg
maatschappij, ° ' e r welke hjj sprak, huar aandeelhouders een 
voordeel zou willeu verschaffen door de bouwkosten noodeloos op 
te drijven. 

Welnu, in die hypothese redeneereud, onderstel ik: de spoor
wegmaatschappij bouwt voor 2 millioen meer dan noodig zou 
zu'n. Op het oogenblik van de afsluiting der bouwrekening is 
er noodeloos 2 millioen opgebracht, daaronder begrepen de rente 
gedurende den bouw. Nu gaat de spoorwegmaatschappij een 
obligatieleeniug aan; ze heeft succes, ze sluit er bn'v. een tegen 
3'/2 pet. Dat kost dus ieder jaar f' 70 000 aan rente over het te 
veel verwerkt kapitaal. 

Nu komt de quaestie van de premie by naasting. In die . 
premie is één detail tot dusver door den geachten afgevaardigde 
uit Assen buiten het debat gehouden, maar dat ik toch even wil 
releveeren. De premie is namelijk een afloopende. Ieder jaar 
vermindert die 12'/, pet. met ';4 pet. Nu onderstel ik verder, 
dat de naasting na 10 jaren sedert den dag van de afsluiting 
der bouwrekening tot stand komt. Wat zal dan die premie 
bedragen? De 12'/2 pet. is na 10jaren gedaald tot 10 pet. De 
premie waarom het te doen is, bedraagt dus f 200000. Wat 
heeft de maatschappij inmiddels betaald om dit bedrag van 
f 200 000 te kunnen verdienen? 

Het antwoord luidt: 10 maal f 70 000, dat is f 700000. 
Nu mogen de adviseurs der Regeering naïef genoemd zijn, 

kwamen zü met een voorstel dat op een dergelijke becijfering 
steunde, dan zouden ze heel wat scherper qualificatie verdienen. 

De geachte afgevaardigde voegt mjj toe: gij rekent, dat het 
nog lang zal duren vóór die naasting tot stand komt. Daarop 
antwoord ik dit: de door mjj gekozen termijn van 10 jaren is 
niet zoo heel lang; maar bovendien, de rekening, die ik in na
volging van den heer Treub opzette, geeft reeds verlies, al duurt 
het slechts drie jaren vóór die naasting plaats heeft. 

Dat de spoorwegmaatschappij haar financieele politiek zou 
gronden op de veronderstelling, dat zij misschien een klein 
winstje zou kunnen behalen, indien reeds binnen drie jaren 
tot naasting werd overgegaan, terwijl ieder jaar uitstel van 
naasting haar een aanmerkelijk en steeds stijgend verlies zou 
opleveren, acht ik eenvoudig onaannemelijk. 

De heer Lely : Ik wensch de rede van den vorigen geachten 
spreker met een kleinigheid aan te vullen. 

De heer Patjjn wees er op, dat de maatschappij alleen dan 
door die premie een voordeel zou kunnen behalen , indien de 
naasting binnen drie jaren plaats had. Die premie zou het hoogst 
zn'n indien de lijn onmiddellijk na den aanleg werd genaast, 
maar bieraan moet nog toegevoegd worden , dat van een naasting 
binnen zoo korten tyd vermoedelijk alleen sprake zou kunnen 
zn'n , indien tevens door den Staat de Hollandsche Spoorweg
maatschappij wordt genaast. 

In dat geval zal de Staat de balansnaasting der Hollandsche 
Spoorwegmaatschappij toepassende, tevens eigenaar worden van 
de Hollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij, zoodat de 
premie die bij naasting van die maatschappij aan haar aandeel
houders moet worden betaald, dan in handen van den Staat 
zelf komt. Er kan daarom hoegenaamd geen bezwaar zijn tegen 
de hier voorgestelde voorwaarden. 

De heer Krans, Minister van Waterstaat: Mijnheer de Voor
zitter! Ik kan zeer kort zn'n, omdat ik in mijn eerste rede de 
bezwaren meen te hebben weerlegd en ook reeds een antwoord 
meen te hebben gegeven op de vragen, welke opnieuw zijn te 
berde gebracht. Te meer kan ik kort zyn na hetgeen de heeren 
Patijn en Lely zooeven hebben aangevoerd. 

Er is mij alleen nog een zeer bepaalde vraag gesteld door 
den heer Tak. Die geachte afgevaardigde vroeg mij, of ik niet 
met hem van meening was, dat in dit speciale geval Staats-
aanleg meer op zyn plaats zou zijn geweest. Neen, Mijnheer 
de Voorzitter, ik meen dat in dit geval geen bijzondere aanleiding 
bestond om van het eenmaal aangenomen stelsel af te wijken. 



Vel 48. 177 Tweede Kamer. 

12de VERGADERING. — 19 OCTOBER 1906. 

11. Toekenning van een renteloos voorschot voor spooi weglij nen in de Haarlemmermeer en omgeving. 

Ik meen namelijk , dat door dit wetsontwerp niet wordt geprae-
judieieerd ten aanzien van den aanleg van nieuwe directe ver
bindingen tusschen de groote steden; men heeft slechts een blik 
op het kaartje te slaan om te zien, welk een warnet deze spoor
wegen vormen; men ziet er geen enkele rechte l|jn in. Het 
geldt hier dus een eigenaardig, geheel in aansluiting aan locale 
behoeften getraceerd net, waarvan maar niet zoo dadelijk directe 
snelverbindingen z|jn te maken. Niets zal later behoeven te 
beletten om, indien het noodig blijkt, naast de/.e lijnen een 
directe suelverbindiug aan te leggen. 

De heer Treub heeft verschillende beschouwingen ten beste 
gegeven over bepalingen, die in de bestaande tram-contracten 
voorkomen. Ik ben den geachten afgevaardigde dankbaar voor 
zu'n opnierkiugen, welke voortvloeien uit door hem te Amsterdam 
opgedane ervaring. Ik zal dus overwegen of het mogelijk en 
noodig is, in het vervolg in die contracten, op grond van zijn 
opmerkingen , eenige wijziging aan te brengen. 

De heer Staal , Minister van Oorlog: Mijnheer de Voorzitter! 
Slechts een zeer kort woord in antwoord op de opmerkingen 
van den heer Thomson 

Op de opmerkingen van meer technischen aard, welke zu'n 
te berde gebracht, zal ik thans niet uieer ingaan, omdat ik in 
m|jn eerste rede daarover naar m|jn meening voldoende heb 
uitgeweid. 

De geachte afgevaardigde sprak van het debiteeren van aar
digheden. Mh'nheer de Voorzitter! Ik zal aan de Vergadering 
overlaten te beoordeelen of ik zakelijk ben geweest dan wel 
m|jn kracht heb gezocht in aardigheden. 

De geachte afgevaardigde heeft verder gezegd, dat ik met 
warmte de belangen van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat
schappij had verdedigd. De heer Eland zegt, dat netwmsefielijk 
was geweest, dat de geachte afgevaardigde die woorden achter
wege had gelaten. Ik wil verder gaan en zeggen, dat het de 
plic/U van den geachten afgevaardigde ware geweest dat te doen. 
Ik sta hier niet als verdediger van de belangen van een of andere 
spoorwegmaatschappij, maar als verdediger van de defensie-
belangen en wie het tegendeel beweert, heeft dat te bewijzen. 

De heer van Vlijmen heeft m|j gevraagd, waarom ik gezwicht 
ben voor de belangen van de spoorwegmaatschappij door de baan 
ten westen van de stelling te aanvaarden. De heer Eland heeft 
de vraag gesteld, of er een ultimatum door de maatschappij is 
gesteld. Op dit oogenblik kan ik daarop niet met zekerheid 
antwoorden. Men heelt gezegd, voor zoover ik mij herinner: 
dat het aanleggen van de baan oostelijk van de verdedigings
lijn benoorden Vijfhuizeu voor de maatschappij zeer nadeelig 
zou zijn. 

Van ,zwichten" is voor m|j geen sprake geweest, dan alleen 
in zoover, dat ik, overtuigd dat de oostelijke baan zoo goed als 
geen voordeel opleveren zou voor de verdediging van de stelling 
en de nadeelen van de westelijke baan, ook ten gevolge 
van de dezerzijds gestelde eischen zoo goed als tot nul waren 
gereduceerd, gemeend heb, ook gelet op het belang van het tot 
stand komen der onderwerpel|jke spoorwegen, die spoorwegen 
te kunnen aanvaarden zonder schade voor de defensiebelaugen. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

ART. 1 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Beraadslaging over ART. 2, luidende: 
„Het in artikel 1 genoemde rentelooze voorschot zal onder 

voorwaarden, door Ons of krachtens Onze machtiging te stellen, 
worden toegekend aan den concessionaris voor den aaideg en 
de exploitatie van de aldaar genoemde spoorweglynen, doch niet 
dan nadat door belanghebbenden bij dien aanleg daarvoor, ten 
genoegen van Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid , voldoende ondersteuning zal z|jn verleend, onder geeue 
andere voorwaarden dan waarop de goedkeuring van genoemden 
Minister zal z|jn verkregen.", 

waarop door den heer van Doorn is voorgesteld een amende

ment , strekkende om aan art. 2 toe te voegen de volgende 
zinsnede: 

„Onder de evenbedoelde voorwaarden zal worden opgenomen 
de verplichting voor den concessionaris om, indien Onze Minister 
van Waterstaat daartoe het verlangen te kennen geeft, over te 
gaan tot den aanleg en de exploitatie eener spoorwegverbinding 
van Alfen over Boskoop en Waddinxveen naar Gouda of van 
een gedeelte dier verbinding, mits door liijk of Provincie of 
belanghebbenden of door deze te zaraen twee derden van de 
geraamde kosten van aanleg dier geheele of gedeeltelijke ver
binding wordt toegezegd, alsmede de verplichting om de plannen 
voor den aanleg dier lijn binnen één jaar na het in werking 
treden dezer wet, tenzy deze termijn door Onzen voornoemden 
Minister mocht worden verlengd , ter goedkeuring aan Onzen 
voornoemden Minister in te zenden." 

De heer van Doorn ontvangt het woord tot toelichting van 
z|jn amendement, en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben niet 
voornemens aan dit wetsontwerp mijn stem te onthouden. Maar 
één zaak heeft mij leed gedaan, en dat is dat de Minister, die 
de Memorie van Antwoord inzond, zich zoo weinig toegevend 
betoonde omtrent den aandrang in het Voorloopig Verslag om 
aan deze lijnen een uitbreiding te geven, zóó dat ook de lijn 
Alphen —Oouda daarbij werd opgenomen. 

Die aandrang was te meer gewettigd, waar de Minister in 
de Memorie van Antwoord zegt, dat niet de bedoeling is van 
dit ontwerp het tot stand brengen van groote lijnen, maar een 
verbinding van de geïsoleerde plaatsen met de marktplaatsen. 
De Memorie van Toelichting begint met een zeer lieflijke be
schrijving van den Haarlemraermeerpolder; er ontbreekt maar 
aan dat er de grazende koeien en de vette weiden worden 
voorgetooverd. 

In ieder geval wordt er een zeer lieflijk beeld ontworpen en 
gezegd, dat die overigens zoo gelukkige Haarlemmermeer in 
zulke treurige omstandigheden verkeert door gebrek aan verkeers
middelen. Ik zal daarop niets afdingen, maar bij mij is toch de 
gedachte opgekomen, of hier niet plaats heeft wat men vaak 
in een huisgezin ziet, n.1. dat het jongste kind een beetje wordt 
voorgetrokken. De Haarlemmermeer is geboren in 1852 en nu 
wordt dat jongste kind begiftigd met alles wat het verlangt en 
krijgt deze spoorweglijnen. Ik misgun dat aan dat jongste kind 
niet en hoop, dat het die lijnen krijgt, maar het oudere kind, 
de streek bezuiden deu Run, wordt hierbij een beetje het kind 
van de rekening. Het spijt m|j dat, hoewel de aandacht van 
den Minister er zoo ernstig op gevestigd werdt, de Minister 
niet de toezegging kon geven, dat in die behoefte zal worden 
voorzien. Dit durf ik wel zeggen, dat de behoefte van de streek 
tusschen Alphen en Gouda aan betere verkeersmiddelen zeker niet 
minder dringend is dan die voor de streek benoorden den Rijn. Ik 
zal er in dit stadium van den loop der beraadslaging niet lang over 
uitweiden, maar ieder die geen vreemdeling is in ons land weet van 
hoe groote beteekenis die streek is en hoe noodig het is, dat de 
uitvoer van de daar gekweekte producten vergemakkelijkt wordt. 
In een request van de inwoners dier streek zijn cijfers genoemd, 
die ik niet nader zal aanvullen. Ik wenseh alleen aan te stippen, 
dat terwijl Boskoop is een centrum van uitvoer, een plaats 
van groote beteekenis, z|j afgesloten is van elke verbinding te 
land ; het moet zich behelpen met een verbinding te water, en ik 
behoef niet te zeggen, hoe dat in den wintertijd belemmerend en 
hinderlijk werkt op den arbeid in Boskoop. In een ander request 
uit die streken is geklaagd over maatregelen, die in het buiten
land genomen worden en die o. a. den handel van Boskoop 
zeer ernstig bedreigen. Nu geef ik volkomen toe , dat wat in die 
requesten wordt gevraagd ligt boven de macht vau de Regeering, 
maar het komt mij toch wel voor, dat in den drang, welke 
daarin wordt geoefend, voor de Regeering een spoorslag moet 
liggen om voor die streek des te meer te doen wat hier gevraagd 
wordt. En dat ligt zeer zeker wel in de macht van de Regeering. 
Ik noemde Boskoop o. a. het centrum van een zeer welvarende 
streek, en dat is ook erkend door de Regeering zelf, waar 
zij in Boskoop een tuinbouwschool heeft gevestigd. Ik noemde 
de verbinding van deze gemeente een noodzakelijken eisch. 
En dat is nu niet een los daarheen geworpen woord van m|j, 
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maar iets wat erkend is ook door de Regeering zelf. Immers, 
toen aan de Kamer gelden werden gevraagd voor de verhooging 
van de Gouwebrug, heeft de Regeering op die brug geprojecteerd 
een derde spoor. Zij heeft dus die brug reeds vooraf willen 
inrichten voor het hebben van de tramverbinding, en nu de 
Regeering het in de hand had die verbinding tot stand te 
brengen , heeft zy niets gedaan. Uit het feit. dat dus de Regeering 
zelf' de brug inrichtte voor een tramverbinding, mag worden af
geleid, dat de Regeering inziet, dat die verbinding is een onaf
wijsbare eisch. 

Ik heb nu de vrijheid genomen een amendement voor tè 
stellen, ten einde die spoorwegverbinding, zoo mogelijk, alsnog 
in het plan te zien opgenomen. Ik behoef niet te zeggen , dat 
het een amendement is van hoogst vriendschappelijken aard. 

Gelijk ik dan ook ben begonnen te zeggen, zal ik mijn steun 
aan het wetsontwerp geven , maar het amendement ia ook op 
die wijze ingekleed, dat de Regeering er zich zeker bij zal 
kunnen neerleggen. Het is niet gesteld om te dwingen, en 
eigenlijk is alles overgelaten aan de Regeering. Het is niet een 
imperatief voorschrift, maar er wordt alleen in gezegd tot de 
Regeering: ziet gij met mij de noodzakelijkheid van die ver
binding in , dan stel ik u in de gelegenheid om daaraan te 
voldoen. Het amendement laat ook den Minister geheel vrij, 
indien hjj voor deze verbinding een anderen concessionaris mocht 
wenschen ; het eenige doel is dat de Minister een middel in de 
hand zal krijgen om den concessionaris voor deze lijnen er toe 
te brengen ook nog een andere lijn daarbij iu uitvoering te 
nemeü. 

Ik wensch tot nadere adstructie van het amendement nog 
hierop te wijzen, dat wat ik voorstel eigenlijk niets anders is 
dan een doortrekken van de lijn die deze materie beheerscht, 
want de lezing van de stukken heeft kunnen doen zien, dat 
dit geheele plan zijn ontstaan te danken heeft aan een soortgelijke 
bepaling als ik thans voorstel. 

In de Memorie van Toelichting lezen wij , dat toen de concessie 
voor de lijn Amsterdam —Sloten—Haarlem werd gegeven, het 
plan, dat nu aan de orde is, in de voorwaarden is opgenomen; 
en thans is het zoo ver gekomen, dat het nu waarschijnlijk tot 
voltooing zal komen. Ik zeg dus niet te veel. dat het amendement 
geheel ligt iu de lijn van deze materie. En waar het inderdaad 
voor deze streek een onafwijsbare eisch is, dat deze l|jii nog 
tot stand komt, daar vlei ik m\j, dat, waar het amendement 
den Minister alle mogelijke vrijheid laat, het een gunstig onthaal 
zal vinden niet alleen bij den Minister, maar ook bij de Kamer. 

Het amendement wordt ondersteund door de heeren Smeenge, 
Patjjrj, Marchant, Dolk en Ketelaar, en maakt mitsdien een 
onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer KrauS, Minister van Waterstaat: Dat een plaats als 
Boskoop , met zooveel bloeiende kweekerijen en van waar reeds 
thans een zoo belangrijk vervoer uitgaat, bepaaldelijk ook naar 
het buitenland, dringend behoefte moet gevoelen aan een spoor
wegverbinding geef ik gaarne toe. 

Ik kan mij dus niet den wensch van den geachten afgevaar
digde uit Gouda, om Boskoop aan zulk een spoorwegverbinding 
te helpen , geheel vereenigen. 

Ook de vorm , waarin hij aan dien wensch in zijn amende
ment uiting heeft gegeven, laat zooveel vrijheid aan den Minister, 
getuigt van een zoodanig vertrouwen in zijn beleid, dat het 
voor dezen bij eerste beschouwing zeer aanneemlijk lijkt. 

Intn.sschen wordt dit anders, als men de gevolgen overweegt, 
die aanneming van het amendement zal kunnen hebben. 

De taak toch, die dan op den Minister zou komen te rusten , 
namelijk om , onder opneiuiug van de in het amendement ge
formuleerde bepaling, met den betrokken concessionaris te 
contracteeren , zou wel eens onuitvoerbaar kunnen blijken en 
dan zou de aanleg van het complex van lijnen voor de Haar
lemmermeer en omgeving, waaromtrent na lange jaren van 
overleg eindelijk overeensteinmiug tusschen de talrijke belang
hebbenden is verkregen , opnieuw ernstig in de waagschaal 
worden gesteld. 

Deze vrees spruit voornamelijk hieruit voort, dat omtrent de 

kosten van de in het amendement omschreven verbinding tot 
heden niets anders bekend is dan dat '/.ij zeer hoog zullen zijn. 

Blijkens de Memorie van Toelichting tot dit wetsontwerp zal 
het spoorwegnet, waarop hot betrekking heeft, ongeveer f 60000 
per K.M. kosten. In vergelijking met soortgelijke lijnen is dit 
reeds een hoog bedrag. 

De ln'n Gouda—Schoonhoven, die voor smal spoor wordt aan
gelegd , zal volgens de laatste raming ongeveer f'80< 00 per K.M. 
vorderen. 

De grond benoorden den Hollandschen IJssel is waarschijnlijk 
niet beter dan daar bezuiden. Men vreest zelfs dat hjj er slechter i*. 

Een l\jn Alphen—Boskoop—Gouda zal, als een onderdeel van 
het net in de Haarlemmermeer en omgeving beschouwd, met 
normale spoorwijdte, met zwaarderen bovenbouw dan Gouda— 
Schoonhoven, en voor dubbel spoor zyn te bouwen. 

Het is dus te voorzien dat de aanlegkosteu vun zulk een lijn 
een bedrag van misschien f 90 000 per K.M. zullen bereiken, 
misschien ook nog wel meer. 

Men weet het eenvoudig niet. 
Of onder deze omstandigheden van den concessionaris voor 

het spoorwegnet in de Haarlemmermeer en omgeving nu maar 
voetstoots gevorderd kan worden, dat deze bjj het met den Staat 
te sluiten contract de verplichting op zich neme om een-derde 
van die hooge, ook voor hem nog geheel onzekere bouwkosten 
te dragen, komt rnjj twijfelachtig voor. 

