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40»" VERGADEEIM. 

VERGADERING VAN DINSDAG 8 DECEMBER 1908. 

(OIOPKND TB ] 2 UUR.) 

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. missives van de 
Eerste Kamer; 3°. een verzoekschrift; 4J. een boekwerk. — 
Behandeling van de Staatsbegrooting voor 1909; voort-
zetting van de beraadslaging over en aanneming van 
hoofdstuk V. — Regeling van werkzaamheden. — Behan-
deling en aanneming van de begrooting van de Alge-
meene Landsdrukkerij voor 1909. 

Voorzitter: de heer Roel). 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 86 leden, te weten de 
heeren : 

van Dedem, Zjjlma, Janssen , Beckers, Goeman Borgesius, 
Regout, van Wijnbergen , Bos, van Foreest, Tydeman , ter 
Laan , Roodhuyzen, Ketelaar, de Ram, de Boer, van Nispen 
tot Sevenaer (Nijmegen), Duynstee, de Visser, van Bylandt, 
Drucker, van Kol, Eland , Ruys de Beerenbrouck , de Savornin 
Lohman, Thomson, de Beaufort, Jansen (den Haag), Lely, 
Bolsius, van Veen , van Vlijmen, van Deventer, Helsdingen, 
van Asch van Wijck, Roessingh, Blooker, Duymaer van Twist, 
Nolens , van Vuuren , Mees , van der Molen, van Heemstra , 
Plate, Verhey , van Vliet, van den Berch van Heemstede , van 
de Velde, Bogaardt, van den Heuvel, Passtoors, Schokking, 
Hugenholtz, van Citters, Pat\jn, IJzerman, Pollema, Schaper, 
Jannink, van Gijn , van Karnebeek , van Doorn, Fruytier, Treub, 
Dolk, Aalberse, van Styrum, Lieftinck, van Sasse van Ysselt, 
Brummelkamp, Limburg, de Geer, de Stuers, Marchant, 
Troelstra, van Nispen tot Sevenaer (Rheden), Reyne, Smeenge, 
Smidt, Loeff, van den Bergh (Rotterdam), Nolting, Hubrecht, 
van der Voort van Zijp, Kooien en Hennequin, 

en de heeren Ministers van Binnenlandsche Zaken, van 
Marine en van Financiën. 

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

De Voorzitter: 
ingekomen: 

Ik deel aan de Vergadering wedt, dat zijn 

1°. berichten van leden die verhinderd zijn de vergadering 
bij te wonen : van den heer Ketelaar, wegens vergadering van 
Provinciale Staten; van tien heer van Wichen, wegens onge-
steldheid; van den heer van der Boreh van Verwolde, wegens 
ambtsbezigheden. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2". achttien missives van de Eerste Kamer, houdende kennis-
geving, dat zü zich heeft vereenigd met even zooveel haar door 
de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet. 

Deze missives, betrekkiug hebbende tot de wetsontwerpen 
in de Eerste Kamer aangenomen in haar vergadering van 
4 December 11., worden voor kennisgeving aangenomen ; 

3 ' . een verzoekschrift van den voorzitter en den secretaris, 
namens het bestuur van den Bond ter verkrijging eener wette-
lijke regeling van den rechtstoestand der burgerlijke ambte-
naren, houdende verzoek den rechtstoestand der burgerlijke 
ambtenaren spoedig wettelijk te regelen. 

Dit adres zal worden gesteld in handen van de ('om-
missie voor de Verzoekschriften; 

4'. van den schrijver C. M. A. Douglas, zijne brochure: 
.Eenige hoofdpunten met toelichtingen voor een Programma 
van Legervorming en Bezuiniging". 

Dit boekwerk zal worden geplaatst in de boekerij der 
Kamer. 

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 
I . VASTSTELLING VAN HOOFDSTUK V (DEPARTEMENT TAN BTNNENLANDSCHE 
ZAKEN) DER STAATSBBGROOTINO VOOB HET DIENSTJAAR 1909 (2). 

Beraadslaging over onderart. 157, luidende: 
„Reis-, verblyf" en bureelkosten of abonnement deswege van 

en toelagen aan de arrondissements-schoolopzieners f 152 000". 

De heer t e r Laan: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een enkel 
woord te spreken over de toelage aan de arrondissements-school-
opzieners. Zooals de Kamer zich herinnert, is ten vorigen jare 
het salaris van de district-schoolopzieners en van de inspecteurs 
verhoogd. Ik heb mij daartegen verzet, vooral ook omdat ik 
vreesde, dat daardoor het stelsel van ons tegenwoordig school-
toezicht nog vaster zou worden, een stelsel, waarmede ik mij 
hoe langer hoe minder kan vereenigen. 

De eigenlijke mannen van het toezicht, die in de scholen komen 
en waarvan men verwachten mag dat zg binnen niet al te langen 
tijd allen vakmannen zullen zyn, zyn de arrondissements-school-
opzieners. 

Nu zijn dit tot op dit oogenblik geen Rijksambtenaren, maar 
belangstellende burgers, die zich de moeite willen getroosten, 
om dit belangrijke werk te verrichten. Behalve vergoeding voor 
de te maken onkosten wordt hun een toelage toegekend, die 
niet hoog is te noemen. Nu zou ik het liefst aandringen op een 
radicale wijziging van het schooltoezicht, zoodanig dat deze 
arrondissementS" schoolopzieners in het vervolg een veel belang-
rijker taak zoudeu hebhen te vervullen. Maar dat zou vruchteloos 
zijn, wij weten het. Deze Minister zal in allen gevalle het ver-
slag der iueeuschakelingscommissie afwachten. VVy hebben ge-
hoord, dat het ook dan nog zeer gerunnen tud kan duren, 
voordat verschillende onderwerpen in behandeling komen. 

Daarom zou ik als noodmaatregel den Minister willen vragen, 
of hij niet in overweging wil nemen, om de berekening van de 
toelagen voor de arroudissements-schoolopzieners te verbeteren. 
Die toelage is zeer zuinig berekend. Zy is vastgesteld bij de 
laatste regeling, vóór de wet o|> den leerplicht in werking trad. 
Toen is gerekend op een gemiddeld aantal scholen van 40 per 
arrondissement. Nu hebben de meeste arrondissemeuts-school-
opzieners vry wat meer te inspecteeren ; de scholen zijn vrij wat 
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grooter geworden en vooral is sedert bij hun anderen arbeid 
gekomen de administratie van de Leerplichtwet. Wij hopen wel 
dat deze zeer zal worden vereenvoudigd, maar op hel oogen blik 
geeft zy toch zeer veel werk. 

Ik zou daarom aan den Minister willen vragen, of het ook 
hem niet noodzakelijk voorkomt, de toelagen voor de arrondisse-
ments-schoolopzieners te verbeteren, zoodanig dat er voor allen 
een gelijk bedrag bijkomt of wel, of hij wil nagaan, hoeveel 
scholen iedere schoolopziener in zijn arrondissement heeft, om 
dan daarnaar, misschien nog juister naar het aantal klassen, de 
toelagen in het vervolg te regelen. Vooral als men bevreesd is, 
dat de tegenwoordige toestand nog wel eenige jaren kan aan-
houden, zou dit een oplossing zy'n die aanbeveling verdient. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Zooals den geachten afgevaardigde niet 
onbekend zal zijn, is dit onderwerp ook verleden jaar ter sprake 
gekomen bij de behandeling van de begrooting, en toen is door 
mijn geachten ambtsvoorganger niet toegegeven, dat de vermeer-
dering van deze toelagen in het algemeen geëischt zou zyn. 
Maar er is toen gesproken over da ongelijkheid van de toelagen. 
Men ontvangt volgens de wet ten deele een vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten en ten deele een toelage zouder nadere 
omschrijving daarvan. Nu ligt de ongelijkheid die op ditoogen-
blik bestaat, niet in de toelage van f 800 op zich zelf, maar in 
de vergoeding voor de reis- en verblijfkosten, speciaal voor de 
verblijfkosten, want de reiskosten worden gedeclareerd. Er iB 
ernstige twijfel gewekt, of er wel reden is voor de verschillen 
die in' de vergoeding voor de verblijfkosten worden gemaakt 
en die varieereu vau f 200 tot f 500. Het meerdere bedrag vond 
grond in de onderstelling, dat in sommige arrondissementen 
meer vergoeding voor de bureaukosten noodig was. 

Mijn geachte ambtsvoorganger heeft verleden jaar in de Memorie 
van Antwoord ge/.egd, en bij het openbaar debat nog herhaald: 

„Meer zou te zeggen zijn voor opheffing van de ongelijkheid 
der vergoeding voor bureaukosten, waarop ook in het Voorloopig 
Verslag is gewezen, omdat de grond, waarop die ongelijkheid in 
het leven is geroepen, in de practyk gebleken is meestal niet 
te bestaan." 

De Minister heeft toeu daaraan toegevoegd: .Verder kan ik 
niet gaan." 

Ik heb deze zaak al eens ouder de oogen gehad, en het is my 
voorgekomen, dat ik in het algemeen geen reden heb om af te 
wijken van het standpunt, door myn geachten ambtsvoorganger 
ingenomen. Indien men komt tot opheffing van de ongelijkheid, 
zou het vermoedelijk in dezen zin moeten wezen, dat de ver-
goeding voor verblijf" en bureaukosten, voor degeDen die f 200 
hebben, een kleinigheid zou worden verhoogd, by'v. tot f 300, 
maar dat er dan geen reien zou zijn om de vergoeding van 
f 500 ook op dat bedrag te laten. Ik zou die vergoeding alleen voor 
de tegenwoordige titularissen die haar genieten, willen behouden, 
doch de billijkheid zou medebrengen, dat de toelage van later 
te benoemen titularissen — indien er inmiddels geen andere 
regeling mocht gekomen zijn — werd teruggebracht tot f 300. 
Dit punt is bij mg in overweging, en ik geloof, dat ik hier-
omtrent, evenals mijn geachte voorganger, moet zeggen: verder 
kan ik niet gaan. 

De heer t e r Laan : Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof toch 
niet, dat het heelemaal zoo is als de Miuister zegt. Hij vergeet, 
dat sedert de regeling het getal scholen in verschillende arron-
dissementeu zeer is vermeerderd, dat er verscheidene bijzondere 
scholen zijn opgericht, enz. 

Ik kan dus het betoog van den Minister niet aanvaarden. 
De kleine verbeteringen die hij zal aanbrengen zie ik met 
genoegen te gemoet. Al kan ik dus niet zeggen, dat ik over 
bet antwoord voldaan beu , ik |zal afwachten wat er gebeurt. 

Mij dunkt, dat de Minister ua een ernstig onderzoek van de 
zaak niet zal kunnen volstaan met hetgeen hg' nu wil doen. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 157 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De onderartt. 158 tot en met 162 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderart. 103, luidende: 
„UÜksnormaallessen tot opleiding van onderwijzers en onder-

wijzeressen f 517 000." 

De heer Koodhuyzeu: Mijnheer de Voorzitter! De zaak, die 
ik wenach te bespreken is ook reeds verleden jaar bij de be-
grooting ter sprake gekomen, ik bedooi de schade Ioosstel-
ling aan de normaalonderwijzers die hun betrekking opgeheven 
hebben gezien door de oprichting van de zoogenaamde gecon-
centieerde normaalscholen. De heer Minister zal zich berinneren, 
dat ik indertijd van mijn recht gebruik gemaakt heb om een 
vraag tot den Minister te richten, of hij van plan was iets voor 
die menschen te doen V Het antwoord dat ik toen gekregen heb 
was niet bevredigend. De Minister gaf in zyn antwoord geen 
bepaalde toezegging en daarom wil ik er uu nog eens bij Zjjn 
Excellentie met den meesten ernst op aandringen, dat hij aan deze 
menschen recht zal doen. Ik spreek hier niet van recht in dien 
zin, dat die menschen wettelijke rechten zouden hebben, maar 
ik houd vol, dat deze Minister als bewindsman schuldig zou 
staan aan het laten bestaan van een grove on billijkheid, indien 
hg in deze niet ingreep. De Staat zou verder zijn plicht als 
arbeidgever niet behoorlijk nakomen als hü deze menschen, waar-
onder er zijn die hü 20 a 25 jaar in dienst heeft gehad, een-
voudig zouder een cent op straat zet. De Minister kan zich 
misschien niet genoeg indenken in den toestand die ontstaat 
wanneer men met een huishouden met kinderen van f 1200 a f 1300 
levende plotseling daarvan 25 pet. a 30 pet. ziet wegnemeu, ineea 
omgeving waar het niet mogelijk is eenige noemenswaardige 
compensatie voor dat gemis te vinden. Ik dring des te meer b | 
den Minister aan om in deze de billijkheid te betrachten, nu 
onlangs een precedent is gesteld bij de beambten van de schut-
terij. De beambten van de opgeheven schutterij waren in dienst 
der i/emeeiiten ; hier geldt het menschen die in dienst geweest 
zyn van het Rnk. Het gaat eenvoudig niet aan om nu van 
Regeeringswege maar steeds elke positieve verklaring in deze 
achterwege te laten. Ik hoop niet, dat de Minister mij zal 
dwingen een uitspraak van de Kamer te vragen, al zou de 
Minister die natuurlijk ook naast zich kunnen nederleggen. Ik 
hoop evenwel, dat de Minister overtuigd zal kunnen worden, 
dat de allereerste billijkheid medebrengt iets voor die menschen 
te doen. Van die waarheid is de groote meerderheid in deze 
Kamer, zoowel links als rechts, doordrongen, en het is nu maar 
de vraag of wn, den Minister ook tot deze overtuiging kunnen 
krijgen. Wanneer de Minister ons nu wil toezeggen, dat by spoedig 
zal komen niet een ontwerp tot regeling van de schadeloosstelling 
aan de betrokkenen, dan zal ik die uitspraak niet vragen. Er 
zyn natuurlijk ook menschen onder, die billijkerwijze geen aan-
spraak kunnen maken op die schadeloosstelling. Ik zou er ook 
niet voor zyn om menschen, jongelieden soms, die een paar 
jaar of korter aan een dergelijke school verbonden waren, 
levenslang met een jaarlyksche schadeloosstelling te begiftigen. 
Maar waar ik weet, dat er in de kringen der betrokkenen door 
opheffing van die betrekking vaak fatsoenlijke armoede wordt 
geleden, omdat de Staat zyn plicht als arbeidgever niet nakomt, 
daar kom ik met nadruk er voor op, dat in deze verbetering zal 
worden aangebracht, en ook voor deze menschen te doen, wat 
men heeft gedaan voor de beambten der schutterij. 