Het schijnt althans zeer wel mogelijk , dat zulk een beding 
tot gegronde bezwaren bij dien concessionaris aanleiding kan 
geven — en dan het contracteeren omtrent de Haarlemmermeer-
lijnen ernstig kan bemoeilijken. 

Dit bezwaar weegt vooral, omdat de exploitatie van de ver
binding Alphen—Boskoop—Gouda aan den concessionaris van het 
overige by deze wet bedoelde spoorwegnet niet veel voordeel 
schijnt te beloven. Het vervoer van Boskoop is immers voor 
een groot deel naar het buitenland gericht, en zeker niet iu 
hoofdzaak naar Amsterdam, de eenige richting, waarin dat ver
voer over de eigen lijnen van den concessionaris over grooteren 
afstand zou kunneu plaats hebbeu. Het buitenlandsch vervoer 
zal reeds te Alphen of te Gouda moeten overgaan op de aan
sluitende Staatsspoorwegen. 

De vraag of onder deze omstandigheden het contracteeren met 
dien concessionaris door de aanneming van dit amendement 
niet onmogelijk zal worden gemaakt, moet dus naar mijn meening 

] als een ernstig bezwaar tegen iie aanneming gelden. 
Maar bovendien bestaat bij mij twijfel of de aanneming van 

dit amendement inderdaad wel langs den snelsten weg tot het 
tot stand komen van de voor Boskoop gewenschte spoorweg
verbinding zal voeren. Het komt mij toch onzeker voor — en 
zelfs voor het oogenblik, op grond van ingewonnen voorloopige 
inlichtingen, onwaarschijnlijk — of, al werd op den voet van dit 
amendement met den concessionaris gecontracteerd, door mij 
wel uitvoering aan den in het amendement bedoelden wensch 
zou mogen worden gegeven. Ik bedoel dit, dat er bu'mij, en wel 
op grond van het ter zake door mij ingewonnen advies van den 
Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten, ernstige twijfel 
bestaat of het voor de betrokken streek zelf gewenscht is aan 
dezen concessionaris ook den bouw en de exploitatie van de 
Boskoopsche verbinding op te dragen. Er schijnt toch veel voor 
te zeggen, dat, waar die verbinding ter weerszijden zal aan
sluiten aan Staatsspoorwegen, die in beheer zijn bjj de Exploitatie
maatschappij , ook die verbinding zelf' bij deze en geen andere 
Maatschappij in exploitatie behoort te komen. Wil men het 
rechtstreeksch vervoer, bepaaldelijk naar het buitenland, tot volle 
ontwikkeling brengen, dan wordt vervoer in één hand van het 
punt van verzending af, althans tot de grens van ons land , 
zeer wenschelijk geacht. Redenen dus, welke niet zouden 
wegen, indien het een uitsluitend voor locaalverkeer bestemde lijn 
gold, kunnen hier wellicht tot de overtuiging leiden, dat de 
exploitatie der verbinding Alphen—Boskoop—Gouda niet in handen 
van dezen concessionaris behoort. In dat geval zal de aanneming 
van dit amendement de totstandkoming van die verbinding zeer 
zeker niet bevorderen. Terwijl ik mij dus gaarne bereid ver
klaar om zouder verwijl de spoorwegverbinding Gouda—Boskoop— 
Alphen ter hand te nemen en ik mij daartoe met de belang
hebbende besturen iu betrekking zal stellen, alsook het opmaken 
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van een deugdelük plan voor die lh'n zal bevorderen, komt het 
m\j voor, dat die taak door mü beter kan worden volvoerd, 
indien het amendement niel in de wet wordt opgenomen. 

De heer van Wichen : Mijnheer de Voorzitter! Vergun mü 
naar aanleiding van het dour den geachten afgevaardigde den 
heer van Doorn ingediende en door den heer Minister van 
Waterstaat bestreden of althans ontraden amendement slechts 
een enkel woord. 

Wij hebben uit Boskoop ontvangen twee adressen , een van 
Mei en een van September vau dit jaar , waaruit de voornaamste 
passages reeds gisteren door den voorzitter van de Commissie 
van Rapporteurs zyn voorgelezen. Bjj die adressen is door Boskoop 
een sterken , maar ik durf er b|j voegen ook een gerechtvaardigden 
aandrang uitgeoefend op de Kamer om te komen tot maatregelen 
waardoor Boskoop ook aan het spoorwegnet zal worden aange
sloten , om by deze gelegenheid ook Boskoop zooveel mogelijk 
op te heften uit het isolement waarin het nu verkeert. 

Ik sluit mij bij al hetgeen daaromtrent door den heer van 
Doorn is gezegd gaarne aan. Evenals by dien geachten 
afgevaardigde het geval is, klopt ook mijn hart warm voor het 
belang van Boskoop, omdat ik weet, hoe noodig het is voor die 
belangryke cultuur- en handelsplaats om aan het spoorwegnet 
te worden aangesloten. 

Nu hebben wy evenwel gehoord, dat de Minister bezwaar had 
tegen het amendement zooals dit door den geachten afgevaardigde 
was ingediend, bezwaar had vooral om het in art. 2 vau do wet 
op te nemen en vast te leggen. Nu komt het mij voor, dat waar 
in de concept-overeenkomst die na de totstandkoming der wet 
door den Staat eu de maatschappij zal worden vastgesteld, in 
art. 62 reeds dergelijke bepalingen voorkomen als door het 
amendement bedoeld, en in die overeenkomst een massa be
palingen en voorwaarden worden gesteld die aan het beleid van 
den Minister z\jn overgelaten, het wel eenigszins absurd zou zijn 
om nu deze voorwaarden eu bepaling exceptioneel voor Boskoop 
in de wet vast te leggen. Ik meen echter een bruggetje te hebben 
gevonden waardoor de heer van Doorn en de Minister tot overeen
stemming zouden kunnen komen. Ter verduidelijking vau hetgeen 
ik bedoel zal het noodig zijn dat ik even art. 62 vau de concept
overeenkomst voorlees. In de eerste alinea daarvan staat: „De 
maatschappij verbindt zich om, indien dit door den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid wordt verlangd, over te gaan 
tot den aauleg en de exploitatie van een verbindingslijn van 
Hoofddorp over Sloten naar Amsterdam, of van Haarlem over 
Sloten naar Amsterdam met een irjljjn naar Hoofddorp, of wel 
van Hoofddorp naar een eventueel op andere wijze tot '-tand 
gekomen spoorweg Haarlem—Sloten—Amsterdam, volgens een 
door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid goed 
te keuren plan". 

Nu zou ik den Minister in overweging willen geven om een
voudig te verklaren, dat de Minister wil overwegen en zoo 
mogelyk bereid is, om de volgende formule ook in dat art. 62 
als tweede alinea te doen opnemen. Eu : eveneens verbindt de 
maatschappij zich om, indien de Minister van Waterstaat daartoe 
het verlangen te kennen geeft, over te gaan tot den aanleg en 
de exploitatie van een spoorwegverbinding van Alpheu over 
Boskoop en Waddinxveen naar Gouda, of van een gedeelte dier 
verbinding, mede volgens door den Minister van Waterstaat 
goed te keureu plan. 

Ik heb daarbij zooveel mogelijk de formuleering van het amen
dement gevolgd en dat is het bruggetje dat ik wenseh te bouwen. 

Wat dan zal worden de derde alinea, zal dan luiden als volgt: 
De Maatschappij zal echter eerst gehouden zijn tot den aanleg 
van een dier lijnen over te gaan, wanneer daarvoor door de 
betrokken streek en door het Ruk voldoende bijdragen, ter be
oordeeling van genoemden Minister, zyn beschikbaar gesteld. 

Zie daar het bruggetje dat ik den heer van Doorn gaarne zou 
suppediteeren, ten einde daardoor met den Minister tot overeen
stemming te komen en waardoor Boskoop evengoed zal kunnen 
worden geholpen als wanneer hetgeen het amendement wil, in 
de wet zou zijn vastgelegd. 

Ten slotte wenseh ik op te merken dat in art. 2 de woorden 
,Handel en Nijverheid" zullen moeten vervallen. 

De heer van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Waar rnh' zoo 
beleefd een bruggetje wordt aangeboden moet ik den geachten 
afgevaardigde, die mü dien steun verleende, daarvoor hartelijk 
dank zeggen; maar is dit bruggetje nog wel noodzakelijk? 

Wy hebben van den Minister een verklaring mogen ontvangen, 
die m. i. zóó afdoende is en mü althans zóó voldoet, dat ik dit 
bruggetje niet meer noodig acht. Ik heb reeds doen uitkomen, 
dat ik de bezwaren van den Minister omtrent het brengen van 
die lijn in handen van de Hollandschen IJzeren Spoorweg
maatschappij eenigszins deel en daarom heb ik dan ook bü de 
toelichting van mijn amendement uitdrukkelük doen uitkomen, 
dat ik den Minister niet wilde benemen de mogelykheid om de 
exploitatie en den aanleg van de lünen op te dragen aan een 
anderen concessionaris. Doch dit punt laat ik daar. Ik heb nu 
deze toezegging gekregen, dat de Minister bereid is om den 
aanleg vau deze lijn zooveel mogelijk te bespoedigen, zelfs der
mate, dat ik nog sneller geholpen zal zyn dan door mijn amendement. 

Welnu, van deze verklaring neem ik onder dankbetuiging aan 
den Minister gaarne acte, en waar dan nu aan mijn wenseh 
volkomen is voldaan, meen ik het bruggetje te kunnen laten 
rusten eu trek ik mü'n amendement in. 

De heer van Alphen : Mijnheer de Voorzitter ! Er i3 gebleken 
van z'̂ er veel sympathie voor den aanleg van de lijn van Alphen 
over Boskoop en Waddinxveen naar Gouda. Op verschillende 
wijzen heeft zich dit geopenbaard, van de zijde der Regeering 
op tweeërlei wijze : of vanwege de maatschappij die de lijnen 
Haarlemmermeer en omgeving in handen zal krygen of ook op 
andere wyze. Maar, waar de Minister in de eerste plaats zal 
hebben te doen met demaatschappü die in het wetsontwerp wordt 
bedoeld, meen ik, dat de Kamer zich zal moeten aansluiten bü 
de bedoeling allereerst om aan de Electrische Spoorwegmaat
schappij °°k de lyn Alphen—Boskoop—Waddinxveen—Gouda 
in handen te geven. Indien dit niet mocht gelukken, is de Minister 
volkomen vrü, en, naar wij vernamen, ook bereid op andere wijze 
aan de zaak bevorderlyk te zijn. Maar waar de Minister züner-
zijda een groote geneigdheid heeft betoond, ten deze iets te doen 
dat effect kan sorteeren, meen ik, dat het den Minister tot steun 
zou züu, indien ook vanwege de Kamer een verklaring ten 
goede van de zaak werd uitgesproken. De Minister staat dan 
tegenover de maatschappij, deze of een andere, sterker en ik 
ben daarom zoo vrü e e u motie van deze strekking op uw tafel 
te deponeeren. 

De Voorzitter: Door den heer van Alphen is de volgende 
motie van orde voorgesteld: 

„De Kamer, 
overtuigd van de wenschelijkheid, dat de spoorweglijnen, 

bedoeld in het bü Koninklyke boodschap van 28 Maart 1906 
aangeboden ontwerp van wet, doorgetrokken worden van Alphen 
over Boskoop en Waddinxveen naar Gouda; 

en op dien grond den Minister van Waterstaat uitnoodigend 
tot bereiking van dit doel alsnog met den betrokken conces
sionaris in nader overleg te treden ; 

gaat over tot de orde van den dag. 

De motie wordt ondersteund door de heeren Duymaer vau 
Twist, van Nispeu tot Sevenaer, van de Velde, van VVünbergen 
en de Waal Malefijt, eu maakt derhalve een onderwerp vau 
beraadslaging uit. 

De Voorzitter: Ik stel voor deze motie te geluk met dit 
wetsontwerp te behandelen. 

De heer van Doorn: Münheer de Voorzitter! Na de toezegging 
van den Minister van Waterstaat meen ik dat deze motie over
bodig is. 

Ik vrees, dat de motie, wanneer z\\ thans in behandeling komt, 
omdat daarin ook gerept wordt van den eventueelen concessio
naris der lyn, de discussie onnoodig zal rekken en zou dus 
willen voorstellen de motie te doen drukken en ronddeelen en 
den dag der behandeling van de motie later te bepalen. 

De Voorzit ter : Nu door een der leden wordt voorgesteld om 
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de behandeling der motie aau te houden, en de Kamer zich 
daarmede blijkbaar kan vereenigen, bestaat by my geen bezwaar 
om my daarmede te vereenigen. Ik stel dus voor het voorstel 
van den heer van Doorn als aangenomen te beschouwen. 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 

De Voorzit ter: Door den Minister van Waterstaat is te myner 
kennis gebracht, dat in den Oden regel van art. 2 moet worden 
gelezen „van Onzen Minister van Waterstaat", zoodat dus de 
woorden Handel en Nijverheid vervallen. Mag ik vragen of 
hiertegen by de Commissie van Rapporteurs bezwaar bestaat? 

De heer Siiieougc, voorzitter der Commissie van Rapporteurs: 
Mhnheer de Voorzitter! De Commissie heeft hiertegen geen 
bezwaar. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het gewijzigd art. 2 wordt zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

De BEWEEGREDEN wordt zonder beraadslagingen zonder hoofde
lijke stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelyke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: My'ne Ileeren! Alvorens tot de pauze over te 
gaan zie ik my genoodzaakt aan de Vergadering voor te stellen 
een wijziging te brengen in de orde van werkzaamheden. Onder 
de aan de orde gestelde wetsontwerpen zy'ïi er twee waaromtrent 
een beslissing in hooge mate gewenscht is, nl. de nummers 10 
(het wetsontwerp betreffende de torpedobootj en 6 (dat betreffende 
de mariniers). Wat dit laatste wetsontwerp betreft, wijs ik er 
op, dat de begroeting van Marine uitgaat van de onderstelling 
dat dit wetsontwerp zal zijn aangenomen. Vóór de behandeling 
van hoofdstuk VI aanvangt moet derhalve een beslissing zyn 
genomen, in welken zin dan ook. daar by eventueele verwerping, 
de begrooting van Marine zou moeten worden omgewerkt. Ik 
acht het wensehelijk, omdat anders zeer bezwaarlijk omtrent 
dit wetsontwerp — waarby ook belangen van het personeel zijn 
betrokken — in welken zin dan ook, een beslissing zal kunnen 
zijn genomen, in beide takken der Staten-Generaal vóór dat de 
Marine-begrootiug hier aan de orde zal komen, dit wetsontwerp 
in de eerste plaats aan de orde te stellen. 

Ik wensch dus voor te stellen om na de eindstemming over 
het wetsontwerp betreffende het Regeeringsreglement eerst aan 
de orde te doen komen n°. 10, dan n 6 en daarna voort te gaau 
met de lijst, met dien verstande dat n°. 4 het laatst komt. 

Daartoe wordt besloten. 

De Commissie voor de Verzoekschriften brengt ae volgende 
verslagen uit: 

De heer Marchant , voorzitter der Commissie: 

Mijnheer de Voorzitter! In handen van de Commissie voor 
de verzoekschriften zijn gesteld de volgende adressen: 

I. een van P. van der Linden, A. Tuinman en A. N. M. 
Heynen, conciërges, tevens boden by de raden van beroep 
(ongevallenverzekering) te 's Gravenhage, Leeuwarden en Breda. 

Adressanten hebben zich te vergeefs gewend tot den heer 
Minister van Justitie om verhooging hunner jaarwedde en 
verzoeken thans aan de Kamer die stappen te doen, die noodig 
zullen zijn hen alsnog de door hen zoo vurig gewenschte ver
hooging hunner jaarwedde te bezorgen. 

De Commissie is van oordeel, dat dit adres het best kan 
worden behandeld bij de begrooting voor 1907, hoofdstuk IV, 
en adviseert mitsdien het adres te stellen in handen van de 
Commissie van Rapporteurs voor dit hoofdstuk; 

II. van G. Simonnar, tijdelijk verblijvende te 's Gravenhage. 

Het adres is een herhaling van het vroeger door adressant 
aan de Kamer gerichte verzoek om hem in staat te stellen een 
in Nederlandsch-Oost-Indiè' verloren proces opnieuw te beginnen. 
Er worden geen nieuwe gezichtspunten in geopend. Derhalve 
adviseert de Commissie ten aanzien van het adres over te gaan 
tot de orde van den dag; 

III. een van het bestuur der Vereeniging van Christen-
demoeraten te Enkhuizen , houdende belangrijke sociaal-politieke 
beschouwingen. 

Adressanten roepen de hulp der Kamer in ter verkrijging 
van de aangegeven ingrypende verbeteringen, welke naar „het 
bescheiden oordeel der vereeniging zouden strekken tot zegen 
van het Nederlandsche volk". 

De Commissie, van oordeel dat de beschouwingen, in het 
adres gehouden, der overweging van de Kamer alleszins waardig 
zijn, adviseert, het adres ter griffie neder te leggen ter inzage 
van de leden ; 

IV. een van mr. Jan Jacob van Troostenburg de Bruyn, 
advocaat en procureur by den Raad van Justitie te Soerabaja. 

Adressant vestigt de aandacht der Kamer op de langzaamheid 
der Indische regeering in het vervullen van vacatures by de rechter
lijke macht in Nederlaudsch-Indië en de stoornis in de rechts-
bedeeling, die daardoor ontstaat, en wyst met name „voor 
ditmaal" op den toestand van den landraad eii het residentie
gerecht te Soerabaja. 

Adressant heeft voor vruchtelooze oproeping van twee partyen 
tegen een terechtzitting, welke wegens incompleet niet kon 
doorgaan, uitgegeven een bedrag van f 6.90 per stuk. 

Adressant verzoekt de hamer, den Minister van Koloniën 
uit te noodigen: te gelasten terugbetaling van een bedrag van 
tweemaal f 0,90, door adressant vruchteloos uitgegeven, en de 
Indische regeering te gelasten by het vervullen van vacatures 
in de rechterlijke macht zoodanigen spoed te betrachten, dat 
toestanden als te Soerabaja thans bestaan, niet meer voorkomen, 
en eindelijk de Indische regeering te gelasten in de betrekkelijke 
bepalingen zoodanige wijzigingen te breugen, dat bij ontstentenis 
van den residentie-rechter iemand aangewezen wordt om zyn 
functie te vervullen. 

De Commissie, van oordeel dat deze zaak ter sprake kan 
worden gebracht by de behandeling der Indische begrooting 
voor 1907, adviseert het adres ter griffie neder te leggen ter 
inzage van de leden ; 

V. een van Dirk Arie Hofland, zonder beroep, wonende te 
's Gravenhage. 

Adressant beklaagt zich over werkloosheid en verzoekt de 
Kamer plaatsing in een Ryks- of gemeentebetrekking. 

De Commissie, van oordeel dat adressant door de Kamer niet 
te helpen is, adviseert, ten aanzien van dit adres over te gaan 
tot de orde van den dag; 

VI. een van Johaunes Martines Bles , winkelier te Ierseke 
Adressant beklaagt zich over de wyze , waarop een tegen hem 

ingestelde burgerlijke rechtsvordering door het kantongerecht 
te Dordrecht is behandeld en beslist; by verzoekt de Kamer, de 
zaak voor een ander kantongerecht opnieuw te doen behandelen,, 
opdat hij de ten onrechte betaalde gelden terug krijge. 

De Commissie, van oordeel dat de adressant wel is waar 
slachtoffer is geworden van de eigenaardige procesorde voor de 
kantongerechten, maar dat de Kamer niet in staat is om aan 
het verlangen van adressant te voldoen adviseert, ten aanzien 
van dit adre3 over te gaan tot de orde van den dag; 

VIL een van een groot aantal belanghebbenden bij den handel 
in boomen, planten en aanverwante artikelen op Duitschland' 
te Boskoop, houdende bezwaar tegen het nieuwe toltarief met 
Duitschland voor zoover den uitvoer van planten betreft; 

VIII. een adres van het hoofdbestuur der Nederlandsche 
Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde, te Amsterdam, 
houdende adhaesie-betuiging aan voormeld adres. 
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De Commissie, overwegende dat de zaak waarop deze beide 
adressen betrekking hebben, te berde kan worden gebracht bij 
de behandeling van hoofdstuk III der Staatsbegrooting voor 
1907, adviseert deze adressen ter griffie neder te leggen ter 
inzage van de leden'; 

IX. een van J. van Straaten, koopman, en L. ten Brink, 
gepensionneerd Oost-Indisch militair, wonende te Vaals. 

Adressanten beklagen zich over de behandeling vanwege de 
justitie ondervonden by gelegenheid van het binnenbrengen van 
speeltuig in Nederland en verzoeken herhaling te voorkomen en 
de schuldigen te vervolgen. 

De Commissie, overwegende dat deze zaak te berde zal komen 
bij de behandeling der Staatsbegrooting voor 1907, hoofdstuk IV , 
adviseert, dat adres neder te leggen ter griffie ter inzage van 
de leden; 

X. een van Johannis Diederikus de Riemer, oud-notaris te 
Batavia. 

Adressant verzoekt, als zijnde „tot andere inzichten gekomen", 
aan de Kamer „geen verder acht meer te geven "op zijn request 
van 25 Augustus 1905, inhoudende het verzoek om redres van 
het hem ongevraagd, door den Gouverneur-Generaal van Neder-
Iand8ch-Indië verleend, eervol ontslag als notaris te Batavia, en 
hetzelve te willen beschouwen als niet te zijn ingediend. 

Van den adressant znn twee adressen ingekomen, op 14 Novem
ber 1905 en 14 Februari 1906, welke beide aan den heer Minister 
van Koloniën znn verzonden. 

De adressen van den requestrant betreffen in hoofdzaak her
stel van beweerd onrecht. Nu adressant zelf op zyn verzoek 
terugkomt, adviseert de Commissie, daarvan kennis te geven 
aun den heer Minister van Koloniën, onder mededeeling, dat 
de Kamer de gevraagde inlichtingen niet meer noodig oordeelt. 

XI. een van het bestuur van de Vereeniging van Neder-
landsche werkgevers, houdende mededeeling van een motie, 
in de jaarvergadering dier vereeniging aangenomen. waarin de 
vereeniging haar gevoelen uitspreekt, dat Staatsexploitatie van 
spoorwegen voor onzen handel en nijverheid hoogst ongewenscht is. 

Tot toelichting van de motie wordt een uittreksel uit Je 
notulen dier vergadering overgelegd. 

Adressant verzoekt, dat de Kamer zich uitspreke tegen de 
by haar aanhangige motie, waarin op Staatsexploitatie van 
spoorwegen wordt aangedrongen. 

De Commissie is van oordeel, dat dit adres ter sprake kan 
wordeu gebracht b\\ de behandeling der bedoelde motie en 
adviseert, het ter griffie neder te leggen ter inzage van deleden. 

De Kamer vereenigt zich achtereenvolgens met de voor
gestelde conclusiën. 

De heer Thomson, lid der Commissie: 

In handen uwer Commissie zyn gesteld de volgend verzoek
schriften : 

I. Een van C. J. Asselbergs, gepensionneerd kapitein van het 
Nederlandsch Indisch leger. Breda 11 Juni 1906. 

Verzoeker, die bh' Koninklijk besluit van 27 December 1899 
n°. 17 werd aangewezen om als militair-attaché de krü'gsver-
richtingen der boeren in Zuid-Afrika te volgen, deed daar, toen 
hij na het gevecht bij de Koornspruit bü z\jn doodelnk gewon
den kameraad, luitenant Nix, op het slagveld moest achter
blijven en vervolgens gevangen naar Bloemfontein werd over
gebracht , een hevige infectieziekte op , ten gevolge waarvan 
nü een gebrekkig been behield en later den militairen dienst 
moest verlaten wegens een lichaamsgebrek „ontstaan in en door 
den dienst'". 

Verzoeker werd gepensionneerd op den grondslag van art. 11 
punt 2, van het bij Koninklijk besluit van 1 December 1879 
n°. 34 vastgestelde Pensioensreglement. 

Meenende dat de toepassing van dit artikel onjuist is en dat 
h«' gepensionneerd behoorde te worden op den grondslag van 

art. 10, punt 2, verzocht hij bü request aan den Minister van 
Koloniën en aan H. M. de Koningin om herziening van zijn 
pensioensbesluit, doch ontving op zijn verzoeken een afwijzende 
beschikking. 

Adressant wendt zich thans tot de Kamer, me1 verzoek het 
daarheen te willen leiden, dat bü alsnog gepensionneerd worde 
op den grondslag van art. 10, punt 2, in stede van art. 11, 
punt 2, Pensioensreglement. Hy voert daartoe als redenen aan, 
dat zijn lichaamsgebrek «ziekelijke zwelling van het linkerbeen" 
in dier voege „dat gemist wordt het noodzakelijk gebruik van 
het linker onderste lidmaat" daarstelt „verminking . 

Hij beroept zich er daarbij op, dat art. 13 van voornoemd 
Pensioensreglement zelf het gemis van het noodzakelijk gebruik 
van een der ledematen bepaaldelijk noemt met den naam „ver
minking", meent daarom dat het de duidelijk uitgedrukte be
doeling van het Pensioensreglement is dat lichaamsgebrek als 
verminking te beschouwen en grondt daarop zyn verzoek. 

Uw Commissie is van oordeel: 
„dat uit het ten behoeve van verzoeker afgegeven geneeskundig 

certificaat blijkt; dat hij is afgekeurd wegens een lichaamsgebrek 
„ontstaan in en door den dienst", en dat dit lichaamsgebrek 
daarin bestaat dat hü „mist het noodzakelijk gebruik van het 
linker onderste lidmaat" ; 

dat het Pensioensreglement in art. 13 geen twijfel laat of het 
beschouwt genoemd lichaamsgebrek als „verminking"; 

dat „verminking" in den zin van art. 10 is „verminking ont
staan in en door den dienst"; 

dat blijkens de aanteekeningeu in het afgegeven geneeskundig 
certificaat, de elementen, gevorderd om in de termen te vallen 
van pensionneering op den grondslag van art. 10, punt 2 , bij 
verzoeker aanwezig zijn; 

dat het beroep van den Minister van Koloniën in den aan 
verzoeker gegeven afwijzende beschikking, op de constant ge
volgde toepassing van het Pensioensreglement, gelden kanvoor 
lichaamsgebreken niet door het Pensioensreglement gequalificeerd, 
doch geenszins voor het lichaamsgebrek van adressant, hetwelk 
door dat reglement zelf als „verminking" wordt aangeduid; 

dat ten overvloede de Algemeene Order vau 1900, n°. 5, 
— indien nog eenige twijfel mogelijk mocht wezen omtrent de 
interpretatie — zich ten duidelijkste uitspreekt voor de opvatting 
van adressant. 

Zij acht derhalve de voor verzoeker aangenomen pensioens
regeling niet juist en geeft de Kamer in overweging om het 
adres te verzenden aan den Minister van Koloniën met verzoek 
om inlichtingen. 

II. Een van F. Bennik , officier van gezondheid der 1ste klasse 
aan boord Hr. Ms. pantserdekschip Koningin Wilhelmina der 
Nederlanden in Oott-Indië, strekkende om billijker regeling der 
patentbelasting voor zee-officieren. 

Verzoeker zet uiteen , dat bn' ordonnantie van den Gouverneur-
Generaal van 1906 (Staatsblad u". 59) het volle traktement van 
den zee-ofticier gedurende znn verblijf in Indië — het vaste 
traktement inbegrepen — door de belasting wordt getroffen, 
zonder dat een compensatie zooals voor Indische officieren en 
andere ambtenaren werd vastgesteld (vermindering der contributie 
aan het Weduwen- en Weezenfonds met 2 pet.) daartegenover 
staat. 

Waar nu de in Holland toevende echtgenooten van marine
officieren bedrijfsbelasting betalen over het door haar ontvangen 
gedeelte van het traktement — zeker het grootste gedeelte — 
zyn de gehuwde zee-officieren door de nieuwe regeling voor een 
belangrijk deel van hun inkomen dubbel belast. 

Op de onbillijkheid dezer regeling is reeds in het Voorloopig 
Verslag op de Indische begrooting voor 1906,07 de aandacht 
gevestigd, zoodat zij waarschijnlijk bij de aanstaande behandeling 
dier begrooting ter sprake zal komen. Daarom geeft uw Com
missie in overwpging om het adres ter griffie neder te leggen 
ter inzage van de leden. 

III . Een van J. Dorre, adjudant-onderofficier der dienstdoende 
schutterij te Utrecht 

Verzoeker, die reeds 38 jaren genoemde betrekking bekleedt, 
waarvan 32 tevens die van bode bij den schuttersraad, is thans 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1906—1907. — II . 
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op den leeftyd van 75 jaren broodeloos geworden en vraagt 
voor pensioen of gratificatie in aanmerking te komen. 

In verband met de aanhangige conclusie op het adres van 
A. de Heer en 10 anderen (n'. .*»?) geeft uw Commissie in over
weging om het verzoekschrift neder te leggen ter griffie ter 
inzage van de leden. 

De Kamer vereenigt zich achtereenvolgens met de voor
gestelde conclusiën. 

De heer Thomson , lid der Commissie: 

IV. Een van den luitenant-kolonel J. II. Koek by' het 3de 
regiment infanterie te Bergen op Zoom, met de bedoeling, dat 
de Kamer maatregelen zal nemen om aan zyn grieven over groot 
onrecht en onverdiende financieele schade — gedurende het 
tydvak September 1903 tot September 19Ö6— tegemoet te komen. 

De geschiedenis komt hierop neer: 
Naar aanleiding van een couran ten bericht, dat militairen 

voor het Paleis Het Loo socialistische liedereu zouden hebben 
gezongen, schreef de milicien-korporaal met groot verlof jhr. 
Vivian Hrantsen in de Nimwe Rotterdamsche Courant (24 Sept. 
1903), zich gedurende zyn dienst bij het bataljon te Doesburg 
er vaak over geërgerd te hebben , dat soms een heel bataljon 
miliciens er op marsch ongehinderd den socialisten marsen en 
dergelijke liederen aanhief. Hy voegde daaraan de opmerking 
toe, dat dit verboden behoorde te worden, ongeacht of wellicht de 
melodie een muzikaal bataljons-commandant mocht medesleepen. 

Bedoeld ingezonden stuk werd door den inspecteur der infante
rie per apostillo om inlichtingen aan den bedoelden bataljons
commandant, den luitenant-kolonel Koek gezonden, ouder het 
merk „vertrouwelijk". 

De inlichtingen daarop verstrekt, behelzen met de grootste 
stelligheid, zonder een zweem van twijfel, dat „ik, de commandant, 
het voorrecht heb te kunnen verklaren, dat ik nimmer één 
socialistisch lied door iemand, tot het bataljon behoorende, heb 
hooreu aanheffen, zelfs nimmer een lied dat iny onbekend was"; 

dat de socialistenmarsch hem, bataljons-commandant, onbe
kend was; 

dat „ik er van overtuigd ben, dat indien het waarheid was 
wat Brantsen hier schrijft, ik de zaak zou weten en wel nog te 
meer, omdat ik den officieren opgedragen heb er op te letten"; 

ten slotte, dat Vivian Brantsen's stuk hem, bataljons-comman
dant, den indruk geeft te zyn voortgesproten uit rancune over 
een opgelegde straf en anders niet. 

Adressant geeft te kennen, dat hij bedoelde inlichtingen aldus 
inzond, zonder alvorens een onderzoek in te stellen, omdat hy op 
grond van vroegere bevelen van uieening was, dat „zaken van 
socialistisch karakter zonder ophefmakerij in behandeling moesten 
worden genomen"; en voorts wijl het liem „zelfs gebiedend toe
scheen om ter wille van het dienstprestige 't niet openlijk te 
laten blijken, dat aan een dusdanig — voor de eer van adressant 
en voor die van het geheele bataljon zoozéér beleedigend-onzinnig 
stuk nog de eer bewezen werd dat er notitie van was genomen," 

Op grond van deze door den luitenant-kolonel Koek verstrekte 
nlichtingeu verklaarde de Miuister vau Oorlog in de Memorie 
van Antwoord op hoofdstuk VIII in December 1903, dat dadelijk 
een ouderzoek was ingesteld naar de al of niet juistheid van 
het ingezonden stuk in de Nieuwe Rotterdamsc/u: Courant, dat 
gebleken was dat het bericht onjuist was en ook hier op on
waardige wyze een smet werd geworpen op het leger. Ook sprak 
de Minister van Oorlog het vermoeden uit, dat aan rancune 
over een opgelegde straf moest worden gedacht — terwijl Zyn 
Excellentie er aan toevoegde, dat de antecedenten van den heer 
Vivian Brantsen daarop wezen. 

Daarop plaatste de Nieuwe Rotterdamsche Courant een tweede 
ingezonden stuk van den heer Vivian Brantsen (22 December 
1903) waarin deze opkwam tegen de bewoordingen in de Memorie 
van Antwoord en zeide tal van getuigen te kunnen opgeven, 
die de waarheid van zyn bewering, betreffende het zingen vau 
socialistische liederen door het Doesburgsche bataljon konden 
bevestigen. 

Na verkregen machtiging van hoogerhand diende adressant 
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(begiu Januari 1904) een aanklacht in wegens beleediging tegen 
den scbryver van beide ingezonden stukken, die in appèl wegens, 
smaadschrift werd veroordeeld, 

Hadden de militaire chefs van den luitenant Koek aanvankelijk 
met diens inlichtingen genoegen genomen — ongeacht deze naar 
de meeuing uwer Commissie duidelyk bleken slechts een op 
algemeene ervaring berustenden indruk terug te geven — na 
het verschijnen van het 2de stuk in de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant werd een onderzoek ingesteld, dat zeker aan de eischen 
van een goed onderzoek niet voldeed. Daarby gold het blijkbaar 
niet onderzoek naar de zaak zooals die door den heer Vivian 
Brantsen was voorgesteld — het zingen vau verboden liederen 
door een heel bataljon — maar naar de omstandigheid öf er wel 
eens van die liederen werden gezongen. 

Toen het onderzoek uitwees dat de aantijging van den heer 
Vivian Brantsen zoo al niet juist was, dan toch «enigen grond 
had , dejd men eindelyk wat reeds dadelyk had behooren te zijn 
geschied; men sprak uit: het onvoldoende van adressants inlich
tingen. Men ging echter nog verder, achtte goede trouw onaan-
nemelyk en de beoordeelingslijst vau verzoeker droeg daarvan 
de sporen. Of de onvolledigheid der inlichtingen welke aan ver
zoeker wordt verweten daartoe kon en mocht leiden, kan uw 
Commissie niet beoordeeleu. Slechts merkt zy op, dat waar 
verzoeker toenmaals zeer stellig sprak, uit dit adres duidelyk 
blijkt, dat leideren van het veiboden type wel degelyk ook in 
het garnizoen Doesburg werden gezongen. Zelfs erkent requestrant 
dat als criterium van socialistisch gezang slechts werd aange
nomen het gebruik vau den naam van den fabrikant van Heek, 
over wien een vers op de wys van het socialistenlied in zwang 
was, zooals adressant eerst geruimen tyd na het indienen zy'uer 
„inlichtingen" bekend werd. 

Wat uw Commissie in de uiteenzetting by dit verzoekschrift 
uitermate heeft getroffen is, dat — terwijl adressant voor mili
taire kundigheden tot het jaar 1904 steeds gunstig is beoordeeld 
geworden — hem gelijktijdig met het toeschrijven van onbe
trouwbaarheid onvoldoende tactische ontwikkeling voor den 
hoogeren rang werd ten laste gelegd. 

Na de behandeling van de Oorlogsbegrooting voor het jaar 1906 
is de vermelding der zaak Brantsen — zonder dat een onderzoek 
plaats had op de wijze als adressaut's rechtsgevoel kon bevredigen 
— uit de beoordeelingslijst verdwenen, doch de ongeschiktheid 
voor hoogeren rang om tactische redenen bleef gehandhaafd; 
ook nog na door a fressant ingebrachte bezwaren. 

Nu is deze gaug van zaken zeker allerzonderlingst. 
Op grond van het voorgebrachte adres met bijgevoegde stukken,-, 

wil uw Commissie gaarne toegeven, dat de oorspronkelijke 
inlichtingen van luit.-kolonel Koek aan den inspecteur niet zoo 
volledig zyn geweest als in de opdracht per apostille kan zyn 
bedoeld en dat zy derhalve by den Minister een onjuisteu indruk 
hebben gevestigd; maar het wil haar voorkomen, dat dit inde 
eerste plaats te wyten is aan de onnauwkeurige wyze waarop 
van die inlichtingen èn door den kolonel èn door den generaal 
èn door den inspecteur kennis is genomen, die, indien zij in
lichtingen van anderen aard hadden verlangd, den bataljons
commandant een nader onderzoek hadden moeten opdragen. 
Dit werd verzuimd, doch ten slotte wordt de beschuldiging uit 
de beoordeelingslijst teruggenomen en wordt adressant — een 
stok is licht gevonden — ongeschikt verklaard wegens onvol
doende tactische vorming, een heel lastig te bewijzen, maar nog 
lastiger te weerleggen uitspraak. 

Hoezeer dus ook uw Commissie wil toegeven, dat misschien, 
uit een streng oogpunt, aan de zy'de van verzoeker tekortkoming 
is geweest, is zy niettemin van oordeel, dat de wijze waarop in 
deze ten opzichte van adressant is gehandeld, niet kan worden, 
goedgekeurd en opnieuw bewyst hoezeer de rechtspositie in het 
leger te weuschen overlaat. .. : 

In de overtuiging, dat de zaak Koek by de behandeling van 
hoofdstuk VIII ter sprake zal komen, geeft uw Commissie in, 
overweging, het adres ter griffie neer te leggen, ter inzage van 
de leden en eeu afschrift der conclusie te zenden aan de Minister 
vau Oorlog. 

De beraadslaging wordt geopend. t 
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Behandeling van de wetsontwerpen nos. 8 en 105. 

De heer Duymaer vau Twist: Mijnheer de Voorzitter! Het 
doet mn' leed, dat ik mn' niet deze conclusie niet kan vereenigen. 

Eerst gisterenavond om 10 uur ontving ik de mededeeling, 
dat de beslissing omtrent dit adres heden aan de orde zou komen 
en enkele leden hebben dit bericht eerst hedenochtend gekregen, 
zoodat zij van de behandeling der zaak in het geheel geen keunis 
droegen. Weet men zoo iets 3 of 4 dagen te voren , dan kan 
men zich voldoende prepareeren en zich een opinie vormen, welke 
beslissing ten opzichte van een adres dient genomen te worden. 

Nu is het waar wat men hier in mijn omgeving zegt, dat 
men bü de behandeling van hoofdstuk VIII de quaestie kan ter 
sprake brengen, maar men zal toch toe moeten geven, dat de 
gelegenheid zich dan zoo niet voordoet, om alsnog het adres te 
verzenden naar den Minister om inlichtingen. 

Daarom geloof ik , dat het niet te veel is gevergd aan de 
Commissie te verzoeken in deze nog geen beslissing te nemen, 
maar die aan te houden tot na het reces. 

De heer Thomson: De Commissie heeft juist deze zaak zoo 
spoedig ter hand genomen, omdat nu ieder, wanneer de stukken 
ter griffie zullen zyn gedeponeerd, in de gelegenheid zal zijn 
alles te bestudeeren en behoorlijk op de hoogte zal kunnen zijn, 
wanneer bü de behandeling van hoofdstuk VIII dit onderwerp 
zou ter sprake komen. 

Zond men de stukken naar den Minister, dan zou niemand 
bijna in de gelegenheid zijn de zaak geheel en al te leeren kennen. 

Nu wordt er een afschrift gezonden naar den Minister, die 
zich dus ook— voor zoover dat nog noodig mocht wezen — op 
de hoogte kan stellen. En waar de stukken ter griffie liggen 
kan ieder lid ze op elk oogenblik ter sprake brengen en wanneer 
hij over de inlichtingen der Regeering b\j de behandeling der 
Oorlogsbegrooting niet mocht tevreden zijn, een voorstel iu-
dienen om alsnog het adre3 te verzenden aan de Kegeering. 

Na ernstige overweging — ik herhaal dit — is de Commissie 
tot de slotsom gekomen dat deze handelwijze, die tot de 
spoedigste beslissing kan leiden, in verband met de grieven 
van adressant, de aanbevelenswaardigste is. 