Ik zal het daarbij laten; de geheele Kamer weet waarover 
het hier gaat; verleden jaar is de zaak ook behandeld. De 
Minister heeft zich tot myn groote teleurstelling tot nog toe van 
deze zaak niet veel aangetrokken, en ik hoop dus dat myn zwaic 
woord den Minister zal hebben overtuigd, dat de Kegeeriug in 
de/.e niet kan, niet mag werkloos blijven, zonder aan haar plicht 
als werkgeefster te kort te doen. 

De heer ter Laan: Mijnheer de Voorzitter! Heeds bij het 
algemeen debat zijn de normaalscholen ter sprake gekomen, 
en zijn hier nog slechts enkele onderdeden te behandelen. 
Daartoe behoort o.a. het leerplan. De Minister heeft hierin 
eenige verbetering gebracht, er is reeds over gesproken en ik 
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zal er nu niet op terugkomen, een verbetering van f 5000 
voor bet geheele land. 

De Minister zeide gisterenavond tegen bet slot der verga-
dering, in zijn tweeden termijn, dat bij f 3 000 000 hooger 
was met zijn begrooting dan zijn voorganger. Hier is nu een 
van de weinige artikelen, waarbij voor bet lager onderwijs 
iets meer gedaan wordt dan verleden jaar. Hier is dus een 
verbetering. Maar bet is toch niet meer dan die onnoozele 
t' 5000. Waarlijk, liet lager onderwijs brengt de verhooging 
niet aan. Voor bet hooger onderwijs is een aanzienlijk be-
drag meer uitgetrokken; dat loopt in de honderd duizenden. 
Verder f 77 000 voor het vakonderwijs; al het andere is het 
gevolg van de bepalingen van de wet-Kuyper, waaruit wel 
blijkt, dat mijn opmerking volkomen te recht was gemaakt, 
dat letterlijk alles door den heer Heemskerk wordt afgewezen. 
Nu gaat het moeilijk om hier te debatteeren over bet leerplan 
van een bepaalde school, maar ik zou toch gaarne willen, dat 
de Minister aan de Kamer wilde overleggen liet leerplan van 
een normaalschool A en B. 

Nu blijkt dat zoovele leden in deze zaak belang stellen, is 
de overlegging van die leerplannen met rooster van lesuren 
voor de scholen A en B van belang. Dan zal men zien, dat 
de beste soort, school A, nog zeer onvoldoende is, en dat de 
scholen B eenvoudig niet kunnen blijven bestaan, docb in 
scholen A moeten worden veranderd. 

Laat de Minister voldoen aan de wenschen, uitgedrukt in 
bet adres van de directeuren. Al moge dit dan ook f 347 000 
kosten, het is dan toch nog maar 1 j2U van een oorlogsschip. 

Dan bereikt men tevens de verbetering van de leermiddelen 
en van de bibliotheken. 

.Voorts zijn er wenschen. die geen geld behoeven te kosten 
eu die in de praktijk van het onderwijs toch verbetering zul-
len aanbrengen en eenparig door de directeuren worden ge-
vraagd. 

Zoo wordt gevraagd, dat voor akte j en voor nuttige band-
werken geen examen mag worden afgelegd dan na bet einde 
van den vierjarigen cursus. Dit is een redelijke eiscb, tegen 
inwilliging waarvan toch wel geen bezwaar zal bestaan. 

Dan is gevraagd, den cursus niet meer met April, doch met 
Mei te laten beginnen, omdat dit beter aansluit. Daarmede 
loopt de Minister op niets vooruit en handelt in overeen^ 
stemming met de wenschen van deskundigen. 

Hoe men ook oordeele over de normaallessen, zoolang wij 
ze noodig hebben, moet men ze zoo goed mogelijk doen zijn. 
Nog 70 pet. van de onderwijzers wordt er aan opgeleid. 

Mijn tweede punt is de opneming vau de leeraren aan de 
Rijksnormaalscholen in het pensioenfonds. Ook hierbij ben 
ik zeer teleurgesteld geworden, doch ik weid er niet over uit, 
omdat het dezelfde quaestie is als ik bij de ambachtsscholen 
heb behandeld. 

De Minister kan met de wet in de hand zeggen: die heeren 
hebben geen vaste aanstelling: maar de Minister weet wel, 
dat dit slechts een formaliteit is. Het gebeurt nooit, dat een 
leeraar, die eenmaal is aangesteld, niet weer benoemd wordt 
voor het volgende jaar. Men beschouwt het dan ook als een 
vaste betrekking. Laat men daarom die leeraren vast aan-
stellen, dan worden zij vanzelf in het pensioenfonds opge-
nomen; zij betalen immers zelf bet grootste deel van hun 
pensioen; wat kan de Minister tegen hun opneming hebben? 
Hij kan dan tevens overwegen, of hij niet een verzuim van 
vele jaren beeft goed te maken, door ben in de gelegenheid 
te stellen. de in vorige jaren bewezen diensten in te koopen. 

De geaebte afgevaardigde uit Brielle behandelde reeds de 
zaak van de leeraren aan de opgeheven Rijksnormaallessen, 
die zijn vervangen door dagnormaalscholen; ik ondersteun 
zijn betoog met alle kracht. Er is inderdaad geen werkgever 
meer denkbaar, die menseben met 20 jaar dienst en langer 
zóó op straat zou zetten. Het verbaast mij ten hoogste, dat 
deze zaak nu nog niet in orde is, evenals het mij heeft ver-
wonderd, dat de heer Rink ten deze geen recht en gerech-
tigbeid heeft geoefend. En ik weiger nog te gelooven, dat de 
Minister Heemskerk deze zaak niet in orde zal willen maken. 

De heer ï r e u b : Mijnheer de Voorzitter! Het zij iny vergund 
mij aan te sluiten l>i.i bet betoog der beide vorige geachte 
sprekers over het personeel van de opgeheven Rijksnormaallessen. 
Ik erken ten volle, dat dit personeel geen wettelijke rechten 
heeft op hetzij wachtgeld, betzij een pensioen. Deze leeraren 
hadden geen vaste aanstelling, maar ook ik meen, dat dit slechts 
een tormeele quaestie is. Al die heeren hebben er hij hun 
sollicitatie op gerekend, dat /.ij behalve bet vaste salaris van de 
gemeente bovendien nog kregen een toelage voor de Ryks-
normaallesseu. 

De heer ter Laan: Zij hebben er dikwijls andere betrekkingen 
voor opgezegd. 

De heer Treub: Het was voor hen een bijslag by hun ge-
meeutelijk traktement, waarop zij niet alleen rekenden, maar 
konden rekenen als een vast emolument bij hun salaris. Nu 
zijn er velen, die langen tijd op die wyze te gelijk het Rijk en 
de gemeente hebben gediend. Wanneer ze nu een vaste aan-
stelling badden gehad zou er geen oogenblik twijfel aan zijn of 
zij recht hadden op wachtgeld. Dat recht hebben ze niet, maar 
de billijkheid is toch zeker aanwezig, dat zü behandeld zullen 
worden op dezelfde wijze als anderen die met vaste aanstelling 
even lang liet Ryk hebben gediend en wier betrekking wordt 
opgeheven. 

Wij kunnen niet anders doen dan aandrang uitoefenen op 
den Minister om in deze zaak met een billijke regeling te komen, 
maar de billijkheid springt zoo zeer in het oog, dat het m. i. 
voldoende is om aandrang uit te oefenen om niet alleen de 
toezegging te verkrijgen, maar ook de spoedige uitvoering te 
mogen verwachten der toezegging, dat in deze billijkheid zal 
worden betracht. 

De heer Heemskerk, Minister van Binuenlandsche Zaken: 
Om te beginnen met het eerste punt door den geachten afge-
vaardigde uit Hoogezand besproken, het brengen van eenige 
verbetering in de regeling van de Rijksnormaallessen, kan ik 
den geachten afgevaardigde antwoorden, dat ik daarmede bezig 
ben. Wanneer ik aan den geachten afgevaardigde, zooals eenmaal 
Minister Kuyper zeide, een blik in de keuken mocht gunnen — 
wat ik niet mag — zou hy na kennisneming van de redenen 
waarom de behandeling van de zaak niet is af'geloopen, bemerken 
dat ik wel eens beter ben dan ik er uit zie. Of ik alles wat 
de geachte afgevaardigde wenscht zal doen, kan ik echter op 
dit oogenblik niet uitmaken. 

Een van de wenschen van den geachten afgevaardigde is, 
dat alle normaallessen zouden worden normaallessen A. Ik be-
twijfel of dit geheel en al in overeenstemming met den werkelijken 
toestand zou zijn. 

Er kunnen plaatsen zijn, waar het niet wel doenlijk is nor-
maallessen B in normaallessen A te hervormen. Indien blijkt 
dat er behoefte bestaat aan eu leerkrachten genoeg zijn voor 
den eersten rang, heeft de Minister de bevoegdheid om den 
tweeden rang in eersten rang te veranderen. Het is mijn voor-
nemen in die richting werkzaam te zjjn. 

Zoo is ook mijn voornemen, om den aanvang van het cursus-
jaar van l April te verschuiven tot 1 Mei. Over de verdere 
punten zal ik niet spreken. Het kon wel zyn dat men, wanneer 
wy aan de regeling zyn, zal zeggen: het is niet genoeg, maar de 
geachte afgevaardigde ziet, dat er een wijziging in behandeling is. 

Nu de quaestie betreffende het verleenen van aanspraak op 
pensioen aan de onderwijzers en het geven van een toelage aan 
hen, wier betrekking is opgeheven door de opheffing van 
sommige Rijksnormaallessen. 

Die zaak staat zoo. In de eerste plaats dient uitgemaakt te 
worden of een dergelijke opheffing aanleiding geeft tot pensioen-
verleeniug, of zij recht op pensioen of wachtgeld hebben. 

De geachte afgevaardigden uit Assen, Brielle eu Hoogezand 
hebben gezegd, dat die heeren geen recht hebben op pensioen. 
Het zonderlinge is, dat dit punt nog niet is uitgemaakt en dat 
daaromtrent nog door my overleg wordt gepleegd met myn 
ambtgenoot vau Fiuanciëu. Dit overleg echter heeft nog niet 
tot een beslissing geleid. Ik kan volstrekt niet zeggen, dat dit 
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ietnands schuld is, maar het is zoo. Dat ik, zoolang deze beslissing 
uiet genomen is, niet voor mijn rekening kan nemen een rechts-
stelling in dit opzicht, zullen de heeren wel gevoelen. Indien 
wordt uitgemaakt, dat zij pensioengerechtigd zijn. zou daaruit 
voortvloeien toepasselijkheid van het wachtgeldenbesluit, want 
«lat is voor burgerlijke ambtenaren ; indien wordt uitgemaakt, 
da t z\j uiet pensioengerechtigd zy'n, dat dj niet als burgerlijke 
ambtenaren moeten beschouwd worden, in den zin van art. 2 
der Pensioenwet, dan is het wachtgeldenbesluit op hen niet 
van toepassing en zou er dus aanleiding zyn maatregelen te nemen, 
als de geachte afgevaardigden verlangen, en hun te geven quasi-
pensioen of quasi-wachtgeld, zooals geschied is by de ambtenaren 
van de voormalige schutterij. 

Nu begrijp ik *a de redeneering van den geachten afgevaardigde 
ui t Brielle uiet, waarom hg deed opmerken, dat de Minister zich 
waarschijnlijk niet kan indenken in den toestand van iemand, 
die kinderen heeft en van f 1300 moet leven en dan nog 20 
a 30 pet. van giiii inkomen moet missen. Mij dunkt , dit is een 
geheel persoonlijke beschouwing en de geachte afgevaardigde 
is niet geroepeu mede te deelen in welke zaken ik mü kan 
indenken en in welke niet : maar de Kamer weet zeer goed, 
dat als er iemand is voor pensioen en het toekennen van wacht-
geld, als het billijk is, ik dat ben. Ik ben toch ook degene 
geweest, die is gek men met het qu»si-pensioen en quasi-wacht-
geld voor de ambtenaren der voormalige schutterij ; en in een 
vroegere betrekking, in Amsterdam, heb ik dikwijls hetzelfde 
getoond. 

Maar, zooals de geachte afgevaardigde uit Zutphen doet op-
merken : ondank is 's werelds loon. 