De heer Dnymaer van Twist : Mijnheer de Voorzitter! De 
argumentatie van den geachten rapporteur gaat niet op. 
Hy zegt: als de stukken naar den Minister om inlichtingen 
gezonden worden, dan zullen wy ze bij de bestudeering der 
begrooting moeten mis-en. Dit is juist, Mijnheer de Voorzitter. 
Maar zulk een verzoek heb ik niet gedaan. Ik heb niet op een 
voorstel aangedrongen om de stukken naar den Minister te 
zenden. Myu bedoeling was, om zoolang de conclussie op te 
schorten, dat de Kamer de gelegenheid heeft de stukken in te 
zien. waartoe tot op dit oogenblik de tgd ontbrak. 

Wy zullen dan de zaak kunnen nagaan, om wat ons het beste 
toeschijnt, bij de Oorlogsbegrooting ter sprake te brengen. 

Ik ben niet overtuigd door den heer Thomsou en zou u, 
Mynheer de Voorzitter, willen voorstellen dit punt voorloopig 
van de agenda te willen afvoeren. 

De heer ter Laan: Eerst was ik verbaasd over de conclusie 
der Commissie, die immers niet past bü haar argumentatie. 
Nu ik nader gehoord heb, wat de heer Thomson in het midden 
heeft gebracht. is de zaak duidelijk. Ook de Commissie wenscht 
nadere behandeling en wel aanstonds bij de begrooting; daarom 
deelde zij mee, dat een afschrift hiervan gaat naar den Mi
nister van Oorlog. Nu leg ik my bij het voorstel der Commissie 
neder. Ik meen ook, dat dit de beste wyze van handelen i s , 
daar nu de zaak bij de begrooting kaa worden behandeld en 
het anders wellicht veel langer duurt. 

De heer van ldsinga: Ik kau mij ook aansluiten bü de rede
neering der Oommissie. 

Ik meen dat hetgeen de heer Duymaer van Twist verlangt, 
kan bereikt worden door eenvoudig die stukken voorloopig ter 
griffie te leggen. Wanneer de Commissie in haar conclusie het 
woord .voorloopig" opneemt, dan zou ze voorstellen wat de heer 
Duymaer van Twist verlangt en iu haar eigen bedoeling ligt. 

De Voorzitter: Ik moet tegen het denkbeeld vau den heer 

van ldsinga, om slechts een voorloopige beslissing te nemen, 
bedenking maken. Er moet uu een beslissing genomen worden, 
in welke richting dan ook. 

Wanneer het adres ter griffie gelegd wordt kan echter ieder 
lid te allen tijde nog het voorstel doen het naar de Regeering 
te zenden om inlichtingen. 

Met het oog hierop zou ik den heer Duymaer van Twist willen 
verzoeken zich bh' de conclusie der Commissie neer te leggen 

De heer Duymaer van Twist: Mijnheer de Voorzitter! Na 
hetgeen u daar mededeelt dring ik er niet verder op aan, om 
de beslissing over de conclusie der Commissie uit te stellen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

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

De Voorzitter deelt mede, dat de heer Treub heeft bericht 
wegens verplichte andere bezigheden verhinderd te zijn de ver
gadering verder bij te wonen. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen. 

II. De eindstemuiing over het wetsontwerp TOT WIJZIGING VAN 
ARTIKEL 1 0 9 VAN HET REGLEMENT OP HET BELEID DEE K E Ü K E B I N G VAN 
NEDERLANDSCH-INDIE (8). 

Dit wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

III. Het wetsontwerp tot VERHOOGING VAN HET VIDE HOOFDSTUK 
DEE STAATSBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1 9 0 6 ( 1 0 5 ) . 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De haar van Wassenaer van Catwjjck: Mijnheer de Voor
zitter! Ik heb met groot genoegen gezien het rapport, dat ons 
is overgelegd omtrent deze boot, waaruit is gebleken , dat deze 
zoo bijzonder goed heeft voldaan. 

Over één zaak zou ik echter gaarne nadere inlichting van den 
Minister ontvangen . nl. op hetgeen voorkomt op bladz. 2 van 
het Voorloopig Verslag , waar gezegd wordt: 

„De ontslagaanvrage van den heer Koster, die de aangewezen 
man scheen om den onderzeeschen dienst by de Koninklijke 
marine tot eene groote hoogte op te voeren, werd algemeen 
betreurd en men hoopte, dat er een middel mocht worden ge
vonden om althans iu tijd van nood , de bijzondere gaven van 
dezen officier voor het vaderland te behouden." 

Daarop is door den Minister met geen woord geantwoord. 
Misschien heeft Z\jn Excellentie de bedoeling niet begrepen , 
die, naar ik meen, deze was, dat men weuschte, dat , zoo 
mogelyk , deze officier zou worden officier van den Marine-reserve 
in Nederland, om in tijd van nood , als het land zijn diensten 
noodig had, van zijn buitengewone bekwaamheid in dezen tak 
vau dienst te kunnen gebruik maken. 

Ik zou daarom gaarne van den Minister vernemen of daarop 
eeuig uitzicht bestaat. 

De heer Hugenholtz: Mijnheer de Voorzitter! Bij het weinige 
dat ik over de aanvrage voor deze onderzeesche torpedoboot 
wensch te zeggen, kan ik mij aansluiten bij wat de Minister in 
zijn Nota op het Verslag al dadelijk in het begin zegt, nl. dat 
de beteekenis van onderzeesche torpedobooten voor den zee
oorlog in de toekomst nog niet vaststaat. 

Waar dit zoo is. acht ik mij niet gerechtigd mijn stem aan 
dit wetsontwerp te geveu. Wy hebben met die onderzeesche 
booten nog. geenerlei ervaring opgedaan, niet de allerminste. 
In den laatsten zeeoorlog tusschen Rusland en Japan had men 
gehoopt daaromtrent eeuige ervaring op te doen, maar door 
allerlei omstandigheden schijnt die torpedo geheel buiteu gebruik 
te zijn gebleven. 
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De eenige ervaring die wij daarentegen hebben opgedaan eu 
die onmiskenbaar is, is het kolossale gevaar, dat aan deze nieuwe 
vernielingswerktuigen is verbonden voor da eigsn bemanning. 
Het is slecbts twee dagen geleden, dat weer in Frankrijk een 
van die onderzeesche torpedobooten is vergaan, en uog hebbeu 
de dagbladen ons niet gemeld dat de pogingen, in bet werk 

Ïesteld om die ongelukkige Lutin te redden, geslaagd z\jn. 
loogstwaarschünlük kan men aannemen , dat die geheele be

manning officieren en 13 manschappen, verloren zijn. Eén ver
keerde handgreep in die samengestelde machine en het kostbare 
vaartuig en de vele kostbaarder menschenlevens zijn verloren. 

Toen ik in Yliasingen dat vaartuig, op uitnoodiging van de 
Maatschappij „de Schelde", heb bezichtigd, ben ik bijzonder 
getroffen juist door deze omstandigheid, dat de commandant 
een samenstel van verschillende handgrepen in zyn hoofd moet 
hebben, zóó gecompliceerd, dat één enkele fout daarin noodlottig 
is voor de geheele bemanning van het schip. Nu kan men zich 
denken, dat in gewone rustige tijden bij proeven dat alles goed 
aal gaan, maar zullen deze onderzeeërs effect hebben, dan zullen wij 
ze ons niet moeten denken in rustigen vredestn'd, maar in oorlogs
tijd, uitgaande op een groot pautserschip, dat men tot doelwit 
heeft gekozen, in het bewustzijn, dat, als men ontdekt wordt, 
men zelf groot gevaar loopt, m. a. w. in een tijd, dat men niet 
al zijn zinnen bij elkaar heeft, er althans wel kans bestaat, dat 
men in zenuwachtigen toestand verkeert. In die omstandigheden 
zal het zoo licht voorkomen, dat een enkele verkeerde handgreep 
wordt gedaan en alles mis is. 

Daarom behoor ik tot deleden, dieb\j hetafdeelingsonderzoek 
er op hebben aangedrongen dat, indien wij den weg opgaan van 
onderzeesche torpedobooten aan te schaffen voor onze marine, 
deze uitsluitend zullen worden bemand met vrijwillig personeel; 
niet, zooals de Minister in zyn toelichting ons heeft gezegd en 
in aijn Nota heefd herhaald .zooveel mogelijk met vrijwillig 
personeel", maar geheel en uitsluitend. Die aandrang heeft 
op dit oogenblik weinig practisch nut, want ik weet, dat 
voor dit ééne bootje, dat wij op dit punt staan aantekoopen, 
voldoende personeel aanwezig is aan vrijwilligers, maar gaan 
wij op dezen weg voort en treft ons eens het ongeluk dat thans 
Frankrijk heeft getroffen , dan zal zich onder het personeel der 
marine zeer zeker een groote schrik openbaren en dan zou 
het kunnen zijn, dat er geen vrijwilligers wareu, althans niet 
voldoende, om de bemanning te vormen. In dat geval zou 
de Minister kunnen overgaan tot het requireeren van die man
schappen. 

Het komt my voor, dat de Minister daartoe geen recht zou 
hebben. Zeker, indien op het oogeublik wordt besloten om die 
onderzeesche vaartuigen in de gewone sterkte van de marine op 
te nemen, dan zullen al degenen die zich van nu af aan bij 
den zeedienst verbinden, weten, dat zij eenmaal zullen kunnen 
worden aangewezen ook voor het bemannen van zulk een 
onderzeesche torpedoboot, maar degenen, die thans met den Staat 
een contract hebben aangegaan, waren onkundig van het feit, 
dat eenmaal zulk een onderzeeër zou warden aangeschaft, en 
die menschen hebben zich voor dat gevaarlijk werk niet kunnen 
verbinden. 

Het komt mü dan ook voor, dat. uit het tegenwoordige per
soneel alleen vrijwilligers moeten kunnen worden gevonden en 
zoo de Minister die niet vindt, zal hy door verhooging der toe
lagen de zaak zoo aanlokkelijk moeten maken, dat de angst 
voor gevaar wordt overtroffen door de lust tot deelneming. 

Mijnheer de Voorzitter! De regeling, welke de Minister voor 
het personeel op die torpedobooten heeft getroffen, is , naar ik 
meen , niet bijzonder royaal te noemen. In de ons gisteravond 
toegezonden Nota kunnen wij zien, wat in Engeland, Amerika 
en Frankrijk als extra toelage voor deelneming aan de bemanning 
wordt gegeven. Als men nu al die cijfers herleidt tot jaarlyksche 
bedragen, dan komt men tot deze slotsom, dat, na de eerste vier 

Ï>roefmaanden althans, de officieren bij ons zullen krijgen een toe-
age per jaar van f800. In Engeland ontvangen zij f 1300, in Ame

rika f 2700; de onderofficieren bij ons f336, in Engeland f 660, in 
Amerika f1370; de minderen bij ons f 180, in Engeland f440, in 
Amerika f 685. Nu weet ik , dat de levensstandaard in die ver
schillende landen zoodanig verschilt, dat wij daardoor het ver
schil in deze chfers wel voor een deel kunnen verklaren. Maar 

wat mü getroffen heeft bjj bet nacijferen van deze getallen, dat 
is het verschil in verhouding tusschen de toelage, die gegeven 
wordt aan officieren en die, welke de minderen krijgen. Bij ons 
zullen de minderen slechts ■/■ krijgen van de officierstoelage, 
terwijl dit in Engeland ' , , in Frankrijk bijna',, en in Amerika 
V4 bedraagt. Het blijkt dus, dat wij hier net schrielst zijn en 
den grootsten ui-tand houden tusschen minderen en officieren. 
In Amerika is de regeling veel meer democratisch, omdat daar 
de duiktoelage voor allen gelijk is gesteld. 

Dat is zeer juist , omdat het aan het duiken verbonden ge
vaar ook voor allen volkomen gelijk is. In Frankrijk bedraagt 
de toelage voor officier 1 franc en voor onderofficieren en min
deren 70 cemtines; ook dit is democratischer, omdat geen onder
scheid wordt gemaakt tusschen onderofficieren en minderen en 
deze slechts 30 centimes minder krijgen dau de officieren. Hier 
echter is een omslachtige regeling, waarbij £tHe hiërarchische 
rangen op verschillende wijze behandeld worden, officieren, 
machinisten, twee rangen onderofficieren en minderen. De rege
ling der toelagen in het buitenland lijkt mü veel beter. 

Afgescheiden van de regelingen voor het personeel, waarover 
ik even spreken moest omdat de Minister zijn onderzeeboot wel 
krijgen zal, moet ik opmerken, dat de waarde van dit vaartuig 
al zeer twijfelachtig wordt door de omstandigheid, dat men bij 
breken van onderdeelen geheel afhankelijk is van het buiten
land. De Minister zegt wel, dat de noodige herstellingen hier 
te lande zullen kunnen worden verricht, maar dat herstellen 
zal dikwnls moeten zijn het vervangen van gebroken of be
schadigde onderdeelen, en is juist wat mij bij mijn bezoek 
in Vlissingen is medegedeeld, dan zijn wij met dit geheele 
scheepje in den aap gelogeerd. Men heeft mjj gezegd, dat 
het geheim van alle onderdeelen door de Amerikaansche Elec
tric Boatcompany zorgvuldig wordt bewaard, en dat wij zelfs 
de eenvoudigste onderdeelen niet kunnen namaken, omdat men 
de samenstelling van het metaal niet kent. Wü zullen dus — 
ik zeg dit op gezag van de deskundigen, die mij te Vlissingen 
hebben ingelicht — al die onderdeelen uit Amerika moeten 
betrekken. Dat heeft in vredestijd weinig bezwaar, maar in 
oorlogstijd wel. Als wij dan juist die torpedoboot moeten ge
bruiken en dan even naar Amerika moeten sturen om dit of 
dat onderdeel te halen, dan gevoelt ieder, dat dit een belachelijke 
situatie is. 

Dit alles geeft mij redenen genoeg om met den aankoop van 
deze onderzeesche torpedoboot niet mee te gaan. 

Maar ook indien de bruikbaarheid van dit nieuwe wapen 
volkomen vaststond, dan nog zou ik die onderzeesche torpedo
boot alleen kunnen aanvaarden, als de aanschaffing van een 
verdedigingsmiddel tot binnen de grenzen onzer draagkracht 
ligt, dus als een bezuinigingsmaatregel. Ik kan mij niet voor
stellen, dat iemand over den aankoop van onderzeesche torpedo
booten bijzonder enthousiast kan worden — ik althans niet; maar 
als wij met den aankoop van dit verdedigingsmiddel verschoond 
bleven van het bouwen van pantserschepen die of geheel buiten 
ons bereik liggen, öf zoo zü worden gereduceerd tot de grens van 
onze draagkracht absoluut onbruikbaar zijn, dan zou ik zeggen, 
laten wij dat middel aanschaffen 

Maar die keuze geeft de Minister ons niet; met Minister Ellis 
zegt hij, dat het aanschaffen van dit materiaal geenerlei invloed 
zal oefenen wat betreft de aanschaffing van grooter gepantserd 
materiaal. Zelf voegt hij aan toe, dat hij daarop niet vooruit 
loopen wil en eerst ervaring opdoen. Maar als deze boot als een 
soort proefdier moet dienen, dan wil het mij voorkomen, dat 
de som wel wat hoog is en het gevaar voor menschenlevens daaraan 
verbonden wel wat ernstig. Rondom ons zijn verschillende 
Mogendheden, die proeven nemen, dus als het hier alleen geldt 
wat meer ervaring te verkrijgen, dan zal die ook wel kunnen 
worden verkregen uit tijdschriften e. d.; daarvoor behoeven 
wij zelf zoo'n boot niet aan te schaffen. 

Hier ligt voor mü echter het zwaartepunt, dat wü door de 
aanschaffing van deze onderzeesche torpedoboot niet werken in 
de richting van bezuiniging, maar integendeel de zaak dubbelop 
wordt genomen, daar zoowel het groot materiaal als deze onder
zeesche torpedoboot noodig zal worden geacht. Ik ben daarvoor 
niet te vinden en mag daar zeker wel bijvoegen, dat ik ook 
meen, dat dat allesbehalve ligt in de lyn van dezen Minister — 
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misschien niet als marineman, maarzeker als .Minister van Marine 
in dit Kabinet. Want dat Kabinet heeft, dunkt my', andere 
verwachtingen doen koesteren dan dat op militair gebied de 
uitgaven zouden stijgen in plaats van dat bezuiniging wordt 
verkregen, die beloofd is. 

De heer Jansen (den Haag): Mijnheer de Voorzitter! De 
spreker die my voorafging heeft reeds gewezen op het gevaar 
van die onderzeesche torpedoboot; ik zal daar dus verder niets 
bijvoegen. De tijdingen die wy' in de laatste dagen daarover 
hebben gekregen, hebben ons volkomen overtuigd, hoe gevaarlijk 
dit verdedigingsmiddel is. Ik zou daarom aan den Minister willen 
vragen (de zaak van de Lutin is van recenten datum en werd 
niet in het Verslag aangehaald), in overweging te willen nemen, 
wanneer deze boot wordt gestationneerd op een Rijkswerf, daar 
het noodige materieel aan te schaffen, ten einde men by voor
komende ongelukken in staat is, dadelijk pogingen aan te wenden 
om de boot te redden. Wanneer een boot als de Lutin in een 
diepte van 40 M. zinkt, geloof ik niet, dat het mogelijk is die 
te redden; maar het kan even goed gebeuren, dat zoo'n boot 
zinkt in onze zeegaten of misschien in de dokken van de werf', 
en voor dat geval zou er kunnen worden gezorgd dat materieel 
aanwezig is om de boot te hulp te komen. Wij hebben toch 
gelezen, dat op de plaats, waarde Lutin gezonken is. uit Malta en 
andere plaatsen schepen aangevoerd zyn moeten worden om te 
trachten redding aan te brengen. 

Het zou zeker onverantwoordelijk zn'n, wanneer er hier iets 
dergelijks gebeurde, dat dan niet althans aan de werf het noodige 
materieel aanwezig was om hulp te kunnen bieden. 

Ik vraag den Minister op dit oogenblik geen antwoord, maar 
verzoek hem alleen dit belangrijke punt te willen overwegen 

De heer Cohen S t u a r t , Minister van Marine: Mijnheer de 
Voorzitter! De verschillende sprekers die over dit onderwerp 
het woord gevoerd hebben, naar de volgorde waarin zy gesproken 
hebben , beantwoordende, is het mij aangenaam den heer van 
Wassenaer van Catwyck te kunnen mededeelen, dat, wanneer 
er een middel gevonden kan worden om de diensten van den 
luitenant ter zee Koster ook voor den vervolge te benutten, 
dit door mij niet ongebruikt zal worden gelaten. Het antwoord 
op de vraag in het Verslag kon moeilijk gegeven worden, omdat 
er nog geen officieel verzoek was ingekomen van de zijde waar
van dit verwacht mocht worden. Het had derhalve nog geen 
punt van studie uitgemaakt op welke wijze eventueel aan het 
geuit verlangen zou kunnen worden te gemoet gekomen. Het 
voornemen van dezen officier om den dienst te verlaten is mij 
overigens alleen nog door onderhandsche mededeelingen bekend, 
zoodat op dit punt nog geen officieele actie is mogelijk geweest, 
maar het zal mijn streven zn'n om dezen persoon zooveel mogelijk 
aan onzen dienst te verbinden. 

De heer Hugenholtz heeft eenige bezwaren tegen dit voorstel 
opgesomd en gewezen op de geringe ondervinding of liever het 
totaal gemis aan ondervinding tot nog toe door onze marine 
opgedaan aangaande onderzeesche booten, terwn'1 de ervaring '. 
elders juist dezer dagen oo zoo droevige wijze is geaccentueerd 
door het verlies, dat de Fransche marine heeft geleden. 

Op dit gebrek aan ondervinding, dat ik niet ontken, slaan 
de eerste woorden van de Nota, die gisterenavond is verschenen, 
dat het juist mijn streven is om ervaring te laten opdoen door 
onze marine, die aanleiding heeft gegeven tot de poging om 
dit vaartuig te koopen. 

Wy gaan nu ondervinding opdoen van het oogenblik afaan 
dat de Volksvertegenwoordiging de boot zal willen aankoopen. 