In ieder geval, wanneer mocht worden uitgemaakt, dat deze 
menschen niet zyn te beschouwen, wat deze betrekking betreft, 
als burgerlijke ambtenareu, in den zin der wet, beu ik volkomen 
bereid te trachten een regeling te treffen als door de geachte 
afgevaardigden is aangegeven 

Dat daarby zich eenige moeilijkheden zullen voordoen, 
zullen de heeren mg niet betwisten. Die moeilijkheden zullen 
natuurlijk, indien het zoo ver komt, tot klachten en reclames 
aanleiding geveu; daaraan valt geen oogenblik te twijfelen. Een 
van die moeilijkheden zal zyn, dat zal moeten worden uitge-
maakt, welken termijn men stelt voor de opheffing der normaaÜes 
als beslissend. Zal het zyn voor menschen die hun betrekking 
zyn kwyt geraakt verleden jaar of eenige jaren vroeger? Zoo 
ja, boeveel jaren vroeger? 

Terugwerkende kracht, zóó, dat over vroegere jaren wachtgeld 
gegeven wordt, zal van mij niet te verwachten zyn. Dat brengt 
ontzaglyke complicaties met zich. Maar een geheel andere vraag 
is, welke datum van opheffing tot toekenning van quasi-wachtgeld 
aanleiding zal geven. Deze zaak zit vol moeilijkheden, maar a h 
de Kamer er goed aan wil medewerken, en dit moet ik onder-
stelleu, na de uitlatingen van de geachte afgevaardigden, zullen 
deze moeilijkheden wel overwonnen worden. 

In de eerste plaats moet echter worden uitgemaakt, of de hier 
bedoelde onderwijzers uu reeds zyn burgerlijke ambtenaren in 
den ziu der wet. 

Wanneer wordt uitgemaakt, dat het niet burgerlijke ambte-
naren in den zin der wet zyn en wanneer wg een dergelijke 
regeling als de heer Roodhuyzen wenscht, tot stand brengen, 
dan ryst de tweede quaestie, naar aanleiding van de vraag 
welke de heer ter Laan besproken heeft, wat men voor de 
toekomst zal doen. Het wil my op het oogenblik voorkomen, 
dat bet niet zooveel aanbeveling zou verdienen om de zaak iu 
de toekomst geheel op lossen voet te laten. Ik ontken niet, dat 
er administratieve bezwaren verbonden zyn aan het verleenen 
van aanspraak op pensioen aan deze personen, maar ik meen, 
dat men dan toch zal moeten trachten die bezwaren zooveel 
mogelijk op te heffen, ten einde de zaak voor de toekomst op 
vasteren groud te brengen. 

De heer Roodhuyzen : Mi jnheer de Voorz i t te r ! Ik kan niet 
anders doen dan den Minis te r danken voor de toezegging 
welke hij gegeven heeft . I k doe da t dan ook in he t volste 
ver t rouwen, da t het desbetreffende wetsontwerp na overleg 
met den Minis ter van F i n a n c i ë n ons zoo spoedig mogelijk 
HÜ bereiken. De Minis ter van F i n a n c i ë n is h ier aanwez ig ; 

/(in roep! men mij t oe ; zulks kan wellicht da t overleg be-
ipoedigen. Ik wil niet e indigen, Mijnheer de Voorzi t ter , zon-
der één misverstand weg Ie nemen. 

Toen ik zeide, dat de Minister en deze beeft zich d a a i -
aan n e t o o t e o - zich niet zou kunnen indenken in de nood-
druf t welke door de opheff ing dier b e d e k k i n g e n in sommige 
gesinnen is onts taan , heb ik natuur l i jk niet willen te kennen 
geven, dal de Minister het gevoelige h a r t zou missen, da t 
inen daar toe behoeft. Ik heb alleen willen zeggen, d a t ik 
niet geloofde, dat de Minister ooit geweest is in huishoudens 
« a a r die slag is geval len. 

Dat er moeili jkheden aan een regel ing verbonden zijn, ben 
ik niet den Minister eens, maar hij zal het daaren tegen met 
mij eens zijn, dat deze overweging slechts aan le id ing kan 
geven om zoo spoedig mogelijk in deze aan het werk te g a a n . 
De Minister van F inanc i ën moge alweder de ve rgader ing ver-
laten hebben, hij is t e achterha len . 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 163 zonder hoof-
delijke stemming aangenomen. 

De onderartt. 164 en 165 worden achtereenvolgens zonder be-
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderart . 166, luidende: 
. Jaarwedden, belooningen en tegemoetkoming in de huishuur 

van onderwijzers bg de Rgks- lagere scholen te Weststelling-
werf, te Steenwykerwold en te Vledder, benevens belooning 
dier onderwijzers voor het geven van herhalingsonderwüs 
f 18 725." 

I 

De heer l l u g c i i l i n l t z : Mijnheer de Voorz i t te r ! Ik wensen 
een enkel woord te wijden aan de sa lar is regel ing voor de on-
derwijzers aan de Rijks- lagere scholen in de bekende Maa t -
schappij van We ldad ighe id . 

Toen die rege l ing verleden jaar ontworpen was, heb ik 
enkele klachten daarover geu i t en 's Minis ters ambtsvoorgan-
ger heeft toen overweging van die klachten toegezegd. N u is 
het resul taa t daa rvan , d a t alleen een kleine wi jz iging is ge-
bracht in de periodieke verhoogingen, m a a r het m i n i m u m en 
het m a x i m u m zijn onveranderd gelaten. 

Di t resultaat, is al zeer teleurstel lend. 
Vroeger werden deze onderwijzers, als cont ra-praes ta t ie 

voor hun zeer moeilijke taak, honger bezoldigd dan de min ima 
in de wet op het lager onderwijs aangaven . D e wet gaf als 
minimum f 400 aan , maar deze onderwijzers genoten een aan-
vangssulnris van f 600. 

Ik Mees er verleden j a a r reeds op, da t d i t n i e t luxe van 
het Rijk was, m a a r de e rkenn ing van het moeili jke werk 
van deze onderwijzers. 

Ik zal da t niet weder ui tvoerig ui teenzet ten. Verleden j aa r 
is da t reeds gedaan door den heer Kete laar en m i j . Alleen 
wanneer de Minis ter in twijfel zou willen 1 lekken of inder-
daad de taak dier onderwijzers zooveel moeilijker is, zal ik 
er op t e rug komen. 

Nu is de positie der gemeente-onderwijzers te lkens bij de 
wet verbeterd; maar de salarissen dezer Uijksonderwijzers 
hebben niet gelijken tred daarmede gehouden, zoodat het ver-
schil steeds kleiner is geworden en nu deze Ri jks- lagere on-
diTwijzers, j a , nog wel eenigszins s taan boven de min ima , 
in de wet op het lager onderwijs aangegeven, m a a r er n ie t 
ver meer af zijn. 

Nu wordt d i t nog erger, nu d i tmaal de Minis te r gekomen 
is met een verbeter ing van de salarissen der hoofden. Op 
zich zelf zeg ik hem voor die verbeter ing d a n k ; ik heb e r 
verleden j a a r zelf op aangedrongen . Maa r bij de rege l ing 
van de salarissen der doofden is nu rekening gehouden met he t 
feit, da t zoowel het uanvangs- als het m a x i m u m t r ak t emen t 
honger moeten zijn dan de min ima , in de wet genoemd. D a t 
is dun ook zoo. H e t aanvangs t r ak temen t voor de hoofden 
van gemeentescholen is f 750. Deze hoofden on tvangen f 1000, 
dus t' 250 meer. H e t m a x i m u m voor de hoofden in de wet 
bepaald is f 950, en deze hoofden on tvangen als m a x i m u m 
f1250 . Dus een verschil van f 9 0 0 . 
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Hoe staat lid nII mei de onderwijlen van bijstand!' l)i<' 
krijgen slechts f 100 boven het sanvangstrakti MI!, in de 
wet bepaald, en f220 DOVeH liet max imum, in <l<> wet aan-
gegeveu. [ndien nu al de Minister meent, dal men voor jonge 
onderwijlen geen kooger aanvangssalaris behoeft te bepalen 
dan t min. ik ben dat in dit geval niet mei beu eens 
toeh mag, dunkt mij, wel uverwogen worden, althans bun 
eimlsalaris , evenals bij de I f den, f 300 bouger te stellen 
dan liet maximum, in de wet aangegeven. Want dan heltlieii 
deze oiiderwijzei s, die daal ' wonen als uit de wereld terilg-
getrokken, in een ja /eer schoon oord van Drenthe , maai 
uien van den trein verwijderd, bij de moeilijke taak \vnar- 
aan zij zich wijden, hel vooruitzicht, dat zij aan het eind 
van hun carr ière een salar is zullen genieten aenigssina vol-
doende om behoorlijk van te leven. 

Ik d r ing er dus bij den .Minister ten sterkste UU aan . dat 
hij alsnog dal eimlsalar is van f 928 brengt op f 1000. 

Nu segl de .Minister, da t dit niet weiisehelijk zou zijn, 
Ollldai men dan weer een wanverhouding zou scheppen tus-
Nchen de salarissen van de onderwijzers van bijstand en die 
van de hoofden. 

He t maximum d a t een onderwijzer van bijstand kan 
krijgen is f 925. De hoofden beginnen met f 1000. W a a r o m 
is net nondig, da t er een afstand van f 7 5 bl i j f t? Ik kan het 
n ie t inzien. Het zal il> de pract i jk toch wel nooit voorkomen, 
dat een jong beginnend hoofd komt aan een school waar een 
onderwijzer van bijstand geplaatst is, die aan het eind van 
zijn carr ière i s : te minder kans op wanverhouding zal er nog 
zijn omdat immers volgens de wet ja ren , als onderwijzer van 
bijstand doorgebracht , bij de sa lar ieer ing voor de hoofden 
Biee moeten tel len. M. a. w. : een hoofd zal nooit beginnen 
op zijn aanvangsalaris van f 1000. Hij zal er hoven zijn, en 
er kan dus geen beswaar wezen om hel max imum van de 
onderwijzers van bijstand tot f 1000 op te voeren. 

Tn de tweede plaa ts een enkel woord over de vergoeding 
voor woninghuur . Ook daa r is in. i. een wanverhoud ing 
tusschen de behande l ing van de hoofden en de onderwijzers, 
d ie niet behoeft te bestaan. 

He hoofden aan deze scholen, hetzij mannen of vrouwen, 
gehuwd of ongehuwd, ontvangen een voldoende vergoeding 
voor woninghuur . Maar van de onderwijzers kunnen het 
alleen de mannen kr i jgen, als zij gehuwd zijn en 28 j a a r 
oud. En waar nu een onderwijzer o]) 23-jarigen leeftijd tot 
hoofd kan worden benoemd, zou er m. i. alleszins aan le id ing 
zijn om te bepalen, da t deze onderwijzers van bijstand reedü 
op 28-jarigen leeftijd de vergoeding voor won inghuur kun-
nen krijgen. Bovendien, wie eenigszins bekend is met de 
plaatseli jke toestanden zal terstond toegeven da t een ver-
goeding van f 5 0 geheel onvoldoende is. 

In de derde p laa ts d i t . H e t handwerkonderw ijs wordt 
buiten de Schooluren gegeven en daarvoor wordt een zeer 
ger inge vergoeding u i tgekeerd . Het komt mij billijk voor, 
da t die vergoeding worde gelijkgesteld niet de vergoeding 
voor berhalingsonderwfjs. 

Hit zijn de dr ie pun ten ten aanzien van de salarissen van 
de onderwijzers van bijstand aan deze scholen, welke ik ern-
s t ig onder de aandach t van den Minister zou willen brengen . 

Nu nog een enkel woord omtren t de hoofden van deze 
scholen. In het Voorloopig Verslag is gevraagd, of de boof-
den , die op d i t oogenblik een verhooging hebben voor het 
bezit van Inpikten, d ie verknoping zullen behouden ; maar 
da t was een vergiss ing. He bedoel ing was om te vragen , of 
voortaan de hoofden van deze scholen vergoeding zullen 
krygen voor h e t b e n t van bi jakten. Daarop heeft de Minis-
te r natuur l i jk niet kunnen antwoorden, omdat de v r aag in 
het Voorloopig Verslag nie t ju is t was overgebracht . Op d i t 
oogenblik worden alleen iwec akten bezoldigd, n.1. die voor 
teekenen en die voor l and- of tu inbouw, elk met f 5 0 . 

Nu wordt zeer vaak het bezit van andere akten gevraagd . 
Tn de oproeping voor Rijksschool n ° . 2 stond bij voorbeeld, 
da t de akte Engelscfa vereiseht werd en dat het bezit van 
de akte Fransch tof aanbeve l ing zou strekken. Het hoofd, 
dat daa r geplaatst is, bezit niet alleen de akten voor Kn-
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ge lul ] en Fransch , maar ook die voor Dili tsch. doch voor 
geen dier drie akten ontvangt hij Benige verhooging. 

Ik zou dus aan den M i n i s t e r w i l l en v ragen , of het niet 
b i l l i j k zon z i j n ook voortaan voor die h i j nk t cn re rhoog lUg 
te geven. 

De heer H e e m s k e r k , Minister van Biunenlandsche Zaken: 
Mynheer de Voorzitter! De beide laatste punten, die door den 
grachten afgevaardigde /.(ju besproken, moet ik my ter nadere 
overweging voorbehouden. 

Omtrent de eerste twee punten, de sa l a r i ë r ing van de ouder-
wijzers en de vergoeding van de onderwijzers voor woninghuur, 
heb ik het volgende te zeggen. De geachte spreker erkent zelf, 
dat de salarisregeling voor deze onderwijzers hen op een hooger 
cijfer, b r eng t , dan de salarisregeliug voor de onderwijzers aan 
gemeentescholen in de buurt dezen brengt. Alleen klaagt bij er 
over, dat hun salarissen niet ver genoeg staan boven die van 
laatstbedoelde onderwijzers, en volgens hem moet erkend worden, 
dat zy een moeilijker taak hebbeu dan andere onderwijzers. Ik 
wil dat laatste volstrekt niet betwisten. Natuurlijk zijn derge-
lijke begrippen eenigermate relatief, want de moeilijkheid van 
die taak zal wel in hoofdzaak hierin bestaan, dat die onder-
wijzers in het algemeen met eenigszins lastige kinderen te doen 
hebben, maar daartegenover staat, dat zij in meerdere betrekking 
tot de ouders van die kindereu kunnen staan en ook die ouders 
onder het oog hebben. Dat neemt echter niet w e g , dat de 
salarisregeliug voor hen voordeeliger is dan die voor andero 
onderwijzers. Hoe groot precies dat verschil moet zijn is niet 
gemakkelijk te zeggen. Vroeger was er meer verschil dan tegen-
woordig , maar da t zal toch wel hiervan het gevolg zijn geweest, 
dat de onderwijzeis bij de Maatschappij van Weldadigheid Rijks-
ambtenareu waren en de anderen gemeente-ambtenaren en dat, 
naar het oordeel van zeer velen, de salarissen die van gemeeute-
wege werden gegeven , eenigszins te laag waren. 

Ik zou dus niet durven concludeeren , dat het verschil zoo 
groot moet zyn als het vroeger was In Weststellingwerf werd 
op 31 December 1907 aan een onderwijzer zouder hoofdakte 
aan een gemeenteschool waaraan geen avondschool verbonden 
was , ten hoogste f825 was uitgekeerd, plus f 50 wegens tegemoet* 
koming iti de huishuur. In de gemeente Vledder was het salaris 
hetzeltde als dat in Weststellingwerf en in de gemeente Steen-
wijkerwold wenl op 15 Januar i 1908 aan een onderwijzer van 
van bijstand zonder hoofdakte ten hoogste f 700 uitgekeerd. 
Deze jaarwedden gelden vóór de laatste wijziging van art. 20 
van de wet op het lager onderwijs. De juiste cijfers van tegeu-
woordisr heb ik op dit oogenblik niet Maar, ik wil het kort makeu : 
ik geloof dat hetgeen de geachte afgevaardigde vraagt, verhoo-
ging van het maximum tot f 1000, we! aan bezwaren onderhevig 
is, maar er is iets dat >k den geachten afgevaardigde kan toe-
geven zonder dat ik in eenig opzicht de harmonie van de regeling 
verbreek. Het is weinig, dat geef ik toe. maar ik wil het maximum 
van f 925 op f 950 brengen; dan wordt in geen enkel opzicht 
de harmonie van de regeling verbroken. 

Wat betreft de huishuur moet ik den geachten afgevaardigde 
opmerken, dat de regeliug die daaromtrent getroffen is, en onder-
scheid tusschen hoofden en onderwijzers maakt, geheel en al is 
naar analogie van de wet op het lager onderwijs. Men leest in 
art. 26. Ode lid, der wet : 

„Het hoofd der school geniet behalve zijne jaarwedde vrije 
woning, zoo mogelijk met eenen tuin.", en in het 7de lid : 

„Ingeval hem geen vrye woning kan verschaft worden, out-
vangt hy eene vergoeding voor huishuur ten bedrage van ten 
minste honderd vijftig gulden per jaar ." 

Naar analogie daarvan is de toestand in de Rijks- lagere 
scholen geregeld en de conditie van getrouwd zijn is niet gesteld, 
evenmin als in de wet. Ten aanzien van de onderwijzers zegt 
art, 26, 8ste lid : 

„Elk der mannelijke onderwijzers, die het hoofd der school 
bijstaan, geniet, indien hij den leeftijd van acht en twint ig jaren 
heeft bereikt en hetzij gehuwd is, hetzij als weduwnaar inwonende 
minderjarige kinderen heeft, eene tegemoetkoming in de huis-
huur ten bedrage van ten minste vijftig gulden per jaar." 

Ook de analogie van die regeling is bij de regeling gevolgd 
voor de onderwijzers, zoodat ik geloof, dat die zaak in orde is. 

file:///vnar-


um\ 
Mate VERGADERING 

Vaststell ing vim de BtaatsbegTOOting voor 1909. 

ü e heer H u s e i l h o l t z : Mijnheer <le Voorzitter! Ik kau 
natuurlijk den Minister dankzeggen voor de kleine toezegging, 
welke hij heeft gedaan. Men kan er van zeggen : alles is mee-
genomen, e n : die het kleine niet eert is het groote nie tweerd. 
Maar ik kan niet /eggen dat ik er tevredeu mede ben, want 
de Minister heeft niet duidelijk gemaakt welk bezwaar er tegen 
is om heb maximum niet f 75 te verhoogen. Het bezwaar, dat 
hierdoor disharmonie zou ontstaan tusschen de salarissen van 
de lagere onderwijzers en de hoofden, genoemd in de Memorie 
van Antwoord, heb ik weerlegd zoo goed ik kon en de Minister 
is er niet op teruggekomen. Nu vraag ik nog eens : waarom 
zulk een verschil gemaakt in behandeling van hoofden en 
onderwijzers V 

Waarom bij de hoofden wel in acht genomen, dat de salarissen 
steeds vrij aanmerkelijk hooger moeten njfl dan de minima 
van de wet op het lager onderwijs, terwijl daarop b»\j de onder-
wijzers niet wordt gelet9 De taak van onderwijzers en hoofden 
is immers in deze scholen van gelnke moeilijkheid, want zij 
hebben beide te werken met hetzelfde moeilijke materiaal, dat 
er voorhanden is. Wat de woninghuur betreft, die is pp 't oogen-
blik voor de juderwgzers geregeld overeenkomstig de bepalingen 
der wet, maar ik mag er den Minister op wijzen, dat in vele 
opzichten voor deze Ryks-lagere onderwijzers van de bepalingen 
der wet is afgeweken, overal waar dit te hunnen voordeele 
kon geschieden. Waarom niet ten opzichte van deze woning-
h u u r ? Men moet niet vergeten, dat een kleine verhooging van 
de toelage voor woninghuur hun salaris wat minder zou maken. 

Ik heb tot mijn leedwezen vau den Minister geen enkel an t -
woord ontvangen omtrent de vraag of de hoofden voortaan ook 
een verhooging zullen krijgen voor het bezit van bijakten, niet 
alleen voor de twee die gg hebben, maar ook andere, die in de 
oproeping vereischt worden. Ook omtrent het handwerkonderwijs 
heeft de Minister mij niet geantwoord. Misschien kan dit nog 
geschieden. 

Deflieer H e e m s k e r k , Minister van Binueniandsche Zaken : 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben begonnen den geachten afge-
vaardigde te zeggen, dat ik de beide laatste punten in over-
wegiDg zou nemen. En wat betreft bet overige, zoo kan ik dit 
zeggen, dat men natuurlijk vrij z°u zijn een grootere verhooging 
tot stand te brengen, maar daarvoor moet toch een reden zyn. 
Dergelijke salarissen zijn natuurlijk altijd min of meer betrekkelijke 
begrippen, waaromtrent men geen absoluut vaststaande gegevens 
kan hebben, maar ik heb wel een basis waarom ik meen, dat 
er reden is om het maximum op f 9 5 0 te brengen. Bij de thans 
bestaande regeling was de laatste verhooging f 75, zoodat men 
kwam van f 850 op f925. Aangezien ik nu het salaris van f850 
heb gebracht op f875, zou de laatste verhooging, die op f 925 
zou brengen, f50 worden en nu is het zeer zeker iets meerha r -
monisch wanneer die ook weer f 75 is. Daarom heb ik mij bereid 
verklaard het maximum op f 950 te brengen. In abstracto zou 
men natuurlijk in overweging kunnen nemen nog verder te gaan, 
maar ik geef den geachten afgevaardigde aan op welke basis ik 
die toezegging heb gedaan. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart . 166 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De onderart t . 167 tot en met 175 worden achtereenvolgens zon-
der beraadslaging en zonder hoofdelijke s temming aangenomen. 

Beraadslaging over onderart . 176, luidende: 
«Verschillende uitgaven voor speciale inrichtingen voor onder-

wijs, grafificatiën, hnlp- en aanmoedigingsmiddelen f 94 500." 

De heer Dolk: Mijnheer de Voorzitter ! Als bijvoegsel tot 
de Staatscourant van 10 J a n u a r i van d i t j a a r , hebben wij 
het verslag ontvangen van de commissie van toezicht op de 
in 1907 te Haar lem gebonden cursussen in spreekonderwijs . 
Dit verslag ia gedateerd van •'{() September 1907. Het heeft 
dus weer vrij l ang geduurd vóór dat het bekend gemaakt is. 
Ik kan mij begri jpen, dat men eenigen tijd noodlg heeft om 
aan de Landsdrukker i j k laar te komen niet het lange School 
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(Beraads lag ing over de ar t ikelen van hoofdstuk V.) 

i verslag, maar dit kleine verslag liad, dunkt mi j , eerder ge-
! pnblioeerd kunnen worden. Het was reeds in het bezit van 
| hei Minister ie van Minncnlnndsclic Zaken, toen verleden j a a r 
I de begroot ing behandeld werd, maar het bleek bij de hchaii-

dc l ing niet dat men er van had kennis genomen. Ook bij de 
begrooting van 1909 is daarvan niets te bespeuren, vandaar 
da t in het Voorloopig Verslag de aandach t van den Minister 
oj) d a t verslag gevestigd is. 

.Nu zegt de Minister in de Memorie van Antwoord, dat hij 
die aanspor ing niet noodig heeft gehad . Het verslag is door 
Zijn Excellentie reeds geraadpleegd bij de overweging van 
de v raag , wat Ier zake van liet spreekonderwijs in 1908 ] st 
gescli Leden. 

Maar nu evenwel in de begroot ing san 1908 niels in deze 
is gewijzigd, en ook deze post in 1909 hetzelfde blijft als in 
1907, is bet mij niei duidelijk welke maatregelen men beeft 
genomen om gevolg te geven aan de wenschen in het verslag 
van de oommissie uitgedrukt. 

r i t bel verslag blijkt, dat <le commissie niet voldaan is 
over de resul ta ten , die zij van deze vacant iecuisussen te 
Haar lem meende te mogen verwachten, maar liet komt mij 
VOOr, «lat zij verbetering zoekt in eeu r i ch t ing , die niet >\". 
juiste is. De commissie stelt zich op het s t andpun t , dat alleen 
sprake is van het bevorderen van zuiverder en meer hygië-
niscli spreken van normaal gevormden, zoodat personen met 
organische spraakgebreken van de cursussen zijn ui tgesloten. 
Ik heb die spl i ts ing steeds verkeerd gevonden. E r zijn na-
tuur l i jk spraakgebreken die ongeneesli jk zijn, en personen 
daarmede behept deden beter geen onderwijzer te worden. 
Maar ook normaa l gevormden kunnen bijv. s tot teren, daa rom 
dienen al len, die met spraakgebrek behept zijn, gelegenheid 
tot genez ing te v inden. 

.Nu is de commissie tameli jk voldaan over de genezing dei-
onderwijzers, die den cursus bezochten, maar zij meent , d a t 
deze n ie t voldoende op da t gebied onder r ich t zijn om ook 
hun leer l ingen goed te leeren spreken. De commissie wil 
da t aanvul len door hen theoret isch te ontwikkelen en hun les 
te doen geven door een ervaren medicus in de ana tomie en de 
physiologie van de spreekorganen. D a a r u i t blijkt duideli jk 
da t de commissie gevoelt , da t er iets ontbreekt . Maar zij zoekt 
die aanvu l l i ng m. i. niet op den goeden weg. 

Een spraakleeraar , die zich ten doel stelt niet alleen zui-
verder en meer hygiënisch te leeren spreken, m a a r ook aan 
de spraakgebreken zijn aandach t wijdt, moet vanzelf de ken-
nis bezitten eu kunnen aanbrengen , die de commissie door 
een medicus wil laten geven. 

N u kan de leeraar , die thans te Haar lem les geeft, di t waar-
schijnlijk ook wel, m a a r bl i jkbaar is de cursus eigenlijk te 
kort om h e t theoret isch onderwijs tot zijn recht te doen 
komen. Ook is het mogelijk, da t vermeerder ing van leer-
krachten aan den cursus op het gebied van spraakouderwijs 
wenschelijk is. E r dient in ieder geval m. i. in die r i ch t i ng 
gewrerkt te worden en niet door onderwijs te doen geven door 
een medicus . Zooals ik reeds zeide, blijkt uit de gegevens, 
die mij ten dienste s taan, n ie t hoe de Minis ter hierover 
denkt . 