Wat het gevaar betreft, dat aan deze booten verbonden is, wil ■ 
ik gaarne de verklaring afleggen, dat van de zijde van het bestuur 
van de marine niets zal worden nagelaten om het gevaar by 
deze proef, bij deze dienstverrichtingen zooveel mogelijk te < 
beperken. 

Ik twijfel er niet aan of het zal voor dezen dienst bn' onze 
BMrina aan vrijwilligers niet ontbreken, maar of ik nu aan den 
wensch van den geachten afgevaardigde zal kunnen voldoen 
om altn'd vrijwilligers voor dezen dienst aan te wy'zen, die toe
zegging kan ik moeilijk geven, Wanneer er geen vrijwilligers 
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zich mochten aanbieden zal het wel noodzakelijk zijn om anderen 
te requireeren. 

Wat de vergelijking betreft die de geachte afgevaardigde 
heeft gemaakt tusschen de voordeelen die zullen gegeven worden 
aan het personeel van onze vaartuigen met die welke gegeven 
worden aan het personeel bij andere marines, daaromtrent kan 
ik weinig zeggen. De geachte afgevaardigde heeft zelf erkend, 
dat de vergelijking tusschen het eene land en het andere wat 
den levensstandaard betreft, moeilijk te maken is. De gronden, 
waarop berust de verhouding die er bestaat, wat de geldelijke 
belooniug betreft, tusschen het hoogere en lagere personeel bij 
andere marines, is mij niet bekend. Wat het verschil in be
looning betreft, als door mn' ontworpen , dit hangt samen met 
het verschil in de verantwoordelijkheid die door het hoogere en 
lagere personeel by deze dienstverrichtingen wordt gedragen. 
Dat verschil van verantwoordelijkheid is gegrond op kennis en 
positie. Ik geloof dat de vastgestelde verhouding niet onbillijk 
is in vergelijking met de andere bü de marine bestaande be
zoldigingen. 

Dat er by' de onderzeesche vaartuigen onderdeelen voorkomen 
waarbij van speciaal fabrikaat sprake is, kan ik niet ontkennen. 
Welke van die speciale onderdeelen hier te lande niet zullen 
kunnen worden nagemaakt, zooals de geachte afgevaardigde 
bedoelde, daarvan is iny' niets ter oore gekomen. Ik geloof dat, 
wanneer wij eenmaal in het bezit van een dezer vaartuigen zullen 
zijn, zoodat wij ze kunnen bestudeeren, dan zal het wel blijken 
in hoever wij afhankelijk zullen zyn van den vreemden bouw
meester. Vele zaken by de zeemacht moeten wy uit het buitenland 
betrekken, dit is ook hier het geval. 

In tegenstelling met den heer Hugenholtz ben ik van meening, 
dat het gewenscht is om alles te doen wat wij kunneu om een 
begin te maken met het beproeven van deze vaartuigen by onze 
marine. Wy' zyn volstrekt niet vroeg geweest. Wij doen nu 

i een stap op den weg om ons met deze vaartuigen vertrouwd 
i te maken. Ik geloof', dat de voortvarendheid, die thans door 
j het bestuur der marine in deze wordt betracht, op goedkeuring 

aanspraak maakt. 
De redeneering van den heer Hugenholtz, dat het hebben 

van een onderzeesche boot voor ons als proef af te keuren zou 
zijn, omdat het te duur en te gevaarlijk is , gaat my'us inziens 
niet op, ik kan my althans daarmede niet vereenigen. De ge
achte afgevaardigde verbond daaraan de raadgeving om van 
onze buren maar te leeren, maar juist omdat dit zeer moeilyk 
i s , ja onmogely'k zelfs, omdat in de tijdschriften over dit 
onderwerp alty'd zeer weinig wordt gevonden, dwingt er ons 
toe om zelf ondervinding op te gaan doen. Wy kunnen in deze 
geen anderen weg inslaan dan hier wordt voorgesteld. En 
wanneer de onderzeevaart is of mocht worden wat men er van 
vele zy'den in ziet, dan is de som die hier gevraagd wordt niet 
te hoog. 

En wat het gevaar betreft, ik geloof dat wij op dit oogen
blik te veel onder den indruk zyn van de ramp die onlangs 
heeft plaats gehad. 

Wanneer men nagaat wat er over het algemeen met dergelijke 
vaartuigen gebeurd is, dan zal men wel tot de conclusie komen 
dat het gebruik van de onderzeesche booten niet veel gevaarlijker 
is dan het gebruik van het andere materieel der marine. 

Wat de opmerkingen van den heer Jansen betreft, ik zal 
gaarne acte nemen van de door hem gegeven wenken , om te 
trachten om zooveel mogelyk te zorgen voor de hulpmiddelen 
tot redding. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

De ARTT. 1 en 2 , zoomede de BEWEEGREDEN , worden achter
eenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen 

Het wetsontwerp wordt in stemming gebracht en met 56 tegen 
8 steramen aangenomen. 

Voor hebben gestemd de heeren Brants, Jannink. de Waal 
Malefijt, Okma , Ruys de Beerenbrouck, Blooker, van Bylandt, 
Talma, Lely, van Alphen, Duynstee, Mees, van Wichen, van 
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Vliet, Snieenge, Zylina, Plate, Regout, van Deventer, Patijn, 
Thomson, IJzerman, Drucker, van Gijn, van Wijnbergen, van 
Doorn, Jansen (den Haag), Roessingh, Pierson, vau Veen , 
Duymaer van Twist, Ketelaar, van Idsinga, van Wassenaer 
van Catwijck, Brummelkamp, Verhey, Dolk, |van de Velde, 
van Styrnru , van Nispen tot Sevenaer , Schokking, Noltiug , 
de Ridder , Passtoors, Lieftinck , van den Bergh(den Helder), van 
den Berch van Heemstede, Hubrecht, Eland, Roodhuyzen, 
Goeman Borgesins, Loeff, Smidt, van Karnebeek, Marchant 
en de Voorzitter. 

Tet/at hebben gestemd de heeren Tak, Schaper, Hugeuholt/., 
ter Laan, van Kol, van der Zwaag, de Klerk en Troelstra. 

De Voorzitter deelt mede , dat de heer van Alphen heeft 
bericht tot zyn leedwezen verhinderd te zyn de vergadering 
verder h'\] te wonen. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen. 

IV. Het wetsontwerp tot WIJZIGING VAN HET VIDE HOOFDSTUK DER 
STAATSBEGROOTING VOOR nET DIENSTJAAR 1906 (2'J). 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Thomson : Mijnheer de Voorzitter! In het Voorloopig 
Verslag komen twee teekenende zinneD voor, te weten op 
bladz. 1, § 2 : 

„Nagenoeg algemeen was men van oordeel, dat de Regeering 
zich bij het ontwerpen van de vjorgestelde reorganisatie niet 
op het juiste standpunt heeft gesteld." 

En op bladz. 1 1 , § 5: 
„Algemeen juichte men het toe , dat bij de reorganisatie ernstig 

is gestreefd naar verbetering van de positio der onderofficieren 
en minderen bn' het korps." 

Beide zinsneden geven mijn bedoeling duidelijk weer, en 
wanneer ik dan ook meen — tenzy de Minister me van ongeluk 
zal overtuigen — mijn stem tegen het wetje te moeten uit
brengen , dan ligt daarin geenszins besloten , dat ik de voor
nemens tot lotsverbetering van de mariniers niet zou goedkeuren , 
integendeel. 

Alleen , de Minister van Marine omschrijft in zijn Memorie 
van Antwoord op bladz. 8 de strekking van het ontwerp als 
volgt: 

„Het komt er thans dus slechts op aan de zekerheid te verkrijgen, 
dat in beginsel de Staten-Generaal aan de voorgenomen en, 
naar de Regeering vermeent te hebben aangetoond , dringend 
noodige reorganisatie vau het korps mariniers, hunne goed
keuring hechten." In beginsel acht ik de gewilde reorganisatie 
verkeerd , en daarom heeft het voorstel niet mijn sympathie. 

De geschiedenis van het korps mariniers is geweest, of liever 
zal zijn een langzame marteldood mag ik wel zeggen. Ook nu 
weer is de Minister er op uit om het bestaan door eenige 
opwekkende middelen kunstmatig te rekken. 

Waarom ik van marteldood spreek, zal geen toelichting be
hoeven. Een kranig korps vau beroepssoldaten, dat in zich 
voelt de poësie van het soldeniersleven, en dat voortdurend tot 
de teleurstellende overtuiging moest komen, dat het met zh'u 
liefde voor het beroep nooit verder kon komen dan de theorie. 

Heel mooi werd dat indertijd — het was na den Lombok-
overval en dus in een tijd dat het in Indië erg spande — door 
een jong officier van de mariniers uiteengezet. 

Hij zegt, dat de werving in die dagen voor het Indische 
leger aanlokkend werd gemaakt en niettemin het korps mariniers, 
dat in Holland beschikbaar was, znn verzoek om uitzending 
niet zag verhoord. Dat gaf reden tot teleurstelling, niet tot 
ontevredenheid; want — zegt de schrijver — het Indische leger 
moest toonen zelf voor zijn taak te zyu opgewassen. 

„Maar — laat hy er op volgen — die berusting te eischen 
van de mariniers aan boord der vele voor Lombok aanwezige 
schepen die wel aan de expeditie mochten deelnemen , zou te 
veel gevergd zijn, want hoe weinig zijn deze benut; hoeveel 
flinke krachten zijn daarbij niet renteloos gebleven ; hoe weinig 
s er partij getrokken van de meerdere geoefendheid der mariniers 

I boven de schepelingen, hoe weinig is dus hun waarde als 
infanterist, hun beroep, erkend. 

„En als men dagelijks te Lombok de diensten der mariniers, 
bestaande uit wachtdiensten en transportloopeu, zelfs in de dagen 
der vele gevechten nagaat, dan komen onwillekeurig die mooie 
woorden van de couranten en tijdschriften in die „bange dagen 
voor het korps" weer voor den geest, waarin gesproken werd 
van een gedisciplineerd, geoefend korps, terwyl op Lombok 
hun geen enkele dienst werd opgedragen, waarin die geoefend
heid kon worden benut; waar zij geroemd werden als goede 
schutters en geen schot mochten lossen, waar zij flink werden 
genoemd, maar geen Baliër te zien kregen. 

„De marinier aan boord heeft een geheel andere roeping dan 
de schepeling. Hij is opgeleid te Amsterdam als infanterist 
en als niets anders. Met de nautische vakken heeft hij niets te 
maken; als hij nog eens iets moet verrichten dat niet direct tot 
zyn werk behoort, wordt hij onhandig genoemd, en dit is duidelijk , 
omdat hy niets van dien aard leert. 

„Maar de marinier deukt daarbij, wacht maar , als we aan wal 
ziju en voor den vijand, dan ben ik jelui de baas, dan zullen 
we toonen wat wij kennen, dan zyn we in ons element. 

„En welk een schoone gelegenheid bood Lombok aan voor 
de mariniers der landingsdivisie om dat te doen. 

„Maar men oordeelde het beter de mariniers als infanteristen 
gelijk te stellen met matrozen en stokers, meeren deels weinig 
geoefend in de ïnfanterie-exercities (en waaronder men zelfs 
menschen viudt die nooit een geweer hebbeu afgeschoten); met 
hen werden zy' gevormd tot sectiën , waarvan het kader gedeeltelijk 
uit scheepsonderofficiereu (waaronder bootslieden, somtijds een 
zeilmaker of lste-stoker) bestoud, allen zeer verdienstelijke 
menschen in hun vak , maar door hun totaal gemis van oeleniug 
niets waard iu de gelederen. Waar blijven nu die verdienste
lijke mariniers en waar de verdiensten van het korps? 

„Het is hard voor hen, met ongeoefenden te worden gelijk
gesteld en, zooals tijdens deze expeditie 13 gebleken, te weinig 
geoefend te worden geoordeeld, om in de voorste liniën te mogen 
meevechten. 

„Op deze wy'ze zou een marinier tot het besef moeten komen, 
dat hij voor niets nut is , want aan boord is hij voor vele dingen 
niet te gebruiken en aan wal voor de hoofdzaak ook niet. Zoo'n 
man schaamt zich voor zyn collega-vakman van de landmacht, 
die hem wel als uiet-mondig moet beschouwen om mede te strijden. 

„Hij denkt aan het oefeningsveld en de schoolbanken te Amster
dam , waar de officieren en onderofficieren „ zich zoo druk 
maakten", waar geen uur mocht worden verzuimd, en de vraag 
rijst by hem : waartoe was dat alles noodig." 

Dit is zeer juist geteekend. Daarin zit de psyche van de heele 
zaak. Voor een korps buiten het Indische leger is in de Indische 
oorlogvoering geen plaats. 

En volkomen juist is mijns inziens de conclusie, waartoe de 
bedoelde schrijver in het Indisch Militair Tijdschrift komt: „En 
mochten er nogmaals „bange dagen voor het korps" aanbreken 
en zijn bestaan weer bedreigd worden, doch dan zonder succes 
verdediging worden gevoerd, dan is het wellicht beter in verband 
met het voorgaande, op die manier onder te gaan, dan dat 
bestaan voort te slepen onder den druk van een vernederenden 
dienst''. 

De toenmalige commandant der zeemacht oordeelde anders » 
zyn meening over den schryver was scherp en bits. Hy werd 
overgeplaatst als straf, „overwegende, dat een jeugdig militair, 
die zoo weinig doordrongen is van ziju verplichting om met 
genoegen en zonder morren zyn plicht te doen, alle party-
schappen te vermijden en zyne kameraden achting toe te dragen, 
nog niet geschikt is als detachementscommandant den militairen 
geest bij zyne onderhebbenden aan te kweeken en te bevorderen." 

Ik sprak van langzamen marteldood. Men moet begrijpen , 
dat een beroepskorps ten doode is opgeschreven, al3 het tot bet 
bewustzijn komt, dat het geen doel heeft, geen reden van 
bestaan. En dan vraagt men zich af, hoe het mogelijk is, dat 
men zoo lang talmt eer het den genadeslag toe te brengen. 

De Minister tracht dat getalm eenigszins aannemelijk voor 
te stellen. We lezen toch op bladz. 2 van de Memorie van 
Antwoord: 

„Waar iu het Voorloopig Verslag met nadruk gevraagd werd 
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een onomwonden uitspraak, voor welk doel de vloot behoefte heeft 
aan mariniers, meent ondergeteekende tot juiste aanduiding van 
zy'n standpunt, allereerst onder de oogeu te moeten zien de vraag 
of de organisatenr eener zeemacht heden ten dage een afzon
derlijk korps murine-infauterie in zy'n stelsel zoude hebben op 
te nemen, eu hij aarzelt niet die vraag in ontkennenden zin te 
beantwoorden.Ook bfi meent,dat aan den hedendaagschen oorlogs
matroos , in aanmerking genomen de wijze van opleiding en 
den aard der overige van hem gevorderde diensten, voldoende 
militaire ontwikkeling, oefening als infanterist en bedrevenheid 
als schutter kan worden bijgebracht en het dus niet noodig is 
den marinier naast hem te plaatsen om in alle voorkomende 
diensten te kunnen voorzien, ook wat betreft de uitoefening van 
politiedienst en krygsverrichtingen bg debarkement. 

„Volgt uit het bovenstaande, dat ondergeteekende zich in be
ginsel als voorstander van de opheffing van het korps mariniers 
doet kennen , waar de Nederlaudsche zeemacht een voor hare 
samenstelling nog betrekkelijk sterk korps marine-infanterie 
bezit, daar is de vraag, hoe met dit korps te handelen, van een 
practisch standpunt te bezien, en dan meent ondergeteekende, 
dat de voorgestelde reorganisatie daarvan de meest doelmatige 
oplossing geeft. 

„Aangezien het tot het korps behoorende personeel voor het 
grootste gedeelte niet uit de sterkte der zeemacht kan worden 
gemist, zoude opheffing van het korps niet kunnen worden 
verkregen door ontslag van dat personeel; overgang naar het 
matrozen-personeel zoude alleen voor de zeer jonge mariniers, 
met behulp eener speciale opleiding, mogelijk zijn. Men zoude 
dus, hoezeer tot spoedige opheffing geneigd , een tijdperk van 
overgang moeten doormaken, en nu wil het ondergeteekende 
voorkomen , dat de maatregelen voor dien overgang te nemen 
geen ander karakter zouden kunnen hebben dan hetgeen thans 
wordt voorgesteld. 

„Wordt gevraagd: „is het voorgestelde als overgangsmaatregel 
bedoeld, waarom het dan niet van den beginne af als zoodanig 
aangekondigd?" dan zij geantwoord: „het kan binken een over
gangsmaatregel te moeten zijn, maar het is niet noodig dit 
thans te beslissen"." 

Nu vraag ik: is het mogelijk, dat de Minister een ver
betering van het korps denkbaar acht na deze ronde verklaring? 
Was het niet geheel buitengesloten, dat tot dusver de mariniers 
voor een deel voortleefden in den waan, dat zn'tot iets bijzonders 
van nut zouden zijn , thans is het daar vierkant erkend , dat 
zy alleen worden aangeworven , omdat de Minister meent geen 
voldoend aantal matrozen te kunnen krijgen, en dat zn dan 
toch altn'd zullen wezen een soort schepelingen voor de diensten 
aan boord, maar ten halve bekwaam. In zoo'n korps moet komen, 
Mijnheer de Voorzitter, een allerellendigste geest, een gevoel 
van onbevrediging, van halfheid. Reeds nu kiemen daarvan 
de teekenen, de Minister van Marine weet dat evengoed als ik. 

Helpen wü den Minister in zijn halfslachtige plannen dan 
geven we daarmede een fermen rugsteun aan het voortwoekerende 
euvel van den slechten geest onder ons marinepersoneel. 

De Minister vreest zyn personeel niet op sterkte te kunnen 
houden en houdt daarom een korps in stand zonder 
reden van bestaan. 

Maar juist de opheffing der mariniers zal hem verplichten om 
het nijpende vraagstuk van het personeel — zonder gebruik te 
maken van lapmiddelen — behoorlijk tot oplossing te brengen. 

„Intusschen — zegt de Minister op bladz. 3 — blijkens het toene
mende incompleet by het korps mariniers, leverde de aanwerving 
voor dit korps in den laatsten tyd geen voldoende resultaten 
op. Ligt daarin niet een aanwijzing, dat betere verhoudingen 
bij het personeel grooter toeloop zullen te voorschijn roepen ? 
Intusschen, als de Minister meent, dat het eenvoudig toestan
den zijn van materieelen aard, dan deel ik zijn zienswijze 
niet. En ik zie in het stuiten van de werving van mariniers 
het groote voordeel, dat de quaestie der werving van matrozen 
en hun positie in de toekomst noodzakelijk nader zal worden 
geregeld. Wij kunnen ons hier spiegelen aan de kaderquaestie 
in het leger. Had men zich hier ook van die oogenschynlyke 
hulpmiddelen afgehouden, we waren wel genoodzaakt geweest 
om het vraagstuk bevredigend op te lossen. Het gevolg van 

dat verzuim is geweest de ellendige toestand waarin we ons 
nog steeds bevinden. Dit zö een les. 

Ook de bemanning met inlanders in onze koloniën zal daardoor 
een meer dringend vraagstuk worden en behoorlijk onder de oogen 
moeteu gezien worden. Er komt dit bij, dat het aantal matrozen, 
meer benoodigd, indien tot opheffing der mariniers mocht 
worden besloten, by lange niet overeenkomt met de sterkte aan 
mariniers Reeds in het Voorloopig Verslag werd opgemerkt, dat : 
„aan den wal de mariniers thans iu het belang der zeemacht 
geen diensten bewijzen, welke, na opheffing van het korps, 
niet door het tegenwoordig reeds in dienst zy'nde marinepersoneel 
zullen kunnen worden verricht; noch in Nederland, noch in 
Iudië zal voor deze doeleinden het aantal matrozen uitbreiding 
behoeven. Reeds uit het feit, dat de Minister de sterkte van 
het korps mariniers wenscht te brengen op 1876 man , zynde 
470 man meer dan het aantal, dat by oorlogsgevaar in het 
ongunstigste geval wordt noodig geacht, volgt naar het scheen, 
voldoende, dat het aantal matrozen, dat noodig mocht zyn om 
de door het opheffen van het korps mariniers ontstane leemte 
aan te vullen , in elk geval belangrijk kleiner zal zyn dan de 
sterkte van evengenoemd korps." Dat wordt ook toegegeven in 
de outwerp-regeling. Immers wat leest men daar? Art. 3. (2) 
zegt: „De oefeningen zullen strekken om de maiiniers in hoofd
zaak te bekwamen in de behandeling van het geweer en in 
infanterie-oefeningen eu hun te vormen tot schutter; tevens"... enz. 