Het is opmerkeli jk, dat de commissie onderwijs door een 
medicus geheel loslaat bij haa r tweede voorstel betreffende 
een a lgemeene regel ing van het spreekonderwijs . Zij meent 
nameli jk, da t het aanbevel ing zou verdienen op kweekscholen 
en normaallessen de leerl ingen pract isch onderwijs in het 
spreken te doen geven door een degelijk en kundig spraak* 
leeraar . Di t ware te bereiken — zegt de commissie door 
aan elk der Rijkskweekscholen een spraakleeraar te benoemen. 
Denzelfden leeraar zoude dan ook kunnen worden opgedra-
gen spreekonderwijs te geven aan eenige normaallessen die in 
nabu r ige gemeenten gevestigd zijn. Hierb i j is dus geen 
sprake van een medicus. 

W a a r reeds 30 September 1907 de commissie di t voorstel 
heeft gedaan , hoop ik, da t de Minis ter kan mededeelen waar-
toe de overweging daa rvan hem beeft geleid. 

Voor zoover mij bekend is, word t aan de kweekscholen 
thans zoo goed als niets aan spreekonderwijs gedaan , behalve 
aan den vacant iecursus te H a a r l e m , en bij de normaallessen 
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I 15 de Christelijke school en 2 de Rooniach-Katholieke school 
bezoeken. 

Ik zal, Mijnheer de Voorzitter, over dit onderwerp niet veel 
meer zeggen. Uit de cijfers, die ik noemde, blijkt duidelijk, hoe 
hoog noodig het is, dat de subsidiën voor het schippersonder-
wys worden verhoogd. Ik zou meteenigen aandrang den Minister 
willen verzoeken om alsnog het artikel eenigszius te verhoogen 
en is de Minister daartoe bereid, #dan ook een deel van die 
hoogere bijdrage ten goede te willen laten komen aan het School-
f'onds dat te Amsterdam is gevestigd. Het is noodig. Honderden 
schipperskinderen blijven tlians van onderwijs verstoken. 
Met het toestekeu van de hand door dezen Minister zullen veel 
kinderen en veel ouders in deze gebaat zijn. 

wordt dit belet, door het programma, dat het niet toelaat. 
Dus is in de eerste p laa ts daarvoor wi jz ig ing van dit DTO-
graninia noodig. Dit kan zeer goed, te meer, omdat uit liet 
voorafgaande debat reeds gebleken is ,dnt men dit ook Op 
andere gronden wenseht. 

l iet spreekondcrwijs op kweekscholen en norinaallessen is 
noodig zoowel voor liet zuiver en hygiën iscb spreken als om 
de spraakgebreken te bestrijden. De tegenwoordige vacantie-
cursus te Haar lem is beschouwd als een proef en zal alt i jd 
beperkte resultaten geven. W a a r nu de conimissie voor dien 
cursus komt met dit laatste voorstel, i*; er alle raden daaraan 
gevolg te geven. 

W a a r de Minis ter misschien het bezwaar zal moeten ma-
ken, da l onvoldoende leerkrachten beschikbaar zijn, wijs ik 
er op, dat bier in den H a a g , waar de gemeentel i jke cursus 
voor spraakgebrekkige kinderen goede resu l ta ten geeft, ook 
door den spraakleeraar , den heer L. van Lier , met goed ge-
volg leerkrachten worden opgeleid. 

Wanneer men weet. da t de Begeer ing dien weg op wil, dan 
zullen ongetwijfeld genoeg onderwijzers er naa r streven zich 
de bekwaamheid te verwerven om als sp raak lee raa r te kun-
nen optreden. 

Gaarne zou ik vernemen, Mijnheer de Voorzitter, wat de 
Minis ter naar aan le id ing van de opmerkingen van de com-
niissie gedaan heeft of doen zal. 

De heer Duymaer >an T w i s t : Mijnheer de Voorzit ter! Ik 
zou 's Ministers aandacht willen vragen voor het onderwijs aan 
schipperskinderen. 

Ik ben dankbaar voor de subsidies die de Minister tot een 
bedrag van f 11450 voor dit onderwijs ui t t rekt . Toch blijft dit 
bedrag, vergeleken bü de groote behoefte en bij de vraag om 
h u l p , zeer gering. 

l o t toelichting mag ik verwijzen naar den arbeid van een 
der vereenigingen, die zich met het schoolonderwijs aan schippers* 
kinderen bezighouden. Ik heb daarbij op het oog het Schoolfonds 
voor schipperskinderen „Schuttevaer". 

In 1907 kon door die vereeniging aan 35 aanvragen, waarbij 
24 jougens en 27 meisjes betrokken waren, uiet worden voldaan. 
In 1908, toen 6 kinderen de school verl ieten, kwamen er 6 
anderen in aanmerking, aan wie steun en hulp werd verleend. 

Bij de oude aanvragen kwamen er echter weer 20 nieuwe in, 
bedoelende 18 jongens en 9 meisjes naar school te zenden. Op 
dit oogenblik bedraagt het aantal aanvragen 55 , een aantal 
kinderen omvattende van 72. Moeten die kinderen nu van 
onderwys verstoken blijven? 

De moeilijkheden die zich hierbij voordoen sgn deze, dat 
uiet alleen het schoolgeld moet worden betaald, maar ook ten 
deele in de verdere kosten moet worden voorzien. De kinderen 
moeten aan wal bij familieleden of anderen worden ondergebracht, 
welke kosten geheel of ten deele voor de vereeniging komen. 

De Minister is, evenals ik, een voorstander van het particulier 
iuitiatief. Nu blijkt dit particuliere initiatief juist in ruime 
mate bij het verleenen van hulp aan schipperskinderen. 

Uit het jaarverslag van genoemde vereeniging blijkt, dat het 
aantal leden in li '07 bedroeg 364, dat der begunstigers 27 en 
op 31 December 11. waren deze cijfers 378 en 24, waarvan 183 
leden en 7 begunstigers bij het correspondentschap te Amsterdam 
en 195 leden en 17 begunstigers bij de overige correspondent-
schappen zijn ingeschreven. 

Dank zij het. tot negenhonderd gulden verhoogd Rijkssubsidie, 
de bijdragen van de Vereeniging voor volksonderwijs, van den 
Bond van Nederlandsche onderwijzers en van de Vereeniging voor 
Christelijk-nationaal schoolonderwijs, werd de vereeniging in 
staat gesteld om haar geldelijken steun tot 34 kinderen, 17 
jongens en 17 meisjes, uit te breiden. 

Nu wensch ik er aan te herinneren, dat de vereenigingen 
die het onderwijs van de schipperskinderen bevorderen, geheel 
rekening houdeu met de wenschen van de ouders om de kinderen 
naar die school te zenden, die zü voor het onderwijs begeeren. 
Zij staan op dat punt geheel onpartijdig, zoodat van de 34 kinderen, 
die door de Vereeniging „Schoolfonds voor schipperskinderen 
Schuttevaer", werden gesteund, er 17 de gewone lagere school, 

De heer H e e m s k e r k , Minister van Binnenlandsche Zaken : 
Mu'nheer de Voorzitter! Naar aanleiding van het gesprokene 
door den geachten afgevaardigde uit 's Gravenhage, kan ik dien 
geachten afgevaardigde mededeeleu, dat ik mij vereenigd heb 
met het voorstel van de inspecteurs van het lager onderwijs om 
in het jaar 1908 een herhalingscursus te doen houden voor de 
deelnemers aan de beide in 1907 gegeven cursussen in spraak-
onderwn's, die daarvoor geschikt bleken te zijn en om het 
theoretisch onderwijs aan dien cursus te doen geven door een 
medicus. Bovendien heb ik mij met het voorstel van de inspec-
teurs vereenigd hen op te dragen de onderwijsinrichting voor 
de Dnitsche spraakleeraren van Gutzmann en Liebmann te gaan 
bezoeken en tevens een deskundige uitgenoodigd om hen daarbij 
te vergezellen. Of er nu nog verder iets moet gebeuren, daar-
over moet ik nog met de inspecteurs van het lager onderwijs 
overleg plegen. De opmerkingen, nu door den geachten afgevaar-
digde te dezer zake in het midden gebracht, zal ik natuurlijk 
gaarne daarbij in aanmerking nemen. 

Mijn antwoord aan den geachten afgevaardigde uit Steenwijk 
kan zeer kort zijn. Zooals de geachte afgevaardigde weet, is 
er een commissie benoemd om te onderzoeken, in hoeverre 
wijziging zal moeten worden gebracht in de bijdragen die, laat 
ik nu maar zeggen, aan de suppletiefondseu voor de bevordering 
van het schoolbezoek van schipperskinderen worden gegeven 
en gelijk in de Memorie van Antwoord is medegedeeld, kan die 
commissie in Januar i a.s. met het verzamelen der gegevens gereed 
zijn. Deze moeten dan nog verwerkt worden en er moet een 
verslag over worden uitgebracht. 

Het spreekt vanzelf, dat ik dit rapport zal moeten afwachten 
om te beoordeelen of en in hoever verhooging wenschelijk i s . 
Maar dit is duidelijk, dat deze ondersteuning in beginsel alle 
sympathie verdient, zoodat, indien werkelijk blijkt dat er behoefte 
bestaat, ik daaraan zeer gaarne mijn aandacht zal wijden. 

De heer Duymaer van T w i s t : Mijnheer de Voorzitter! Ik 
dank den Minister voor zijn toezegging; alleen zou ik dit nog 
willen zeggen, dat ik hoop, dat indien het den Minister blijkt 
dat er werkelijk meerdere steun noodig is, bij dan bereid zal 
zijn de noodige gelden bij suppletoire begrooting aan de Kamer 
aan te vragen ? 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart . 176 zonder hoof-
delyke stemming aangenomen. 

Onderart . 177 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofde-
lijke stemming aangenomen. 

De V o o r z i t t e r : Ik heb de eer voor te stellen, om, w a a r d e 
Vergadering besloten heeft om morgen (Woensdagavond) en 
Vrijdagavond te vergaderen, die beide avouden te besteden 
aan de behandeling van hoofdstuk VI I B, voor zoover die daar-
voor noodig zullen blijken, ten einde den Minister van Marine 
niet in de verplichting te stellen hier bijna onafgebroken eenige 
dagen en avonden aanwezig te zijn. 

Ik volg hierbij ook het voorbeeld van verleden jaar. 
Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt voor een half uur geschorst , daarna 
hervat. 
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De Voorz i t t er : Ik deel tan. de Vergadering mede, dat «lo 
Minister van Binnealaiidsche Zaken my heeft doen toekomen 
een wijziging van art. 2 van het wetsontwerp, daartoe strek-
kende, om uit het tweede lid van dat artikel te doen vervallen: 
art. 90/>js. zoodut deze alinea nu /.ui luiden: 

f Uit dien post kan mede worden overgeschreven op art. 218." 

Beraadslaging over de Vide afdeeling (Kunsten en weteu-
Bchapjien) in het algemeen. 

De heer de Stuers: Ken korte opmerking aangaande de 
werkzaamheden der archivarissen, en speciaal van de |{ijk:--
a ich iva i issen in de |II o\ incien. De Kamer heeft in ha.il 
Vnorlnopig Verslag de aandach t van den .Minister er >»p 
gevestigd, dat in de inetraotie van die ambtenaren vermeld 
staat, dat zij geen amhteu, betrekkingen of bedieningen 
mogen aanvaarden zonder mach t ig ing , en er is op gewezen, 
da t niet alleen meermalen die mach t ig ing wel wat n m a k -
keiijk wordt gegeven, maar ook dat de [legeering zelf aan 
die archivarissen soms andere betrekkingen pleegt op te 
d ragen , hetgeen niet bevorderlijk is voor de werkzaamheden 
aan de archieven. 

\ u heeft de .Minister daarop geantwoord op een wijze, 
die ik niet voorzichtig vind. l i e t komt mij voor, dat zijn 
u i t l a t i ng niet zonder gevaar is. Hij heeft n.1. in zeer alge* 
meene termen gesegd, da t hij niet inzag waarom hun de 
mogelijkheid moest ontzegd worden, om buiten hun betrek-
king nog nut t igen arbeid te verr ichten, en waarom alleen 
tegenovei hen een u i tzonder ing behoorde te worden gemaakt . 
Nu is tegen zulk een algemeen gezegde misschien weinig 
in te brengen , maar men bel rt het geval in concreto te 
beschouwen, en dan zal men zien, dat zulk een algemeenc 
u i t l a t ing zonder een voldoende restrictie bedenkelijk is. 

Tn vroegere jaren was de betrekking van archivar is feitelijk 
een s inecure : die lieden weiden heel slecht betaald en lte-
schouwden dan ook liun bet rekking als een waarvoor zij liet 
zich niet moeilijk behoefden te maken. Wannee r men toen, 
ik spreek nu van een 20 of 20 j aa r geleden, in een archief 
kwam, dan kon men aan de droogte van den inktpot en aan 
de mest van de stalen pennen duidelijk zien. wat in zulk 
een collectie werd uitgevoerd of liever niet werd uitgevoerd. 
Die toestand is nu veranderd. De archivarissen worden lic 
hoorlijk beiüldigd en het wordt hun in alle opl ichten ge-
makkelijk gemaakt . Doch nu is ook de bepaling in hun 
instruct ie opgenomen, dat zij zich geheel aan hun werk 
moeten wijden en dat zij geen andere bet rekking er hij 
mogen aanvaarden dan met mach t ig ing . Waarom was di t 
noodig? Vooreent om te breken met den vroegeren toestand 
van verwaarloosing, en om meer d iBigent ie te vorderen van 
de zijde der ambtenaren . 