Eu onder (4) lees ik: „In verband met den aangewezen werk
kring van het korps zal steeds een gedeelte gedurende niet te 
korten tijd in kazernes aan den wal vertoeven om grondig 
onderricht op infanteriegebied te kunnen ontvangen." 

Wat een tegenspraak van denkbeelden ! De mariniers hebben 
geen reden van bestaan meer; men zal ze niet meer noodig 
hehben ; men erkent dat de landingen in Iudië niet meer zullen 
uitgevoerd worden door het korps , gelijk tot nog toe , maar door 
het Indisch leger, maar toch vooral leid ik ze op voor dien niet 
noodigen werkkring. En daaraan vooral — voor dat grondige 
onderricht bestemme men niet te korten tyd. Ligt ook daarin 
niet weder de aanwijzing, dat de sterkte aau mariniers heel wat 
grooter is dan de — by hun opheffing — noodige, uitbreiding 
van matrozen ? 

Het korps mariniers zal altyd blyven, door de byzondere 
instellingen, om zynentwille in stand gehouden, een duur 
korps; by' opheffing zal een besparing van minstens 1 millioen 
gulden verkregen worden, waarvan een deel tot de meerdere 
behoeften aan raatrozenpersoneel zal kunnen voorzien. 

Mynheer de Voorzitter, myn besluit is, dat hier een krachtige 
maatregel noodig is, dat de verdere aanneming van mariniers 
behoort te worden gesloten , omdat met deze wankele voor
nemens van den Minister de toestand bij ons personeel bij 
voortduring slechter zal worden. 

Overigens ben ik van de noodzakelijkheid der lots^erbetering 
van de leden van het korps — zoolang dit bestaan blyft — ik 
herhaal di t , volkomen overtuigd, en eindig ik met een beroep 
te doen op den Minister van Marine , opdat ook op de belangen 
van de officieren , zoo van den militairen dienst als van de 
administratie, in den geest als in het Voorloopig Verslag werd 
gevraagd , zal worden gelet. 

De heer Duymaer van Twist : Mijnheer de Voorzitter! Ik 
wensch met het maken van eenige opmerkingen myn standpunt 
omtrent dit ontwerp uiteen te zetten. Naar het my voorkomt 
hebben wy hier met een zeer belangrijk ontwerp te doen , dat 
voor de toekomst van ver strekkende gevolgen kan zyn. Gely'k 
bekend i s , ging aan dit ontwerp dat van den Minister Ellis 
vooraf. Wat betreft de noodzakelijkheid der reorganisatie gaan 
beide ontwerpen van dezelfde gedachten uit, doch by de uitvoering 
der reorganisatie is er groot verschil merkbaar. Beide ont
werpen hebbeu op het oog aan het korps mariniers de bestemming 
te hergeven die het korps vóór 1880 bezat, en zoowel Minister 
Ellis als deze bewindsman achtten uit geldelijk oogpunt het niet 
goed doenlyk het korps op zyn voorgeschreven sterkte te houden. 
De reorganisatie vindt dus in een technische en een financieele 
reden haar grond. Bovendien zal het by totstandkoming der 
reorganisatie mogelijk zyn het gereorganiseerde korps een betere 
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positie te geven. Tot zoover gaau beide ontwerpen te zamen , 
om , gelijk ik zeide, in de uitwerking uiteen te gaan. Jlet ontwerp 
van Minister Ellis blijft getrouw aan de gedachte, dat het hier 
reorganisatie geldt. Het ontwerp, dat thans aan de orde i s , 
wenscht geen eigenlijke reorganisatie, maar moet noodwendig 
opheffing ten gevolge hebben. Daarheen leidt het stelsel van 
dezen Minister, die het eigen officierskorps opheft. 

In de Militaire Gids, waarin de kolonel van Rossem met 
vreugde dit principe begroet, zegt die oud-hoofdofficier dei-
marine: 

.Eenmaal de officieren vervallen zal het duidelijk blijken, 
dat een korps mariniers voor onze marine onnoodig is." 

Eu ook doet de kolonel van Rossem als z\jn meening kennen: 
•lat juist de opheffing van het korps bemoeilijkt wordt door het 
voortbestaan van officieren der mariniers. 

Uit menige passage in de gewisselde stukken is het eveneens 
Quidelük aan te toonen , dat die opheffing ook door den Minister 
gewenscbt wordt. 

Tot die opheffing al of' niet mede te werken is de vraag, die 
ons bij dit ontwerp heeft bezig te houden. Die opheffing ligt, 
gelijk ik zeide, in het niet meer laten voortbestaan van het 
officierskorps. Zoolang er officieren zijn, blijft het korps en is 
er samenwerking mogelijk. Gaan die officiereu weg, dan is het 
korps ten doode opgeschreven. Of het korps mariniers dient te 
blyven bestaan en of de matrozen de taak aan de mariniers op
gedragen , niet zouden kunnen vervullen , die zuiver technische 
vraag wil ik niet beslissen. Doch om die vraag gaat het hier 
in de allereerste plaats niet. Dit zou het geval zijn, als de 
Minister naast het korps mariniers een ander korps plaatste, laat 
men zeggen matrozen, en dan zeide: kies nu uit beide wat gij 
voor de marine het meest noodig acht. Doch dat andere korps 
heeft de Minister niet. Wij zullen iets opheffen , waarvoor wn' 
niets in de plaats krijgen. En dit is de quaestie, waarover het 
bij dit ontwerp gaat. Reeds nu gaat het met de werving van 
matrozen niet best; hoe zal men dan het vlootpersoneel op vol
tallige sterkte krijgen als in de mariniers ook nog dient voorzien 
te worden? De Minister gevoelt het lastige van het geval. Hij 
wil eigenlijk het korps mariniers nog wel behouden. 

Op bladz. 2 van de Memorie van Antwoord zegt de Minister, 
dat het tot het korps behoorende personeel voor het grootste 
deel niet uit de sterkte der zeemacht kan worden gemist. De 
Minister kan ze dus niet missen, zelfs wil hij met de werving 
blijven voortgaan. 

Op bladz. 3 van dezelfde Memorie wordt dit duidelijk uitge
sproken, waar de Minister, wijzende op de verbetering der positie 
van de mariniers, schrijft: de voorgestelde verbeteringen in de 
positie van dit personeel kunnen op de aanneming van gunstigen 
invloed blijken te zijn. Vooral deze uitspraak levert het duidelijke 
beeld van de halfslachtigheid die dit ontwerp kenmerkt. 

De opheffing krachtig in de hand werken en bevreesd voor die 
opheffing op een betere werving hopen. Zelfs op recruteering in 
de verre toekomst wordt gerekend. Iets verder toch zejjt de 
Minister in de Memorie van Antwoord: Alleen de practyk en 
dan nog over niet te korten tyd, kan uitspraak doen over de 
vraa.r of het raadzaam is deze afzonderlijke wijze van recruteering 
voor dit deel der zeemacht te behouden. 

Ligt het maken van al dit voorbehoud, dat de Minister stelt, 
in zun hand? In het stelsel dat deze Minister voorstaat, valt op 
het korps mariniers niet meer te rekenen. De Minister heeft er 
geen zeggen meer over, hu' is het kwijt. De Minister mag alles 
nog zoo gaarne in theorie willen, zijn stelsel leidt tot opheffing. 
Dit erkent de Minister zplf, dit spreekt, gelijk ik herinnerde, 
ook de kolonel van Rossem uit, zoo is ook de meening die ver
schillende leden in het Voorloopig Verslag onderschrijven. In 
het stelsel van Minister Ellis was dit anders. In dat stelsel bleef 
het verloop in handen van deu Minister. 

Wat deze Minister zich voorstelt, dat, wanneer de afzonderlijke 
recruteering der mariniers in de toekomst niet meer wenschelijk 
is, het dan aangewezen zal zijn, de aanneming der mariniers te 
staken en meer matrozen aan te nemen, ligt niet in zyn macht 
om te bepalen, en is daarvan onafhankelijk. Ten spijt van den 
Minister zal het verloop dit zelf regelen. 

Maar bovendien, stel het ware in de hand van den Minister 
om het oogenblik te bepalen, waarop de recruteering der mari

niers diende gestaakt te worden om meer matrozen aan te werveiii 
welke maatregelen zal hij dan nemen om het vlootpersoneel 
voltallig te houden als hu' geen matrozen krijgen kan f 

Hoe staat het thans met de werving , Mijnheer de Voorzitter ? 
Wat wil de Minister doen om de werving te verbeteren ? 

De remedie tegen de kwaal is, zoo zegt men: het onderdak 
brengen van matrozen in kazernes; maar waarom neemt de 
Itegeering daarmede geen proef? Wanneer zy aan de Kamer aan
toont, dat de werving daardoor zal worden begunstigd, dan zal 
de Kamer — en ik ben er van overtuigd — bereid zijn voor 
die proefneming gelden toe te staan. 

Mijn verwachtingen te dien opzichte zijn echter niet hoog ge
spannen. Het vraagstuk der werving omvat mijns inziens nog 
andere beginselen , beginselen ook van geestelijken en zedelijken 
aard. Ik ga daar niet op in , Mijnheer de Voorzitter, deze zaak 
ligt buiten het ontwerp. 

Resumeerende ligt dus mijn groote bezwaar tegen dit ontwerp 
hierin, dat het noodzakelijk gevolg van den maatregel is de op
heffing van het korps, dat die opheffing niet aan tijdstippen 
kan gebonden worden, maar zich zelf regelt, en dat uit hoofde 
van die omstandigheid de Minister, die tot op heden het korps 
mariniers een integreerend deel van het vlootpersoneel acnt, 
het behoud van dat korps uit handen geeft. 

Mijnheer de Voorzitter! In hetgeen ik in het kort ontwikkeld 
heb en niet nader, om des tyds wil, zal uiteenzetten, lag van meet 
af mijn bezwaar. De voorgestelde maatregel zal de kracht van 
onze vloot door gebrek aan personeel verminderen en in de 
toekomst door de duurdere opleiding van den matroos en wellicht 
ook door een bezwarende werving groote financieele offers van 
de schatkist vergen. 

De Memorie van Antwoord heeft mij te dien opzichte niet 
gerust gesteld, integendeel mijn meening omtrent de twee
slachtigheid van het stelsel versterkt en in sterker mate mij 
overtuigd, dat wij met het aannemen van dit wetsontwerp, 
zooals het thans voor ons ligt, een ongeraden stap voor de 
toekomst doen. 

De heer Hngenhültz: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch 
vooraf enkele detailopmerkingen te maken. De verbetering van 
de positie van de minderen en onderofficieren bij het korps 
mariniers is van alle zijden met instemming gezien. De Minister 
is zelf zoo overtuigd, dat die verbetering instemming zal ver
werven , dat hij die reeds heeft belichaamd in de begrooting 
voor 1907, en welk ook het lot moge zijn van dit wetsont
werp , wij kunnen er zeker van zijn, dat die lotsverbetering 
tot stand zal komen, en wy' kunnen dus deze reorganisatie 
beschouwen geheel los van de verbeteringen, die aan de 
minderen en onderofficieren zijn toegedacht. 

In één opzicht gaan mij die verbeteringen niet ver genoeg, 
namelijk ten opzichte van de gehuwde onderofficieren en minderen 
aan deu wal. De verbetering die thans door den Minister aan
gebracht zal worden strekt o. a. om in plaats van voeding te 
doen bekostigen door het personeel deze kosteloos te verstrekken. 
Maar de gehuwden kunnen daarvan geen gebruik maken en terwijl 
zy tot nu toe ook vergoeding kregen voor huishuur zal deze 
in den regel niet meer worden verschaft. 

Nu heb ik in de Memorie van Antwoord gezien, dat de Minister 
geneigd is in deze te gemoet te komen. Mijns inziens zou de 
eenige juiste oplossing zijn, om de voeding en de huisvesting 
te taxeeren in geld; dat men het salaris van gehuwden en 
ongehuwden gelijkstelt, maar den ongehuwden voeding en 
huisvesting geeft in natura en den gehuwden de waarde daarvan 
in geld. Dat is billijk zoowel tegenover de eene als tegenover 
de andere categorie. 

De Minister zegt nu, dat hy" een dergelijke maatregel bij dit 
wetsontwerp nog niet kan voorstellen. Ik zie daarin een belofte 
voor de toekomst en voorloopig zullen wij ons tevreden stellen 
met de verwijzing van den Minister naar twee maatregelen die 
in den laatsten tijd genomen zyn ten aanzien van niet aan 
boord verblijvenden. Ik zou nu den Minister willen vragen 
art. 9, deel I hoofdstuk VI van de Verordeningen der Koninklijke 
marine wat ruimer toe te passen ten opzichte van de mariniers 
dan tot nu toe geschied is by de marine. 

In art. 9 is daar onder lit. d bepaald, dat deze maatregel, 
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namelijk de vergunning niet aan boord verblijf' te houden, /.al 
worden gegeven aan de overige onderofficieren volgens voor
dracht van den commandant. Hier is deze maatregel dus toege
laten als een gunst, maar als door deze reorganisatie niet een 
groote onbillykheid zal ontstaan tegenovergehiiwdeonderofficieren 
en minderen, dan dient die maatregel niet als een gunst te 
worden beschouwd, maar in den rpgel als een recht; en dan 
zal dienovereenkomstig de bepaling vau de paragrafen 33 en 
30 van de soldijregeling voor deze menschen toepassing moeten 
vinden. 

Ik ga daarop niet verder in, maar wensch nu aan deze voor-
loopige opmerking nog een opmerking vast te knoopen van 
meer algemeene strekking; namelijk deze, 's Ministers ambts
voorganger en ook deze Minister zelf heeft meer dan eens te 
kennen gegeven, dat de ontevredenheid en het verloopen van 
het marinepersoneel moest worden toegeschreven aan den slechten 
invloed van buiten de marine staande personen , wien het er 
om te doen was de tucht bij de marine te ondermijnen. Het 
valt altyd moeilijk om een dergelijke insinuatie te bestreden 
en met feiten aan te toonen , dat zy onjuist is , maar in dit 
geval is het toch al heel gemakkelijk. 

Onder dit maritiiers-personeel bestond geen vereeniging, toen 
het wetsontwerp-Ellis bij de Kamer werd ingediend, en een 
openbare klacht over den onhoudbaren toestand, waarin het 
mindere mariniers-personeel verkeerde, was niet dan zeer 
incidenteel in deze Kamer geuit, maar ondanks het feit dat 
geen vereeniging onder dit personeel bestond en zich in deze 
Kamer bijna geen klacht deed hóoren. is de Miuister toch overtuigd 
geworden , dat er verbetering moet worden gebracht, daar anders 
de geheele zaak zou misloopen. Wanneer omtrent de matrozen 
wordt gezegd , dat dat gedeelte van het personeel verloopt wegens | 
den slechten toestand by de marine , dan wijten de autoriteiten 
dit integendeel aan de woordvoerders en aan de organisatie van 
dit personeel, maar hier is het verloop gekomen ondanks 
het feit dat er geen woordvoerders waren en ook geen or
ganisatie bestond; waartoe heeft nu de verwaarloozing van 
het korps mariniers geleid ? Terwijl de organieke sterkte van 
dit korps is bepaald in Staatsblad 110, 1895, op 2262 man, 
de officieren inbegrepen, bedroeg de feitelijke sterkte by de 
indiening van het wetsontwerp slechts 1920 man, en volgeus 
dit voorstel wordt de sterkte teruggebracht op 1876 man; 
dat wil zeggen dat met dit voorstel de sterkte van het 
korps zal worden verminderd met 386 man vergeleken bij de 
organieke sterkte. Dat een korps van even 2000 man verloopt 
tot een vermindering met bijna 400 man, is een gevolg van de 
verwaarloozing van de belangen van deze menschen. En als de 
Minister daaruit geen leering en geen waarschuwing wil putten, 
dan zal hij eenmaal ten opzichte van de matrozen tot dezelfde 
conclusie komen als waartoe hü thans gekomen is ten opzichte 
van de mariniers. 

By de beoordeeling van de reorganisatie als zoodanig, afge
scheiden dus van de lotsverbetering, die hierin zit, kan ik zeer 
kort zijn, omdat ik mij geheel kan aansluiten by hetgeen de 
geachte afgevaardigde uit Leeuwarden omtrent deze zaak in het 
midden heeft gebracht. De Minister zegt onomwonden, dat hy 
in beginsel is een voorstander van de opheffing van het korps 
mariniers. Hij geeft daarvan blijk door allereerst te beginnen 
met het eigen korps officieren op te heffen. Wat mij betreft 
keur ik dien maatregel volkomen goed. 

Wanneer de marineofficieren in den dienst kunnen voorzien, 
dan is het een zuinigheidsmaatregel wauneer men de eigen 
officieren van het korps laat verdwijnen. 

Wanneer nu, zooals zooeven door den geachten afgevaardigde 
uit Steenwijk gezegd is, het korps daardoor ten doode wordt 
gedoemd, dan laat my dat feit volkomen koud, omdat ik meen 
dat men het korps moet opruimen. 

Er komt nog iets anders bij. Zoolang de mariniers eeu eigen 
korps vormen staan zy in de kazerne onder een geheel ander 
régime dan wanneer zy aan boord zyn. In de kazerne worden 
zy gedrild , ter\vyl zy aan boord een zekere vrijheid genieten 
Daardoor ontstond tusschen de mariniers en de matrozen een 
zekere wrijving, een kunstmatig gekweekte verwijdering, die 
een harmonische samenwerking belette tusschen menschen, die 
eigenlijk eenzelfden werkkring hebben. Wanneer de eigen offi-
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eieren van het korps verdwijnen , dan komen de mariniers 
zoowel aan boord als aan den wal onder volkomen hetzelfde 
régime, waardoor de samenwerking van matro/.en en mariniers 
heler dan tot nu toe zal geschieden. 

Nu is echter myn groot bezwaar, en daaromtrent beu ik het 
volkomen met den heer Thomson eens, dat de Minister niet 
consequent is. 

Wanneer de Minister werkelijk van meening is dat het korps 
moet worden opgeheven , dan moet hy niet hier blijven staan. 
Dan moet hy ook aan de werving een einde maken. 

Als nu de Minifter zegt, dat hij deze mannen niet missen 
kan voor de vloot, dan komt de zaak eigenlijk hierop neder, 
dat een van de drie standplaatsen wordt opgeheven en de 
daardoor ter beschikking komende 230 mariniers geplaatst worden 
op de schepen , ten einde het tekort aan matrozen voor een gedeelte 
weg te nemen. Ik ben het volkomen met den heer Thomson 
eens, dat dit een lapmiddel is van de ergste soort. Men tracht op 
die wijze het euvel weg te nemen zonder de oorzaak aan te 
tasten. De oorzaken van het verloop blijven bestaan. De Minister 
doet er niets aan, hij vult het gat tijdelyk met deze 230 mm. Dat 
is niet de manier om de zaken by de marine in orde te maken. 

Voor welke diensten zullen nu de mariniers aan den wal 
worden gebezigd? Voor landingsdivisiën wil men de mariniers 
niet meer gebruiken en voor parades zyu ze zeker niet noodig. 
Maar dan zyn ook de exercitiën in de kazernes overbodig. 

De daar overblijvende 520 man zullen bovendien gecomman
deerd worden door 46 officieren , dat is één officier op de 12 man. 
Dit is inderdaad een verschrikkelijke geldverspilling. 

Daar verder aan die 520 man velen worden onttrokken door 
wachtdiensten enz., kan bovendien van die oefeningen niet veel 
terechtkomen. 