.Maai1 ook in de tweede plaats was het nnodig, omdat er 
eigenlijk geen feitelijk toezicht bestaat op de werkzaamheden 
dier a m b t e n a r e n . Kr is geen commissie, geen ambtenaa r , 
die geregeld toezicht daarop houdt . Men moet afgaan op 
wat zij bomt fide willen doen in hun archief. Daarom moet 
worden voorkomen, da t zij door het aanvaarden van andere 
be t rekkingen van hunne werkzaamheden worden afgeleid, 
werkzaamheden, die nog enorm groot zijn. Men kan gerust 
verklaren, da t er aan onze archieven zooveel Ie doen "s, 
vóórdat zij behoorlijk in orde zijn, dat daarvoor meer dan 
een ïneiischenleeftijd noodig is. Algemeene regelen omtren t 
hetgeen men hun zou mogen veroorloven te aanvaarden ot 
niet. zijn na tuur l i jk niet te stellen : voor ieder geval moet 
da t in het bijzonder worden nagegaan . Ken l idmaatschap 
van den gemeenteraad , zelfs een klein wethouderschap kan 
•OfllS worden toegela ten : maar de Minister is goed geinspi-
reerd geweest, d ie inderti jd aan een a rch ivar i s geen mach-
t ig ing heeft willen geven om te gelijker tijd te zijn wethouder 
van Arnhem. Ik behoef niet te Keggen, dat een dergeli jk 
wethouderschap den man te zeer zou hebben gsabsorbeerd 
dan dat men zou hebben kunnen verwachten dat hij aan 
zijn archief den noodigen tijd en arbeid zou hebben besteed. 
Het maakt zelfs een eenigszins onaangename!! en nngun-

stigen indruk, dat, een archivar is macht ig ing vroeg om 
wethouder te worden in een zoo drukke gemeente als 
Arnhem is. 

Kn wal zien wij nu gebeuren! ' Kr is een a rch ivar i s ge* 
weesl, die niet alleen lid van den gemeenteraad was, maar 
die door den Minister van Justitie Benoemd is geworden tot 
plaatsvervangend kantonrechter en die ook is geworden 
plaatsvervangend voorzitter van den raad van beroep voor 
de vermogensbelast ing. Die zelfde archivar is is verplaats t 
geworden naar een ander archief en nauwelijks was hij daa r 
of liij heeft zich weer laten benoemen tot rechtcr-plaatsver-
vanger. Dit is niet goed ; het geeft een zonderlingen kijk op 
de bedoeling van dien ambtenaa r . Wal dreef dien man , d ie 
archivar is was, er toe ook een voet te willen hebben in de 
rechterlijke macht!-' Behoort de Begeering dit te bevorderen 
eu loc te la ten ! ' Ik geloof het n ie t . 

. \u zegt de Minister wel, da t . zoolang niet blijkt, dat de 
dienst er onder lijdt, hij niet inziet, waarom men op di t 
pun t s t reng zou moeten zijn. Ik wil daarop antwoorden, da t 
er beswaren zijn, die men voorzien kan en waarbij het niet 
goed is te wachten, totdat zij zich proefondervindelijk heb-
ben voorgedaan. Kn als de Minister zegt: zoolang niet b l i jk t , 
dat een nevenbetrekking slecht werkt op den dienst , heb ik 
geen bezwaar, dan antwoord ik hem, d a t hij goed zal doen 
zich eens te laten inlichten omtrent de geschiedenis van de 
zaak. Dan zal hij zien, dat het juist, is voorgekomen, da t 
een archivar is , die dergelijke brjbetrekkingen waarnam, aan-
le id ing heeft gegeven tot herhaalde klachten over den ach-
ters tand in zijn werkzaamheden en tot herhaalde interpel-
lat ie en terechtwijzing van de zijde van den Minister . 

Wat ik hiervan zeg heeft de s t rekking den Minis ter wat 
roors icht iger te maken op dit pun t en te dienen als een 
tegengif tegen de eenigssins gevaarl i jke u i t ingen, die hij 
in de Memorie van Antwoord op dit punt heeft losgelaten. 

De heer Reemskerk, Mini-ter van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik vernam met belangstelling, dat de 
geachte afgevaardigde uit Weert my kapittelde over een on-
voorzichtige uiting. Dit is een afwisseling, die ik wel mag. Ik 
wensen intusschen m\j door dien geachten afgevaardigde gaarne 
tot voorzichtigheid te laten vermanen. De zaak blijft hierop 
neerkomen, dat, wanneer er geen practische bezwaren zijn, er 
geen aanleiding is de combinatie vau betrekkingen te verbieden. 
Mij is niet gebleken vau zoodanige practische bezwaren. Een 
al te absoluten regel te stellen, ik wil bekennen, dat ik daartoe 
niet gezind ben. Hoe helangwekkend de werkzaamheden van 
een archivaris ook zijn, het is voor de frischheid des geestes 
wenschelijk, dat b\j ook eens ergens anders dan in de archieven 
werkzaam z\j. Dat z\j begeerd worden, ook door hun medeburgers, 
voor andere betrekkingen, bewijst niet , dat zy ongeschikt 
z\jn voor de betrekking van Rijksarchivaris. Ik zal gaarne de 
opmerkingen van den geachten afgevaardigde tot mijn voordeel 
aanwenden door na te gaan, of er aanleiding zou wezen om een 
dergelijke combinatie tegen te gaan. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De onderartt . 178 tot en met 194 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke s temmingaangenomen. 

Beraadslaging over onderart . 195, lu idende : 
«Kosten van onderhoud, huishoudelijke uitgaven, personeele 

hulp, schrüHoonen, reis- en verblijfkosten, aankoopen en verdere 
uitgaven voor de verzameling, het gebouw en terrein van het 
Museum, f 8000.", 

waarop door de heeren de Stuers, van Idsinga, Dolk, van 
Asch van Wijck en Smidt een amendement is voorgesteld, 
strekkende om onderart. 195 te verminderen met f 5000. 

De heer de S t u e r s ontvangt het woord tot toelichting 
van het amendement eu zegt: Mijnheer de Voorzitter! In Delft 
is er geweest e»n liefhebber van oude kunst, de heer Lambert 
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van Meerteu, die ook dilettant was in dien zin, dat hy kunst-
industrie beoelende, eu meer bepaald schrynwerkery en kunst-
draaiery uitoefende, niet. zonder eenig succes. Die heer bouwde 
een huis in den ouden stijl en bracht daarin fragmenten aan van 
oude Delftsehe gebouwen, waaronder een zeer mooi fragment, nl. 
een fraai stel vensterkozynen uit de 10de eeuw. Dat huis, voor 
een groot deel door hem zelf' ingericht en bewerkt, maakt aan-
spraak op de toegeeflijkheid die men tegenover dilettanten 
behoort aan te wenden. Door den loop der omstandigheden is 
dat huis te koop aangeboden. Eenige vrienden van den heer 
van Meerten hebbeu geld bijeengebracht en het huis gekocht 
e i hebben het aan de Uegeering ten geschenke aangeboden om het 
in stand te houden als artistiek geheel. De vorige Minister heeft dat 
geschenk aanvaard en in de Kamer gezegd , dat daarvan voor-
loopig slechts niet belangryke uitgaven het gevolg zouden zyn. 
Hij noemde toen, in 1906, een som van f 4000. Dit artikel is 
op de begrooting gekomen; het vorige jaar is het er weder op 
gebracht voor 1908. Nu doet zich evenwel het eigenaardig 
geval voor, lat het de uitgaven zoowel voor personeel als voor 
materieel omvat, een combinatie, waarop de Kamer in den regel, 
en te recht, niet gesteld is, omdat zy bij zulke artikelen geheel 
en al uit de hand geeft het scheppen van nieuw personeel. 

Van die combinatie is onmiddellyk gebruikgemaakt door den 
vorigen en ook door dezen Minister om een directeur aan te 
stellen op f 2500, die onlangs benoemd is. 

Thans is dit artikel gesplitst voor het volgende jaar in een 
artikel voor het personeel en een voor het materieel en is het 
bedrag, dat in uitzicht gesteld was als voorloopig voldoende, 
gebracht op byna f 11 000. Hoofdzaak daarby is, dat uitgetrokken 
is een som van f' 5000 voor aankoopeu. 

Nu heeft de Kamer gevraagd, wat de Minister met die aan-
koopen bedoelt en welke de grenzen zullen zijn, want, waar 
wy meer Ryksmusea hebben, is het goed er op te letten, of 
men ook soms een repetitie van andere collecties bedoelt, dan 
we) een speciale collectie aanlegt. 

Het antwoordt van den Minister luidt: 
„Het doel van het museum is eene verzameling te scheppen, 

die den kunstminnaar in het algemeen en den kunstindustrieel 
en den architect in het bijzonder tot leering en voorlichting 
kan strekken." 

Dit is al zeer algemeen gezegd; men kan daaronder alles 
brengen. Nu is het voor een museum niet kwaad, dat de grenzen 
wat ruim worden getrokken, maar een andere vraag is, of het 
verstandig is een nieuw museum in Delft te stichten. De voor-
stellers van het amendement antwoorden ontkennend. Wy hebben 
al moeite genoeg om de Ryksmusea te Amsterdam, Leiden en 
den Haag behoorlyk aan te vullen. Wat zal het zyn, wanneer 
wy nog een concurreerend museum te Delft stichten? 

Er is echter meer. In Delft zyn verschillende verzamelingen 
van minder of meerder uitgebreidheid. Vooreerst de historische 
zaal in het Princenhof, waar in andere /.alen de gemeente bezig 
is een stedelyk museum te maken; dan het Ethnographisch 
Museum en eindelyk heeft het Rijk aan de Technische Hooge-
sehool een begin gemaakt met een museum van kunst en industrie, 
bevattend oudere en latere modellen, welke dienstig zyn voor het 
onderwys aan die school. 

Wanneer nu de Minister geld over had in deze benarde tyden 
om deze collectie van de Hoogeschool te verbeteren en te ver-
meerderen, geloof ik, dat daartegen geen bezwaar zou worden 
gemaakt en de Kamer dit eer zou toejuichen ; maar om nu een 
museum, met onbeperkt doel, te gaan beginnen in het Huis van 
van Meerten, komt ons niet goed voor. My dunkt, dat wy in 
dit huis, dat zelf een schenking is, ons tevreden moesten 
stellen met langzamerhand te krygen een collectie voorwerpen, 
eveneens door schenking verkregen, aangevuld met voorwerpen 
in bruikleen gegeven en met dubbelen, afgestaan door andere 
musea. Maar om nu te beginnen met gelden uit te trekken 
voor aankoopeu achten wy niet verstaudig. 

De Voorzitter: Voorgesteld door 5 leden, maakt dit amen-
dement van rechtswege een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer van de Velde: Mynheer de Voorzitter! Ik moet 
zeggen, dat ik van dit amendement eenigszins geschrokken ben. 

Ik weet wel, dat ik ook maar een dilettant ben op kunstgebied 
en ik wil dan ook niet den klemtoon er op leggen, gelijk, naar 
myii meening, de heer de Stuers ten onrechte gedaan heeft, 
dat de collectie door een dilettant bijeengebracht is. maar ik 
wil er veel liever in de eerste plaats op wyzen , dat die col-
lectie te beschouwen is als een zeer gezonde uiting van wat het 
particulier initiatief in onzen tijd HOR vermag tot stand te brengen. 

Na den dood van den heer van Meerten hebben zich eenige 
kunst vrienden van Delft en uit geheel Nederland vereenigd en 
geld bijeengebracht om het huis te koopen, een gebouw dat 
groote waarde heeft en nog grooter waarde dan in de vroegere 
stukken is opgegeven. Het zal wel een l*/j ton gekost hebben 
aan bouwen en inrichten. Het huis is in publieke verkooping, 
als ik mjj goed herinner, aangekocht voor plan. 55 mille eu na 
heel wat moeite en zorgeu van mannen die zich vol toewyding 
aan de zaak gaven, aan de Regeering overgedragen. 
IP'-Het huis is alzoo voor zeer weinig geld in handen van de 
Regeering gekomen ; in de begrootingsstukken van 1907 vind 
ik daaromtrent het volgende vermeld: „Het algemeen bekende 
fraaie huis te Delft van wylen den heer Lambert van Meerten, 
een gebouw, schooue artistieke fragmenten onzer nationale 
architectuur bevattend, is aangekocht door eenige kunstminnaars, 
die het huis met zyn grooteu tuin aan het Ryk ten geschenke 
hebben aangeboden onder enkele voorwaarden, waarvan de voor-
naamste is, dat het perceel door de zorgen der Regeering onder 
den naam „Het Huis Lambert van Meerten" zal worden opge-
nonie» onder de Rijksverzamelingen voor wetenschap en kunst 
en worden ingericht en in stand gehouden als museum van 
kunst en kunstnijverheid." 

Het is volstrekt niet een met het Rijksmuseum concurreerend 
museum. Voor dit museum van kunstnijverheid worden geheel 
andere eischen gesteld dan ten aanzien van een gewoon Ryks-
museum. Er is dan ook in het geheel geen sprake van een 
tweede Ryksmuseum. Natuurlijk zal er mettertyd uitbreiding 
moeten komen en dat zal eenig geld kosten. Over het benoodigd 
bedrag kan verschillend gedacht worden, maar wy moeten nu 
eerst de ervaring van eenige jaren afwachten. Hoeveel het vast 
bedrag zal zyn voor aankoopen bestemd, maar een zeker bedrag 
voor aankoopen moet vaststaan en mag niet geweigerd worden. 
Men heeft by deze uitgaven het groote bykomende voordeel, 
dat hetgeen men op dit oogenblik aankoopt — de aard der 
kunstvoorwerpen brengt dit mede — in den loop der tyden nog 
veel meer waarde zal hebben, hetgeen men niet van alle 
begrootingsuitgaven kan zeggen en dat in deze benarde finau-
cieele omstandigheid een troostgrond kan bieden voor deze 
uitgaven. Ik weet niet of de heeren dat huis wel eens bezocht 
hebben. Ik kan het hun ten zeerste aanbevelen, misschien 
krygen ze dan een beteren kyk op de zaak. Het dateert van 1894. 

Indertyd zyn in de stukken mededeelingen gedaan omtrent 
de hoogst belangryke details, die van groote waarde zyn en 
waarvan zelfs door buiteulandsche musea afgietsels zijn gevraagd. 
Ik wys byv. op de 18 gebeeldhouwde venstercolometteu van 
1537 in de heele kunstwereld bekend. (Memorie van Antwoord 
1907, bladz. 87). Ik wys voorts op de fraaie balkstukken, fries en 
wantbetimmeringen, metalen deur- en vensterbeslagen van groote 
kunstwaarde. My dunkt, een museum als dit is inderdaad geen 
weelde in een stad waar de opleiding in technische vakken aan 
de Technische Hogeschool geschiedt. 

De Regeering, die indertyd iudirect oorzaak is geweest dat 
het Ethnographisch Museum min of meer uit Delft verdwenen 
is, heeft tegenover Delft wel iets goed te maken. 

Ik geloot inderdaad, dat, ook uit dit oogpunt gezien, de recht-
vaardigheid mee zou brengen, dat de Regeering wel eens iets 
voor Delft mag doen, na al hetgeen daar in den laatsten tijd 
weggenomen is. De Regeering moet zeer letten op wat zy voor 
onze kleine steden kan doen die door honderden vreemdelingen 
bezocht worden. 

Ik geloof dan ook, dat wy hier te doen hebben met een 
Regeermgsvoorstel van hoogst sympathieken aard. De andere 
mu>ea te Delft dragen een geheel ander karakter, maar dit is 
een speciaal museum van kunstnijverheid van groote waarde, 
gemakkelyk in verband te brengen en dienstbaar te maken aan 
de opleiding die aan de Technische Hoogeschool wordt verkregen. 
Nu is myn overtuiging, dat de Regeerinsr hier niets anders 
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doet dan een hoogst sympathieke zaak haar steun verleenen 
ooi het op matige wn'ze doen van aaukoupen mogelijk te maken. 
Het il wel is waar een nieuw gebouw van 1894, maar dit ge-
bouw zal aan de vele vreemden waarvan ik sprak herinneren 
hoe een tegenwoordig geslacht de tradities van ons voorgeslacht 
weet hoog te houden en te handhaven. 

Waar ik begonnen ben met te /.eggen, dat ik geschrokken 
was door het amendemeut-de Stuers, moet ik toch verklaren, 
dat ik niet kan aannemen, dat het amendement kwaad bedoeld 
kan zh'11. waar het door iemand als de heer de Stuers is onder-
teekend, die zyn heele leven zooveel voor de Nederlandsche 
kunst gedaan beeft, maar er is een lichtzijde. 

De heer de Stuers heeft in de toelichting van zun amendement 
gezegd, dat hij niet een tweede Rijksmuseum wenscht, maar ik 
geloof, dat als de motiveering van 't amendement onjuist is, het 
heele amendement hiermede geoordeeld is. Immers voor f 4- a 
f' 5000 of het dubbele daarvan kan men zeer stellig geen Rijks-
mnseum maken. Zóó ver zou zelfs deze bekwame Minister het 
niet kunnen brengen met zoo weinig geld, zoo bjj het al wilde. 
Ik geloof inderdaad dat iemand zoo ervaren in dergelijke zaken 
als de heer de Stuers dat argument, vrees voor een 2de Rijks-
uiuseum, niet mag blijven gebruiken en zich maar liever zal 
houden aan de voorwaarden der aanvaarding van het Huis 
Lambert van Meerten. Ik kan dan ook niet aannemen, dat de 
bekende en gevierde schrijver van „Holland op zyn smalst" zelf 
een illustratie van die Hollaudsche smalheid zou willen gaan 
leveren. 

Ik hoop ten slotte, dat de Kamer aan het einde dezer be-
grooting haar bezuinigiugskracht zal beproeven op een ander 
proefdiertje dan dit. Het geldt hier een schoone zaak, die door 
het particulier initiatief van knnstminnaars tot zoo groote was-
dom gebracht is en die op het oogenbük vóór alles noodig heeft 
en zeker nog langen tijd noodig zal hebben den steun der 
Regeering en van knnstminnaars als de heer de Stuers. 

De heer Heemskerk, Minister van Binuenlandsche Zaken : 
Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit mij gaarne aan bij de rede 
van den laatsten geachten afgevaardigde, behalve bn' zn'n op-
inerkiug, dat hij hoopte, dat de Kamer haar bezuiniging elders 
zal beproeven. Die opmerking neem ik niet voor mijn rekening. 

Ik ben verplicht dit amendement te bestrijden en ik doe dit 
met leedwezen. Ik ben niet de oorzaak, dat het Rijk eigenaar 
is geworden van dit museum. Dit museum is door schenking 
verkregen en het spreekt vanzelf, wanneer het Rn'k een dergelijke 
schenking krijgt, dat daar uitgaven uit moeten voortvloeien. 
Het is er mee, als wanneer men aan een particulier een olifant 
geeft: dan moeten daar ook noodzakelijk uitgaven het gevolg 
van zyn. Maar wanneer men mij zulk een geschenk had gemaakt, 
zou ik het alleen aanvaarden onder voorwaarde, dat ik het 
beestje kon verkoopen. 

Maar wat is hier de zaak ? Deze schenking is geschied onder 
een geheel andere voorwaarde: dat is door den geachten afge-
vaardigde uit Delft in het licht gesteld. In de Memorie van 
Toelichting voor de begrooting van 1907, heeft mijn geachte 
ambtsvoorganger medegedeeld, dat de Regeering dat ten ge-
schenke had gekregen „onder enkele voorwaarden, waarvan 
de voornaamste is, dat het perceel door de zorgen der Regee-
ring onder den naam „Het Huis Lambert van Meerten", zal 
worden opgenomen onder de Rijksverzamelingen voor weten-
schap en kunst en worden ingericht eu in stand gehouden als 
museum van kuust en kunstnijverheid."' Dat is niet alleen door 
mn'n ambtsvoorganger aan de Kamer medegedeeld, maar het is 
ook bij authentieke akte geconstateerd en wel in een zeer merk-
waardige authentieke akte, den 28sten September 1907 gepasseerd, 
waarbn' als vertegenwoordiger van den Staat d:r Nederlanden 
is opgetreden Zijne Excellentie mr. Pieter Rink, Minister van 
Binnenlandsehe Zaken, en een van de getuigen is geweest 
Zijne Excellentie dr. .1. Kraus, Minister van Waterstaat. Zeer 
zelden gebeurt het, dat de Minister van Bitmenlaudsche Zaken 
zelf optreedt b\j het passeeren van een notarieele akte en ik geloof, 
dat het nog zeldzamer is, dat de Minister van Waterstaat op-
treedt als getuige. Bij die akte is nu verklaard, dat dat perceel 
werd geschonken aan den Staat der Nederlanden en door den 

Staat der Nederlanden werd aanvaard, onder de volgende be-
diugen: 

,Artil;et een : Het onroerende goed wordt op heden overge-
dragen in de macht en het bezit van den Staat der Nederlanden. 

„Artikel twee: Het perceel zal door de zorgen der Regeering 
onder den naam „Huis Lambert van Meerten", worden opge-
nomen onder de Rijksverzamelingen voor wetenschap en kunst 
en worden ingericht en in stand gehouden als Museum van 
Kunst en Kunstnijverheid". 

Dat zijn dus twee der voornaamste voorwaarden, waaronder 
dit Huis werd aanvaard en moet worden ingericht. Ik moet 
er bij zeggen , dat er nog een voorwaarde is, waarbij e e n Nj" 
komstig doel wordt aangegeven. 

Art. 5 der akte zegt nl.: „Voor de studeerenden aan de 
Technische Hoogeschool en voor hen, die eene speciale ver-
gunning van den directeur hebben verkregen , zal gelegenheid 
geboden worden studies naar de voorwerpen te maken." 

Dat is dus een practische toepassing. Nu komt het mij voor, 
dat hiermede het systeem van den geachten afgevaardigde uit 
Weert, dat aan diens amendement teu grondslag ligt en in diens 
toelichting is uitgesproken, afgewezen is , want de geachte 
afgevaardigde zegt: men moet dat museum alleen maar krijgen 
door daar schenkingen en dubbelen te plaatsen. In dat geval 
neemt echter de Regeering niet op zich het museum in te ricbten, 
waut als men wacht op schenkingen, heeft men natuurlijk niet 
de minste zekerheid, dat het noodige er zal zijn. 

Nu moet ik even doen opmerken, dat mijn ambtsvoorganger 
ook in de Memorie van Antwoord op hoofdstuk V der begrooting 
voor 1907 een nadere verklaring omtrent deze zaak gegeven 
heeft. Ik lees in die Memorie: „Eene eigenlijke verzameling be-
staat op dit oogenbük nog niet en zal eerst allengs zijn te 
vormen en te ordsnen, na schenking, afstand van duplicaten 
uit andere musea en wellicht — op bescheiden schaal — door 
aankoop." 

Natuurlijk, dat mn'n geachte ambtsvoorganger niet met zooveel 
woorden zeide, dat hij van plan was groote aankoopeu te doen. 
maar de Kamer heeft toch geweten, dat er aankoopen van 
konden komen. Dat ligt ook in den aard der zaak. Men kan 
zeggen, dat men bij het bedrag, waarvoor aangekocht moet 
worden, zuinig moet zijn en dat men, indien dit jaar f 500i> 
wordt toegestaan, niet ieder jaar een gelijk bedrag behoeft te 
voteeren. Dat zg'n zaken, waarover men kan spreken, maar de 
basis van het amendement van den geachten afgevaardigde is, 
dat het museum voor niets anders moet worden aangewezen 
dan voor schenkingen en dubbelen. Dat is niet in overeen-
stemming met de voorwaarden waaronder de schenking is ge-
daan en aanvaard. Maar, nu de geachte afgevaardigde vreest, 
dat een duplicaat van het Rijksmuseum zal worden gevormd, 
geloof ik, dat de heer van de Velde volkomen te recht heeft 
opgemerkt, dat het niet mogelijk zou zn'u zulk een duplicaat 
tot stand te brengen. 

Het blijft altn'd veel kleiner dan het Rijksmuseum, en niet 
alleen dat het kleiner blijft, het heeft ook, doordat het kleiner is 
en een ander soort huis is, een meer intiem karakter, en men 
zal er zich waarschijnlijk op moeten toeleggen daar verzame-
lingen aan te leggen, die juist niet tehuis behooren in groote 
galerijen en zalen, maar in een vertrek of vestibule. Het zal 
dus bijv. op den weg kunnen liggen van den conservator om 
een verzameling aan te leggen van Delftsch aardewerk, dat 
natuurlyk nergens meer eigenaardig dan in Delft kan bijeen-
gebracht worden. 

Ik geloof, dat het met het oog op al deze beschouwingen 
eigenlijk voor de Kamer niet gemakkelijk zal zijn om dit amende-
ment aan te nemen. 

De heer de S tue r s : Mijnheer de Voorzitter! Het komt 
mij voor, dat de argumenten, die wij hier gehoord hebben, 
niet zeer steekhoudend zijn. De heer van de Velde, werkende 
op den koopmansgeest die in eiken Nederlander schuilt, zeide, 
dat het een goede „affaire" zou zijn, en dat dit blijken zou 
als wij later alles weer gingen verkoopen. Maar dit is een 
zwak argument als men een museum wil gaan beginnen. 
Hij heeft ook aangevoerd, dat het ten goede zou komen aan 
de Technische Hoogeschool. Doch ik heb or op gewezen, dat 
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daui' reeds eenige zalen zijn, waarin inen MB museum ten 
behoeve van de Technische Hoogeschool is begonnen, en dat 
liet beter is, dat dit museum behoorlijk wordt ontwikkeld 
onder de leiding van den daarmede belasten hoogleeraal. 

Dan heeft de heer van de Velde nog iets gezegd, dat ik 
niet voorbij mag laten gaan, omdat, als het eenmaal is ge-
drukt, er een historische onjuistheid zwart op wit zou komen 
te staan. De heer van de Velde zeide namelijk, dat de Re-
geering wel iets voor Delft mocht doen, omdat dooi' haar 
schuld het Ethnographisch museum daar vandaan is geno-
men. Het omgekeerde is waar. Er is een Indische school 
geweest in Delft, en daaraan was verbonden een vrij merk-
waardig Ethnographisch museum. De school is door de 
gemeente opgeheven, maar het museum bezit die gemeente 
nog en tegenover de bewering, dat de Regeering dat museum 
Ie kort zou hebben gedaan, moet ik opmerken, dat het voor 
.'i/4 bestaat uit geschenken van de Regeering. 