De standplaatsen te Rotterdam en te Willemsoord behooren 
derhalve te worden opgeheven. Ik wijs er ten slotte nog op hoe 
men, door het behouden dezer standplaatsen, ook de dure 
kazernes voor de mariniers zal moeten behouden. Vraagt men 
nu wat het onderscheid is tusschen den dienst der mariniers 
en van den matroos aan boord, dan ontvangt men daarop geen 
duidelijk antwoord. Herhaaldelijk is den Minister uitdrukkelijk 
in het Voorloopig Verslag gevraagd, wat eigenlijk het verschil 
is tusschen marinier en matroo? aan boord. De Minister erkent 
dat elke plaats van den marinier kan ingenomen worden 
door een matroos; hun arbeid verschilt, dus in dat opzicht niets. 

Ook daarin kan dus geen reden liggen tot behoud van dit 
korp. 

En als de Minister nu zegt, dat men de mariniers toch zoo 
maar niet kan ontslaan , dan antwoord ik daarop: gy ontslaat 
de officieren toch ook niet, gij laat ze uitsterven. Welnu, doe 
dit dan ook met de mauschappen , maar ga niet door met de 
werving. Daartegen bestaat juist bezwaar. 

Ware het oorspronkelijk wetsontwerp gehandhaafd in den 
vorm eener begrootingswyziging, dan zou ik stemming hebben 
gevraagd over het artikel, waarbij gelden worden bestemd voor 
de werving, om de Kamer in de gelegenheid te stellen over dit 
speciale punt haar oordeel uit te spreken. 

Nu de Minister echter zyn wetsontwerp heeft gewijzigd in 
een voorstel om de begrooting van dit jaar te verminderen met 
f 100 als een formaliteit waarbij wordt toegestemd in een reor
ganisatie als door den Minister gewenscht, kan ik niet anders 
doen dan myn stem tegen dit wetsvoorstel uitbrengen, om 
daarmede te kennen te geven dat ik die reorganisatie, afge
scheiden van de lotsverbetering van kader en minderen, niet 
wensch. 

V. HBT STELLEN VAN VKAGKN, OVEREENKOMSTIG ART. 89a VAN HET 
RKOLPMENT VAX ORDE. 

(Zie in het Aanhangsel de vragen 5—7.) 

De algemeene beraadslaging over het wetsontwerp tot wij
ziging van liet Vide hoofdstuk der Staats'iegrootinij voor hel dienstjaar 
1906 (29) wordt voortgezet. 

De heer Verhey: Mijnheer de Voorzitter! Indien men de 
uitstekende eigenschappen van het korps mariniers van naby 
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kent, zooals dat met my het geval is, dan moet men wel teleur
gesteld zijn, iudieu een organisatie wordt voorgelegd, welke die 
eigenschappen niet tot haar recht doet komen. Men zal zich dan 
ook niet verwonderen, dat verschillende tot oordeelen zeer be
voegde personen en onder hen ook de officieren van het korps 
mariniers, juist wegens de bijzondere positie van Nederland als 
koloniale Mogendheid, zich een andere voorstelling hadden ge
maakt van de toekomst van het korps en wel in de richting van 
uitbreiding; dat liet in de gelegenheid zoude zijn gesteld ge
worden om op ruime wyze te voldoen aan de taak, die het tot 
nu toe was opgelegd en waartoe, behalve den dienst aanboord 
van de oorlogsschepen binnens- en buitenslands en het doen van 
diensten aan den wal in Nederland, behoorde het deelnemen aan 
expeditiëu en militaire verrichtingen in en buiten Europa en in 
's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën. 

Het korps mariniers wordt veelzijdig opgeleid en bezit niet 
de nadeeleu van andere vrijwilligerskorpsen, omdat de dienst 
niet eentonig is. Het afwisselend dienen aan boord van de 
oorlogsschepen, het van tijd tot tijd naar buitenslands en de 
koloniën gaan, maakt den dienst voor verreweg het grootste 
aantal der daarbij dienenden aantrekkelijk, terwijl die afwisseling 
een uitnemenden invloed heeft op den goeden geest en de ge
schiktheid. 

Er zou dus personeel genoeg te verkrijgen zyn om het korps 
op zulk een sterkte te brengen, dat bijv. kon worden voorzien 
in den dienst der bezetting van onze West-Indische koloniën, 
en dat in Nederland steeds een flinke afdeeling aan den wal 
aanwezig was, waarmede in tijd van nood ook Öost-Indië zou 
kunnen worden geholpen; terwijl men er ook toe zou kunnen 
overgaan om een deel van het korps in Indië te legeren. Het 
is niet mijn voornemen thans dieper daarop in te gaan. 

Ik wil niet aavoeren, wat men zou kunnen doen, welke plannen 
door bevoegde deskundigen zijn voorgesteld, welke voordeolen 
daaraan verbonden zouden zijn, maar ik zal mij bij het bespreken 
van de aangelegenheid, die ons thans bezighoudt, plaatsen 
op het standpunt van de werkelijkheid en mij houden aan de 
feiten die zich in de laatste jaren hebben voorgedaan en aan 
de toestanden zooals die zich hebben ontwikkeld , en dan moet 
ik toegeven — het is reeds door andere sprekers gememoreerd 
en ook door den Minister in de Memorie van Antwoord gezegd 
dat in Oost-lndië geen sterke neiging valt waar te nemen om 
op assistentie door mariniers een beroep te doen. In precaire 
momenten, waarin hier mobilisatie van een bataljon mariniers 
reeds werd voorbereid , wenschte Indië niet daarover te beschik
ken en liet de Regeering het korps mariniers thuis. 

üe Minister zegt in de Memorie van Antwoord, dat blijkbaar 
de behoefte aan een korps als de mariniers voor Oost-lndië 
niet wordt gevoeld. Ik moet dat beamen, maar dat zulks nooit 
het geval zal worden, zou ik niet gaarne beweren. Op die 
mogelijkheid alieen echter kan men geen organisatie bouwen ; 
noch kan men wachten totdat op dit punt de autoriteiten 
in Indië misschien een andere meening zullen zy'n toegedaan. 

Men is gedwongen met de heerschende strooming rekening 
te houden, te meer omdat getracht wordt Indië hoe langer hoe 
meer in eigen behoeften te doen voorzien. 

De mariniers in Nederland, die in gewone tijden niet be
hoeven te dienen voor bemanning van de vloot, zou men in 
geval van noi d toch wel naar Oost-lndië kunnen zenden, zoo 
zegt ook de Minister. Doch indien dit iets zou moeten beteekenen, 
dan zou dat aantal heel wat grooter moeten zijn dan het geval 
kan zijn, wanneer de sterkte van het korps mariniers uitsluitend 
voor de behoeften der vloot wordt vastgesteld, zooals in het onder-
werpelijke wetsontwerp. Alleen voor het geval, dat de mariniers 
West-Indie zouden moeten bezetten, zou de uitbreiding die het 
korps om die reden moest ondergaan ook nog in Nederland aan 
wal een groote getalsterkte ten gevoige hebben, en dus indirect 
toch een afdeeling voor Indië beschikbaar gesteld kunnen worden. 

Nu kan men over de bezetting van \\ est-Indië verschillend 
denken. Wat .Suriname betreft, komt my een militaire bezetting 
aldaar niet beslist uoodig voor en daarvoor zou ik toch de ma
riniers liever niet zien aangewezen, daargelaten nog dat een 
marinierskorps vry wat duurder uitkomt dan de bezetting zooals 
die nu wordt onderhouden. 

Op Curaeao zou een compagnie mariniers nuttigen dienst 

kunnen verrichten, maar de kosten zouden weder belangrijk 
hooger zijn dan bezetting met andere troepen. Noodzakelijkheid 
om daar juist mariniers te plaatsen bestaat er niet en het voordeel 
dat daarin voor een ruimere organisatie van het korps mariniers 
zou kunnen gelegen zijn, aeht ik ook gering. 

In beginsel moet dus wel worden aangenomen, dat , zooals de 
zaak er nu voorstaat, noch de behoeften van den dienst in 
Nederlandsch-Indië noch van dien in de West-Indische koloniën 
invloed behoeven uit te oefenen op de organisatie en de sterkte 
van het korps mariniers. 

Een andere vraag is nog of in het bijzonder voor de band-
: having van orde en rust in Nederland het korps mariniers als 
! een gewichtig element wordt aangemerkt. By dreiging van rust-
1 verstoring hebben de mariniers, o. a. te Amsterdam en te Rot

terdam , meermalen zeer goede diensten bewezen en verdienden 
; zü lof voor hun by die gelegenheden betoond voorbeeldig militair 

gedrag. Zyn zij echter als zoodanig onmisbaar? De Minister 
van Oorlog en de Minister van Rinuenlaudtche Zaken hebben 

j beiden het bewijs gegeven van neen. In de Memorie van Ant-
j woord wordt gezegd naar aanleiding van een desbetreffende vraag 

in het Voorloopig Verslag, hoe die Ministers over de zaak dachten, 
dat de liegeering volstrekt geen bezwaar heeft tegen het gedaan 
voorstel; daaruit moet ik dus opmaken, dat noch de Minister van 
Oorlog noch de Minister van liinnenlaudsche Zaken noodzakelijk 
vindt om voor handhaving van orde en rust een korps mariniers van 
een behoorlijke sterkte onder de hand te hebben. En dat is niet 
alleen het geval voor deze Regeering, maar dat was ook zoo by 
de vorige, omdat toen door den Minister van Marine een over
eenkomstig plan werd ingediend. De handhaving van orde en 
rust zal dus van het standpunt van deze Regeering en ook van 
de vorige Regeering van geen invloed behoeven te zyn op de 
sterktebepaling van het korps mariniers. Het voorzien in de 
behoeften van de marine zal het eeuige blijven waaraan de 
sterkte en de organisatie in het vervolg zullen moeten voldoen. 

De omstandigheden zyn langzamerhand dus van dien aard 
geworden, dat ik tot deze conclusie moest komen. Nog altyd 
meen ik echter, dat het beter ware geweest de zaken zóó te 
regelen, dat een andere oplossing en niet in den zin van ver
mindering van de organieke sterkte van het korps had moeten 
zyn gegeven. De richting waarin in den laatsten tijd is gehandeld 
ten aanzien van de aanvulling van het Indische leger; het 
negatieve resultaat, waartoe mijn pogingen om daarin eenige 
wijziging te brengen ook in deze Kamer hebben geleid; het 
feit dat twee opvolgende Regeeringen — ook de vorige, waarin 
voor de koloniën een zeer bekwaam en begaafd Indisch officier 
zitting had — geen bezwaar zagen in aanzienlijke vermindering 
van het korps mariniers, dat alles bijeengenomen doet er my 
van afzien om door eeuige handeling mijnerzijds te trachten om 
tegen de voorgestelde vermindering van het korps mariniers in 
te gaan. De positie moet eindelijk zuiver worden; de ongewisse , 
ongezonde toestand, zooals die reeds eenige jaren bestaan heeft, 
moet niet langer bestendigd , de malaise mag niet langer voort
duren. 

De Minister heeft zich by de ontwikkeling van zijn plan ook 
geplaatst op het standpunt, dat alléén het belang en de be
hoefte van de marine moeten gelden ; dienovereenkomstig wordt 
de organieke sterkte van het korps met ± 600 man ver
minderd; de feitelijke sterkte echter slechts met nog geen 200 man, 
aangezien men in den laatsten tyd nagelaten heeft de noodige 
maatregelen te nemen om de sterkte van het korps op peil te 
brengen De Minister wil komen tot twee afdeelingeu te Wil
lemsoord en Rotterdam ; Amsterdam zal als standplaats vervallen, 
zoodra het kan, terwijl, wanneer de kazerneering van het 
marinepersoneel tot stand gekomen is, de afdeeling Willemsoord 
zal kunnen worden opgeheven. Voor Willemsoord is , gelet op 
den tragen gang van de kazerneeriugsquaestie, niet te bepalen 
hoe lang dit uog zal duren , maar de afdeeling te Amsterdam 
zal, in verband met de sterkte van het korps mariniers, door 
dezen Minister, wat het aantal mariniers betreft, bepaald op 
1:377 , zeker niet op een lang leven kunnen rekenen. Voorloopig zal 
dus te Willemsoord en te Rotterdam een afdeeling zijn, elk sterk 
twee compagnieën of divisiën, die te Rotterdam nog met één iustruc-
tiecompaguie. Later zoude er slechts één afdeeling zyn te Rotterdam, 
natuurlijk ook weder met nog beperkter getal officiereu. Het is 
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duidelijk, dat, waar dergelijke toestand te verwachten is, van de 
instandhouding van een eigen korps officieren in de toekomst geen 
sprake meer kan zijn. Dat zou een korps worden, waarin alle 
opgewektheid, geestkracht en lust moesten ontbreken; geen 
flinken jongen man zou liet kunnen aantrekken. Na alles wat ! 
reeds is geschied, geloof ik niet, dat zich iemand weer zou be- j 
schikbaar stellen en deed men het toch dan zou ik de belang- I 
hebbenden bitter beklagen. 

Met het plan om het bestaand korps officieren in den vervolge j 
niet weer aan te vullen , kan ik tny dan ook geheel vereeuigen. ■ 

Ik acht het ook goed gezien , dat de Minister heeft laten vallen I 
de zoogenaamde kem van officieren, die de Minister Ellis nog ; 

bn' het verkleinde korps uit de zee-officieren wilde nemen , welke I 
officieren als oud-luitenaut 2de klasse of jong-luitenaut 1ste 
klasse voor vast by het korps zich zouden verbinden. Van hun 
30ste tot hun 50ste of 55ste jaar aan den wal te moeten dienen 
by twee afdeelingen met zulk eeu beperkten werkkring, dat 
zou voor die officieren een zoo geestdoodend werk worden , dat 
het tot geen goed resultaat zou kunnen leiden. Aan het stelsel 
van doelmatig geleide detacheeriug, zooals deze Minister ook 
wenscht, wordt door my de voorkeur gegeven. 

Indien het nu den weg opgaat dien de Minister zich voorstelt, j 
wat natuurlijk bij aanneming van het wetsontwerp het geval ' 
zal worden, voorzie ik echter wel dat de aard van het korps 
langzamerhand geheel zal gewijzigd worden. Een korps, dat door 
eigen officieren, speciaal van den aanvang af voor hun byzondere 
taak gevormd, wordt geleid, moet vanzelf een meer uitgedrukt, 
een meer sprekend wezen hebben dan indien zulks geschiedt 
door officieren wier hoofdvak die dienst niet is. De specifiek 
militaire geoefendheid, het bijzonder militair karakter zal ver-
loten gaan, ook hierom omdat de onderofficieren-instructeurs 
Ook niet meer door bepaalde vakmannen zullen opgeleid worden 
Men zal dus dezelfde eisenen, die men thans te recht aan het 
korps mariniers en aan zy'n officieren stelt ten aanzien van ge-
oefendheid als infanterist, niet meer kunnen vorderen. Geleidelijk ■ 
zal het korps in een anderen toestand geraken. 

Er is nu wel in de Memorie van Antwoord gezegd, dat de I 
zee-officieren volkomen geschikt zijn om alle diensten te ver- ! 

vullen van de officieren der mariniers, maar dit kan de Minister 
toch alleen dan zeggen wanneer hy de eischen, die altijd aan 
de officieren der mariniers gesteld zijn op zyn speciaal gebied, 
aanmerkelijk vermindert. Te vaak ben ik zelf in omstandigheden 
geweest, waaruit dat duidelijk bleek. Dit kan ook niet anders, ! 
want wanneer dit niet het geval ware, dan zou elke speciale 
vakopleiding onzin zyn. Te gelyk met de inkrimping van den 
werkkring van het korps zal en kan men ook de speciale eischen j 
van kenni3 verminderen, maar men moet toch wel weten dat de 
voorgestelde weg het onvermijdelijk gevolg moet hebben : wij- ! 
ziging van het karakter van bet korps. Of van die wijziging ', 
geen bezwaren zullen ondervonden worden, dat zou ik niet i 
durven ontkennen. 

Ik moet hier echter de volle verantwoordelijkheid leggen op j 
de schouders vau den Minister. Hy is, daarbij voorgelicht door 
de organen die hy in de verschillende commandeerende officieren 
beeft) beter dan ik in de gelegenheid om te weten of hy de ; 
verantwoordelijkheid met gerustheid kan dragen. 

Er zijn leden, waarvan de heer Thomson zich den tolk heeft i 
gemaakt, die het korps mariniers al dadelijk in zyn geheel 
zouden willen opheffen. 

De Minister wenscht de mariniers als aanvulling van het 
personeel te gebruiken, doch hy' is ook van gevoelen, dat een j 
afzonderlijk korps mariniers niet noodig is, datden hedeudaagschen ! 
oorlogsmatroos voldoende militaire ontwikkeling, oefening als , 
infanterist en bedrevenheid als schutter kan worden bijge- j 
bracht en het dus niet noodig is den marinier naast hem te j 
plaatsen. 

In het geval dat de Minister stelt dat een organisateur eener : 
zeemacht heden ten dage geen afzonderlijk korps marine- j 
infanterie in zijn stelsel zou hebben opgenomen, merk ik op, 
dat de mariniers niet alleen marine-infanterie zyn, maar dat zy 
ook als artillerist kunnen optreden en als zoodanig eeu iute- j 
greerend deel van de bemanning uitmaken: ik geloof dat die J 
organisateur in zyn stelsel toch zou hebben moeten opnemen I 
instructeurs, die de matrozen de uoodige militaire oefening en 
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de bedrevenheid als inarine-infanterist zouden moeten aanbrengen, 
die de oefeningen leiden om by debarkement te kunnen optreden. 

Zooeven is gezegd , dat de mariniers niet meer als landings
troepen in Indië worden gebruikt: ik wil even opmerken, dat 
hier een misverstand bestaat. Men wil de mariniers niet meer 
gebruiken als een afzonderlijken troep die uit Nederland naar 
Indië word gezonden om in de gelederen van het Indische leger 
plaats te nemen, maar wel gelyk met andere schepelingen, 
wanneer vau de schepen aldaar gedebarkeerd moet worden , 
zooals het geval is geweest op Boni en uu laatst weer op Ilali. 

Het ageeren met een landiugsdivisie in Indië is in geen enkel 
opzicht uitgesloten. Men zal dus altijd moeten weten hoe een 
landiugsdivisie zal moeten optreden, wat daarbij valt te doen; 
en er zullen altyd personen moeten zyn. die als voormannen 
kunnen optreden. De Minister of de organisateur zou er toe 
moeten overgaan om een gedeelte van de onderofficieren en 
een gedeelte van de matrozen speciaal in dien dienst te 
bekwamen, zooals dat o. a. geschiedt by de Fransche marine. 
Men zou er dus toch toe moeten overgaan om een speciale 
opleiding te creè'eren, waar de verdere vorming als door my 
bedoeld, en die noodig zal blijven, zal kunnen plaats hebben. 
In dien gedachtengang zal het korps mariniers, zooals het ge
organiseerd zal worden, aanvankelijk nog geleid door het be
staande korps officieren, eeu overgang kunnen worden, te aan
bevelenswaardiger, omdat zyn personeel, zooals de Minister 
erkent, nog niet kan worden gemist. Tegen dadelijke opheffing 
bestaat dan ook naar myn meening ernstig bezwaar. Het ver
dient afkeuring bier met te ruwe hand in te grijpen; men moet 
afwachten hoe de loop vau zaken zal zyn en naar gelang van 
de opgedane ondervinding kunnen later wijzigingen worden 
voorgesteld, indien slechts wordt aangenomen, dat bij die wijzi
gingen de belangen van het personeel niet uit het oog zullen 
worden verloren. 

Na deze algemeene beschouwingen, wensch ik enkele onder-
deelen van het plan van den Minister nog in beschouwing te 
nemen. De aanleiding tot de indiening van dit wetsontwerp 
was lotsverbetering van het personeel, de indiening werd daarom 
zelfs urgent geacht. Men heeft daarmede inderdaad veel te lang 
gewacht; van uit het korps is genoeg daarop gewezeD. Gelijk
stelling met het leger was altyd het struikelblok dat verbetering 
in den weg stond, terwijl toch de toestanden bij het korps, dat 
een onderdeel van de zeemacht uitmaakte, geheel anders was. 

Dit standpunt is nu losgelaten. Ik juich dit toe en o. a. ook 
deze bepaling, dat aan de leden van het korps , die bij de nieuwe 
ïegeling achteruitgaan in bezoldiging, een personeele toelage 
zal worden toegekend. Deze toelage zal echter volgeus het voor
stel van den Minister vervallen, wanneer de belanghebbende 
na te zyn ingescheept, weer naar den wal terugkeert. Hier had 
de Minister wel wat royaler mogen zijn en de personeele toelage 
blijven toekennen. In het algemeen komt het mij voor, dat men 
in deze omstandigheden niet op kleinigheden moet zien , en dat, 
indien nog andere voorzieningen noodig blijken , daaraan ook 
door den Minister zal worden te gemoet gekomen. De kosten 
zullen daardoor slechts onbeduidend vermeerderen en men zal 
oneindig veel meer winnen door de bevordering van den goeden 
geest. 

Wat betreft de vooruitzichten voorgesteld voor de officieren 
van de mariniers die thans in dienst zyn , over het algemeen 
heeft de Minister hierin het voetspoor van zijn ambtsvoorganger 
gevolgd en verschillende gunstige bepalingen in zyn plan opge
nomen. Toch had de Minister in deze nog eeu stapje verder 
kunnen gaan. Voor de jonge officieren zal de bevordering tot 
kapitein van late-luitenant der mariniers geschieden gelyk met 
den jongste zijner ranggenooten by het korps zeeofricieren. 
Dat gaat goed. 

De bezoldiging van de kapiteins echter zal geregeld worden 
naar de ancieuuiteit van hun ranggenooteu, de luitenants ter 
zee 1ste klasse. Dit is nu voor enkele andere kapiteins,', die een 
vlugge promotie hebben gehad, niet ongunstig, m;iar de jongere 
kapiteins, die geen vlugge, zelfs een trage promotie gemaakt 
hebben, zullen gedurende hun verder verblyf bij het korps, dat 
door deze regeling allesbehalve rooskleurig wordt, omdat zoo goed 
als alle perspectief ontbreekt, de nadeelige gevolgen dier trage 
promotie voortdurend blyven ondervinden. Dit zal een aan-
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houdende grief zyn die toch zoo gemakkelijk zou kanoen 
worden weggenomen door in art. 24 der ontwerpregeling een 
zoodanige bepaling op te nemen, dat de kapitein* wat hun 
bezoldiging betreft, zullen worden gerekend in ouderdom van 
rang gelijk te staan met die zeeofficieren , die gelyk met hen 
den rang van luitenant ter zee 2do klasse verwierven. Dit zou 
een hoogere uitgave vereischen van + f 1(500 per jaar. wat toch 
geen overwegend bezwaar zal kunnen opleveren. Ik vlei my , 
dat de Minister aan dit verzoek zal willen voldoen. 

Ook de regeling van de bezoldiging van de kapiteins wier 
ranggenooten kapitein-luitenant ter zee worden of zijn, is niet 
op vrijgevige wijze geschied. De Minister Ellis heeft in de 
toelichting op zyn ontwerp medegedeeld, dat zou te gemoet 
gekomen worden aan de trage promotie der kapiteins en een 
schadeloosstelling zou verleend worden, indien hun rangge
nooten bij de zeeofficieren werden bevorderd tot kapitein-luitenant 
ter zee. Nu wordt die schadeloosstelling in de ontwerp-regeling 
bepaald op f 200, waarbij naderhand nog eens f 100 komt, 
zoodat zij totaal f 300 kan bedragen. 

Indien men nu weet, dat by bevordering tot kapitein-luitenant 
ter zee de geldelijke vooruitgang aanvankelyk is f 1000 en later 
wordt f 1400, dan zal moeten worden toegegeven, dat de schade
loosstelling voor gemis van bevordering voorgedragen, wel 
gering is. Ik meen bij den Minister te mogen aandringen, dat 
hij verhooging daarvan in gunstige overweging nemen zal. 

Over de regeling der positie van de luitenant-kwartiermeesters 
een enkel woord. In de toelichting op het ontwerp van den 
Minister Ellis werd voorgesteld om de positie van die officieren 
te laten zooals zy was. 

In de ontwerp-regeling bij dit ontwerp overgelegd wordt die 
zaak anders geregeld. 

in art 24, al. 8, wordt bepaald, dat de lste-luitenant-kwar-
tiermeesters ten aanzien van het tijdstip hunner bevordering 
worden geacht gelijk te staan met hun ranggenooten van het 
korps officieren van administratie der zeemacht, op denzelfden 
voet als dit is bepaald voor de lste-luitenants der mariniers. 

Deze regeling wijkt in gunstigen zin af van die van's Ministers 
voorganger; indien diens plan ware gevolgd, zou de positie 
dezer officieren onmogelijk zijn geworden. 

Maar nu wil ik erop wijzen, dat de traktementen dier officieren 
toch weer anders geregeld worden dan die van de officieren in 
de gelederen. Zy worden geregeld naar dienstjaren. Hun gelde
lijke positie wordt daardoor beter dan die van de andere 
officieren ; ik meen, dat de Minister daarin aanleiding te meer 
zal kunnen vinden om wat ik reeds aanbeval ten aanzien van de 
schadeloosstelling voor de andere kapiteins der mariniers bn' bevor
dering hunner ranggenooten , in gunstige overweging te nemen. 

In het Voorloopig Verslag wordt bezwaar gemaakt tegen de 
betrekking van inspecteur van het korps mariniers. Ik kan de 
meening van de leden die daar aan het woord zijn, niet 
deeleu ; ik meen dat zeker in de eerste jaren vau den overgangs
toestand een inspecteur, die bijzonder bekend is met de zaken 
waar het hier om gaat, een gunstigen invloed zal hebben. 

In het Voorloopig Verslag werd nog gevraagd, of de Minister, 
nu zoo alle perspectief uit de loopbaan van de officieren der 
mariniers wegvalt en wellicht officieren vroeger den dienst met 
pensioen zouden willen verlaten, een wetsontwerp zou willen 
indienen in den geest van hetgeen by de landmacht bestaat, 
waar de officier na 20 jareu dienst den dienst met pensioen 
kan verlaten. 

De Minister heeft geantwoord, dat hij in overweging zal nemen 
zulk een wetsontwerp aanhangig te maken, indien verzoeken om 
ontslag bü den Ministsr inkomen. 

Wat bedoelt de Minister daarmede? 
Zou het inderdaad tot de indiening van zulk een wetsontwerp 

komen? 
Maar, Mijnheer de Voorzitter, al was dat het geval, dan zou 

men er toch niet veel aan hebben. Ik zou er op willen aandringen, 
dat de Minister de zaak opvatte zooals in het Voorloopig Verslag 
wordt bedoeld. Men wenschte, dat de Minister dadelijk na aan
neming van dit ontwerp een wetsontwerp van die strekking 
zou aanhangig maken , zonder dat zich nog een verzoek om 
ontslag had voorgedaan. Wat toch is het geval? Al* de ge
legenheid er is om den dienst te verlaten, moet men haar 

dadelijk kunnen aangrijpen, anders ontgaat zy den belang
hebbende weder. De behandeling van een wetsontwerp kan heel 
lang duren en men behoeft geen profeet te zijn om te voor
spellen , dat wat de Minister doen wil tot teleurstelling leiden 
moet. Deu belanghebbenden moet zekerheid verschaft worden , 
ik hoop dat de Minister die zal willen geven. 

Met genoegen heb ik gezien, dat de Minister den overgang, 
naar een ander korps niet zal beletten of belemmeren. Het is 
natuurlijk, dat speciaal bij de jongere officieren een drang zal 
ontstaan om , wanneer de gelegenheid zich voordoet een betere 
positie te veroveren, daarvan gebruik te maken. Overgang naar 
het Indisch leger werd meer dan eena bn, het Departement van 
Marine tegengewerkt. Ilc neem gaarne acte van de verklaring 
van den Minister, dat dit in den vervolge niet meer zal ge
schieden. 

Nu wensch ik nog iets te zeggen over het optreden van den 
commandant van de afdeeling mariniers te Rotterdam, als gar
nizoenscommandant. Volgens de ontwerp-regeling houdt de 
betrekking van het korps tot de laudmachtsautoriteiten geheel 
op. In de Memorie van Antwoord staat daaromtrent te lezen, 
dat het geen bezwaar oplevert, dat de commandant by voorbeeld 
te Rotterdam, geen garnizoenscommandant meer zou zijn en dat, 
zonder dat de afdeeliiigscommandant aldaar die betrekking be
kleedt , in voorkomende omstandigheden om de orde en rust te 
handhaven toch van de mariniers kan worden gebruik gemaakt. 

Uit laatste geef ik toe ; maar hoe wordt de positie van dien 
officier als het garnizoen wordt versterkt? Zou hg dan komen 
te staan onder een officier der landmacht,'die misschien jonger 
is dan hij ? Of zal over de afdeeling beschikt worden zonder 
dat de commandant daarop eenigen invloed kan uitoefenen ? Er 
zullen zeker complicaties ontstaan. Ik zeg niet., dat zij niet 
zullen kunnen worden opgelost, maar er zal toch een regeling 
moeten worden getroffen , die in een stad, waar de mariniers de 
eeuige troep zijn, veel op de tegenwoordige zal moeten gelijken. 

Te Rotterdam verricht het korps mariniers alle diensten 
anders aan een garni/.oen der landmacht opgedragen. Het geeft 
de wacht aan de gevangenis, levert geleide voor militaire 
transporten, zooals die in een groote stad , en in Rotterdam 
ook ten dienste van het Departement van Koloniën voorkomen. 

Dat zal voortaan niet meer plaats hebben, als de mariniers 
loe z\jn van alle verband met den bevelhebber in de militaire 
afdeeling, als zy niet meer vormen het garni/.oen zooals dat 
bedoeld wordt in het garnizoensreglement. Heeft de Minister 
dat overwogen? en is deswege met het Departement vau Oorlog 
en van Koloniën overleg gepleegd ? Ook iD deze zal een bijzondere 
regeling niet achterwege kunnen blijven , indien Rotterdam 
althaiu behouden moet blijven. 

Omtrent het aantal standplaatsen zou ik ook nog eenige 
inlichtingen willen ontvangen. In de Memorie van Toelichting 
op het wetsontwerp van Minister Ellis werd gezegd, dat voor
loopig en wel totdat over het bouwen van een nieuwe kazerne 
te Rotterdam een beslissing zou zyn genomen, de drie stand
plaatsen zullen worden gehandhaafd. Amsterdam zou dan worden 
opgeheven. In de Memorie van Antwoord van dezen Minister lees 
ik: als Amsterdam als standplaats » eenmaal "zal zyn opgeheven. 
Hier schynt ondersteld, dat dit in een verre toekomst ligt. De 
bedoeling van den Minister is my niet geheel duidelyk 

Ten slotte, Mynheer de Voorzitter, een enkel woord over de 
sterkte bepaling. 

In bijlage B van de Memorie van Antwoord worden nieuwe 
cyfers gegeven van de sterkte van het korps, zooals de Minister 
die zich voorstelt, ten gevolge waarvan deze met 183 man meer 
zal worden verminderd, dan in de Memorie van Toelichting van 
het ontwerp werd bepaald. Zoo kan de Minister gauw door de 
mariniers heen zijn. 

Tot toelichting zegt de Minister in de Memorie van Antwoord, 
dat eenvoudigheidshalve is genomen de sterkte der detachementen 
overeenkomstig de thans geldende bemanningslijsten. Dat begrijp 
ik niet. 

Minister Ellis had de sterktebepaling, die door dezen Minister 
toch was overgenomen, gebaseerd op een grootere sterkte der 
detachementen aan boord der oorlogsschepen. Aan boord der 
Koningin Rer/ciiles bij voorbeeld , waar thans een detachement ter 
sterkte van 38 man is , wilde Minister Ellis een detachement 
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vun 50 man plaatsen. Deze Minister gaat nu in eens weer terug 
op 38 man. Gaarne zoude ik van den Minister vernemen, welke 
gedachtengang tot de nieuwe reductie heeft geleid. Het motief 
van eenvoud kan toch bezwaarlijk bevredigen. 

De heer Jansen: Ik wensch niet in uitvoerige beschouwingen 
te treden omtrent dit onderwerp. Ik plaats my op het standpunt 
van den geachten spreker uit Leeuwarden en van dien uit 
Steenwijk, met wier denkbeelden ik uiy in menig opzicht ver-
eenigen kan; ik wil er echter bijvoegen dat, waar de Minister 
van Marine met zyn ambtgenoot van Oorlog in overleg ia ge
treden om de kustbatteryen te bezetten met kanonnen van groote 
schepen en waar de officieren der landmacht in de gelegenheid 
zullen gesteld worden zich op oorlogsschepen te oefenen in het 
gebruik van acheepsgeschut, het m p s inziens voor de hand 
zou gelegen hebben dat de marine-infanterie ware getransformeerd 
in een korps marine-artillerie; daarmede zou aan het korps 
mariniers en aan de verdediging des lands een dienst zijn bewezen. 

Ik zal daarop echter op dit late uur niet ingaan. Ik wil 
alleen dit voorbehoud maken dat, als ik myn stem na de in
lichtingen van den Minister alsnog aan dit ontwerp mocht 
geven, ik daarmede niet geacht zal zijn in te stemmen niet 
alles wat in de Memorie van Toelichting en in Memorie van 
Antwoord door den Minister wordt gez.egd en dat ik myn stem 
voor de op hoofdstuk VI der Staatsbegrooting daartoe aange
vraagde gelden reserveer. 

Ik ben in de eerste plaats tegen den bouw van een kazerne 
van f 20000Ü te Rotterdam. 

Ik wensch niy te verzetten tegen het behoud van het garnizoen 
te Rotterdam en meen, dat de afdeeling mariniers te Amsterdam 
behoort, waar de directie der marine gevestigd is. 

Ik kan my niet vereenigen met de beschouwingen van den 
heer Verhey omtrent de aanstelling van een inspecteur. 

De Minister zegt wel, dat hy niet den inspecteur zal hand
haven als hy blijkt onnoodig te zijn , maar dat weten wij allen, 
als er eenmaal een inspecteur is, is de betrekking niet ge
makkelijk op te heften. 

Van de goede bedoelingen van den Minister ben ik overtuigd, 
maar het kan licht gebeuren dat een opvolger zich niet ge
bonden zal achten door hetgeen den Minister heeft gezegd. 

De heer van Wassenaer yan Catwyck: Ik wensch met 
enkele woorden mede te deelen, welke bezwaren ik tegen dit 
wetsontwerp heb. 

De Minister zegt, dat hij een voorstander is van de opheffing 
van het korps mariniers en hy doet zich dan ook als zoodanig 
kennen, want hij zegt zelf, dat de maatregelen die hu' nu neemt 
er waarschijnlijk toe zullen leiden om het korps op te heffen. 

Als hij een overgangsmaatregel moest nemen om tot opheffing 
te komen, zou die maatregel geen ander karakter kunnen hebben 
dan wat thans wordt voorgesteld. (Bladz. 2 Memorie van Ant
woord.) 

De Minister zegt: hü kan dit korps niet uit de sterkte van 
de zeemacht missen. Maar als nu deze maatregel doel treft en 
het korps steeds vermindert, dan, zegt de Minister, zullen wij 
meer matrozen aannemen. Maar ik dacht, Mijnheer de Voor
zitter, dat wij al zooveel matrozen aannamen als wy kunnen 
krügen, dat wij zelfs moeite hebben ze te krijgen. Bovendien 
treden de matrozen op jeugdigen, de mariniers op lateren leeftijd 
in dienst, ünze matrozen leiden wij van jongsaan op. Staken 
wij dus de werving van mariniers of bieden er zich geen meer 
tot dienstneming aan, dan krijgen wij diezelfde menschen nooit als 
matroos in dienst en zy zijn voor de sterkte van het personeel 
verloren. Ik begrijp dus niet hoe de Minister in het tekort van 
het mindere marinepersoneel zal voorzien bij aanneming van 
znn voorstel. Hij zal het dan aan zich zelf te wyten hebben, 
als hu' geen personeel meer kan krijgen. 

Ik meen dus, dat wy onverstandig doen door dit wetsontwerp 
aan te nemen, en acht beter het plan van 's Ministers ambts
voorganger, waarbn het korps met zun eigene officieren als een 
geheel in stand bleef, zoodat men het kon uitbreiden als dat 
noodig bleek. 

Verder geloof ik, dat bet misschien, als het niet noodig is 
voor de marine een speciaal korps infanterie te hebben, goed 
zou zyn er mariue-artilleristeu van te maken, zooals de vorige 
geachte spreker heeft aangegeven. Er zijn verschillende metho
den die gevolgd kunnen worden, maar ik geloof, dat het zeer 
gevaarlijk is maatregelen te nemen die tot verloop van een 
bestaand korps kunnen leiden, terwijl men niet zeker is in de 
leemte te kunnen voorzien. Ik vrees, dat dit wel eens kon blijken 
desorganiseerend op de marine te werken. 

De Voorzitter: Ik acht het weuscbelyk op dit oogenblik 
met de beraadslagingen over dit wetsontwerp niet voort te gaan. 
Daar het echter, zooals ik hierbo.eu reeds uiteenzette, hoogst 
wenschelyk is dat omtrent dit wetsontwerp, in welken zin dan 
ook, een beslissing zy genomen, niet alleen in deze Kamer, 
maar ook in de Eerste Kamer, vóórdat hier niet de behandeling 
van hoofdstuk VI een aanvang wordt gemaakt, zie ik iuy tot 
mijn leedwezen verplicht, waar ik de vergadering op dit 
oogenblik moet doen eindigen, haar nader bijeen te roepen 
tegen Dinsdag a. s. te half 2 uur. 

De heer van ldsiuga: Mijnheer de Voorzitter! Het is my 
bekend, dat er vele leden zyn, die de vergadering Dinsdag niet 
zullen kunnen bijwonen. Het gevaar bestaat dus, dat, indien de 
vergadering op dien dag wordt gesteld, wy in het geval zullen 
komen te verkeeren, dat ook nu schynt te bestaan, nl. dat niet 
genoeg leden aanwezig zyn om een beslissing te nemen. Ik 
hoor ontkennen, dat dit nu het geval is; maar het gevaar blyft 
bestaau dat het Dinsdag wel het geval zal zyn. 

Op grond daarvan wensch ik u te vragen of wy de vergadering 
niet morgen zouden kunnen houden. 

De Voorzit ter: Het Reglement van Orde vereischt voor een 
vergadering op Zaterdag een besluit van de Kamer. Wenscht 
een der leden in dien zin een voorstel te doen P 

De heer Hugenholtz : Mynheer de Voorzitter I Voor het houden 
eener vergadering op Zaterdag is een besluit der Kamer noodig. 
Welnu, ik wensch dat besluit der Kamer uit te lokken en doe 
mitsdien het voorstel de vergadering morgen voort te zetten. 

Het voorstel van den heer Hugenholtz wordt op verzoek van 
den heer van Gyn in stemming gebracht. 

De uitslag der stemming is , dat zich 33 leden vóór en 13 
leden tegen dat voorstel hebben verklaard. 

Foor hebben gestemd de heeren Regout, van Deventer, Patyn, 
Thomson, Drucker, van Doorn, Jansen (den Haag), Roessingh, 
Pierson, Schaper, Duymaer van Twist, van ldsiuga, van 
Wassenaer van Uatwyck, Verhey, Dolk, van de Velde, 
Hugenholtz , Reyne , ter Laan , Limburg , Passtoors , van den 
Bergh vden Helder), van den Bereh van Heemstede, Rood-
huyzen , Leeft', Marchant, Blooker, Taluia , Duynstee , Mees, 
Tak, van Wichen en Zylma. 

Tegen hebben gestemd de heeren Bos, IJzerman, vau Vuureii, 
van Gy'n , de Ram, Brummelkamp, Troelstra , van Kamebeek, 
Brauts, de Waal Malefyt, van Bylandt, Lely en de Voorzitter. 

De Voorzitter: Uit den uitslag van deze stemming is daad
werkelijk gebleken, dat volgens het bepaalde bij art. 105 van 
de Grondwet, de vergadering niet meer by machte is besluiten 
te nemen of beraadslagingen te voeren, zoodat de vergadering, 
volgens art. 04 van het Reglement van Orde, door my moet 
worden verdaagd. 

Verder ben ik, zooals ik zooeven reeds zeide, onder deze 
omstandigheden verplicht de vergadering byeen te roepen tegen 
aanstaanden Dinsdag te half twee uur. 

De vergadering wordt gesloten. 
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