Wat nu de argumenten van den Minister betreffen en 
zijn opmerking, aan Achter-Indië ontleend, dat wanneer men 
een olifant cadeau krijgt, men hem wel onderhouden moet, 
antwoord ik, dat ik dit volkomen met den Minister eens ben, 
maar dat men dan ook een dubbelen bril moet opzetten voor-
dat men zulk een eervol geschenk aanvaardt, en verder, dat 
er onderscheid is tusschen het onderhouden, stallen en voe-
den van zulk een beest en het aanschaffen van meerdere 
olifanten, of het maken van een olifantenkamp bijv. vau 
onze Haagsche Koekamp. Mijn politiek zou daarom zijn: als 
men één zoodanigen witten olifant binnen heeft, blijf dan 
daarbij. 

Maar de Minister heeft op ons eerlijkheidsgevoel gewerkt 
door te zeggen: wij zijn er eigenlijk toe gebonden krachtens 
de akte van schenking. 

Om meer indruk te maken is hij op waardige en geestige 
wijze die akte gaan vergulden, en heeft hij haar geplaatst 
in een prachtige, deftige lijst, in een glorieus licht: die 
luister is niet weinig verhoogd door de tegenwoordigheid van 
twee Excellenties, wellicht in galacostuum. Maar wat zegt 
die akte? Hoegenaamd niets, wat ons in onze vrijheid van 
beweging zou kunnen belemmeren, niets waardoor wij ver-
plicht worden om aankoopen te doen ten behoeve van het 
Huis Lambert van Meerten. De akte zegt eenvoudig, dat het 
perceel, d. w. z. het gebouw, door de zorg van de Regeeiiu^ 
zal worden opgenomen onder de Rijksverzamelingen van we-
tenschap en kunst, d. w. z., dat liet niet zal worden gebruikt 
als een gewoon domein, en ten tweede, dat het zal worden 
ingericht en in stand gehouden als een museum van kunst-
nijverheid. Dat veronderstelt dus, dat dat perceel als het 
ware reeds een museum van kunstnijverheid is, en dat is het 
gedeeltelijk ook, èn door de vaste voorwerpen welke er in-
zitten, èn door een aantal losse voorwerpen, die zich daarin 
reeds bevinden. Nu is men wel volkomen vrij om in dat ge-
bouw nog een verzameling te brengen, ook door middel van 
aankoop, maar de verplichting daartoe kan onmogelijk ge-
distilleerd worden uit de termen van de akte van schenking. 
Op dit punt zijn wij volkomen vrij. 

De Minister zegt ook, dat twee jaar geleden reeds aan de 
Kamer is medegedeeld, dat wellicht ook door aankoop dat 
museum zou worden vermeerderd. Ik spreek het niet tegen, 
maar dat belemmert in geenen deele de vrijheid van de 
Kanier om nu te beslissen of al dan niet door het brengen 
van een som op de begrooting zal worden overgegaan tot het 
doen van aankoopen, ten einde daar een nieuw Rijksmuseum, 
zij het dan ook niet op groote schaal, te stichten. De voor-
stellers van het amendement gelooven, dat dit niet verstandig 
is, omdat er in Delft reeds verschillende musea zijn, en omdat 
verwacht mag worden, dat in het Huis Lambert van Meerten 
een behoorlijke stoffeering, en zelfs meer dan dat, een ver-
zameling zal kunnen worden tot stand gebracht door schen-
king, bruikleen en afstand van dubbelen. Wij moeten ons 
niet laten meesleepen op dezen weg, die begonnen is met een 
kleine uitgaaf, welke daarna is uitgeloopen op het benoemen 
van een directeur met een traktement van f 2500, waarvoor 
hij nog niets te doen heeft, en nu op een som van f 5000 
voor aankoop. Het zal verstandig zijn op het oogenblik die 
i 5000 niet toe te staan. 

De heer Heemskerk, Minister vau Biuueulandsche Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal den geachten afgevaardigde uit 
Weert niet volgen in zón beschouwingen over de inrichting 
van olifantenkampen, maar ook bij de behandeling van dergelijke 
min of meer in scherts opgeworpen vergelijkingen moet men, 
dunkt niü, de logica in acht nemen. Van het inrichten van een 
dergelijk kamp zou eerst dan quaestie kunnen zyn, wanneer 
weer eens zulk een gebouw ten geschenke werd gegeven aan 
het Rijk en dat weer werd aanvaard onder dergelhke condities. 
Dan eerst kwam er een verzameling van die groote, tot uitgaven 
dwingende geschenken, maar, wanneer het eens gegevene op 
met den aard der zaak overeenkomende wn'ze wordt ingericht, 
dan ontstaat daaruit niet weer een nieuwe verzameling van 
deigeluke dure geschenken, «He vergeleken zijn bij olifanten. 
Ik geloof dus, dat hier de logica den geachten afgevaardigde 
in den steek heeft gelaten. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat die notarieele akte betreft, ik 
kan riet helpen, dat die akte in een mooie lijst gevat is. Ik 
heb die lijst niet gemaakt, •/.{) was er. Ik heb haar slechts laten 
kijken en dat is, dunkt mij, een handeling, waarvoor de geachte 
afgevaardigde uit Weert bijzondere waardeering moet gevoelen, 
want dit is kunstbeschouwing. 

In ieder geval blijkt daaruit, hoe men op eenigszins plechtige 
wijze namens den Staat der Nederlanden die scheuking en de 
daaraan verbonden gevolgen heeft aanvaard. 

Nu komt de zaak ten slotte eenvoudig hierop neer: moet men 
dat museum uitsluitend inrichten door schenking en dubbelen? 
Ik geef den geachten afgevaardigde volkomen toe, dat er niet 
met zooveel woorden is bedongen, dat het Rijk een zekere bepaalde 
som voor aankoopen moet besteden. Dat spreekt vanzelf; dat 
kan niet worden betwist, maar ten eerste heeft de Kamer ge-
weten, dat aankoop niet zou zijn uitgesloten, en ten tweede: 
hoe kan men nu eigenlijk de taak volbrengen om iets in te 
richten en in stand te houden als museum van kunst en 
kunstnijverheid, als men niet van tijd tot tüd iets koopt? En 
dat is nu in de redeneering van den geachten afgevaardigde 
uit Weert, hetgeen mij het meest verwondert. Die geachte 
afgevaardigde weet wel wat het is, een museum voor kunst 
en kunstnijverheid in te richten en in stand te houden, en 
ik zou willen vragen: indien men hem de taak opdroeg zulks 
te doen, maar men zeide er bij : gij moogt nooit van zijn leven 
iets koopen, hoe zou hem dit smaken ? Ik heb tot nog toe den 
indruk gekregen, dat allen die met een dergelijke taak belast 
zijn. diep doordrongen zijn van de noodzakelijkheid om van tijd 
tot tijd iets te koopen. Ik ben niet de persoon, die hen daarbij 
tot overdreven mildheid zal aanzetten, maar veeleer tot eenige 
zuinigheid. Wanneer de geachte afgevaardigde tot zuinigheid 
aanspoort, ga ik dan ook volkomen met hem mede, maar om 
den eisch te stellen aan dengene die met de directie van die 
zaak belast is, dat nooit iets gekocht zal worden, — ik zou 
haast zeggen, wanneer die eisch komt van den geachten afge-
vaardigde uit Weert, hy neme het mij niet kwalijk, is het een 
onnienschelijke eisch, dien hij voor zich zelf nooit zou hebben 
willen aanvaarden. 

De heer de S t n e r s : Mijnheer de Voorzitter! Nog een enkei 
woord. De Minister heeft gevraagd, welk gezicht ik zou opzetten, 
wanneer ik tot directeur werd benoemd vau een museum, met 
de bepaling, dat ik niet zou mogen aankoopen. Mijnheer de 
Voorzitter! Dat zou allicht een leelijk gezicht zijn, dat wil ik 
toegeven, doch dit is hier niet de vraag. De Regeering blijft 
gerechtigd dien eisch te stellen aan een directeur. Wanneer bjj 
dat niet pleizierig vindt, behoeft hij de benoeming niet te aan-
vaardeu. 

Het geval is niet zeldzaam. Er zijn verscheiden musea, waar-
voor niet aaDgekocht mag worden krachtens testamentaire be-
schikking, o. a. het museum-Fodor te Amsterdam en Meermanno-
Westreenianum in den Haag. 

Ik blijf volhouden, dat de termen der schenking, waar ge-
sproken wordt van .inrichten en in stand houden", volstrekt 
niet impliceeren de verplichting om aan te koopen. 

De Voorzitter: Mag ik thans het oordeel van de Commissie 
van Rapporteurs over het amendement vernemen ? 
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De heer de Visser, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Ik heb de eer de Kamer mede te deelen, dat de Commissie 
van Rapporteurs eenstemmig adviseert om het amendement niet 
aan te nemen, en dat wel op deze twee gronden. Ten eerste is 
de Commissie van oordeel, dat een dergelijk museum voor kuu»t-
n ijverheid in Delft, vooral in verband met de Technische Hooge-
school, op zijn plaats is, en in de tweede plaats is de Commissie 
van meening, dat, op grond van de schenkingsakte, de Minister 
niet in die mate in den aankoop van nieuwe stukken mag worden 
verhinderd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement van den heer de Stuers c. s. wordt in stem-
ming gebracht en aangenomen met 38 tegen 34 .stemmen. 

Foor hebben gestemd de beeren van Asch van Wijck, Roessingh, 
Nolens, van Vuuren. van den Berch van Heemstede, Bogaardt, 
van den Heuvel, Hugenholtz, Patyn, Schaper, Jannink, van 
Gijn, van Karnebeek, Fruytier, Dolk, Aalberse, Lieftinck, van 
Sasse van Ysselt, de Stuers, Troelstra, Smeenge, Smidt, Loeff, 
Nolting, Hubrecht. Ziilma, Janssen, Beckers, van Koreest, ter 
Laan, van Nispen tot Sevenaer (Nijmegen), Duynstee, Kooien, 
Eland, de Savornin Lobman, Bolsius, van Vlijmen en Helsdingen. 

Tegen hebbeu gestemd de heeren Duymaer vau Twist, van 
der Molen, van Heemstra, Verhey, van Vliet, van der Velde, 
Schokking, van Citters, Pollema, van Doorn, Treub, van Styrum, 
Brummelkamp, Marchant, van Nispen tot Sevenaer (Rheden), 
Reyne, van den Bergb (Rotterdam), van Üedem, Goeman Bor-
gesius, Regout. van Wijnbergen, Bos, Roodhuyzen, de Ram, 
de Visser, van Bylandt, Drucker, Ruys de Beerenbrouck, Thomson, 
de Beaufort, van Veen, van Deventer, van der Voort van Zijp 
en de Voorzitter. 

Het gewijzigd onderart. 195 wordt zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen. 

De onderartt. 196 tot en met 200 worden achtereenvolgens zon-
der beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderart. 201, luidende: 
„Uitgaven en snbsidiè'n voor ondernemingen van wetenschap 

en kunst en hare aanmoediging f 6 9 950.", 

waarop is ingediend een amendement door de heeren Schaper, 
Hugenholtz, van Kol, ter Laan en Troelstra, strekkende om dit 
onderartikel te verhoogen met f 5150. 

De heer Schaper verkrijgt het woord tot toelichting van het 
amendement en zegt: Ik beb de vrijheid genomen om vroeg-
tijdig dit amendement in te dienen, omdat ik anders vreesde 
het verwijt te hooren [dat dergelijke voorstellen .rauwelijks" in 
het debat worden gebracht. Laat ik beginnen met te eonsta-
teeren, dat deze Miuister, zooals meu dit lezen kan in de 
Memorie van Antwoord op bladz. 63, voor het uut van open-
bare leeszalen „niet blind" is. Maar dan rijst de vraag ook, of 
meu op de begrooting niet iets tot steun van deze inrichtingen 
van Staatswege moet uittrekken. 

Wanneer men het mü vraagt, dau kan ik mü zeer goed ver-
klaren, dat een Minister als deze, die wenscht te bezuinigen, 
in de gegeven omstandigheden van zijn kant, na de stemming 
van verleden jaar, de neiging had om juist op dezen post te 
bezuinigen ; maar is het daarom vol te houden ? De Minister 
voert als argument aan, wat tevens pleit voor zjjn plan om deze 
zaak niet te verwaarloozen, het volgende: 

„De schriftelijke en mondelijke behandeling dezer aangelegen-
heid ten vorigen jare in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
heeft echter bij den ondergeteekende het gevoelen versterkt, dat 
eene subsidieering als op de bedoelde wijze niet van bedenking 
is vrij te pleiten en dat de zaak uit vele oogpunten een nader 
grondig onderzoek verdient. 

Aangezien nu dit onderwerp opnieuw in studie zal moeten 
worden genomen, heeft de ondergeteekende dan ook aan de 

bestureu der leeszaleu medegedeeld, dat het subsidie slechts voor 
éénmaal is verleend. " 

De Minister wil dus deze zaak in verdere studie nemen. Dat 
de Minister een nadere regeling van de zaak wenscht, heeft 
mijn volle sympathie, ook ik heb dit verleden jaar gezegd. 

Of nu datgene wat de Minister wil, namelijk dat er slechts 
zooveel door den Staat mag worden bijgedragen als particulieren 
en organen van het openbaar bestuur geven, goed is, is mis-
schieu te betwijfelen, ik geloof, dat dit te dogmatisch is. Men 
moet niet vergeten, wat ook duidelijk ineen der adressen staat, 
dat de steun van particulieren dikwijls wisselvallig is, zoodnt 
ik vrees dat, wanueer de Minister vasthoudt aan dat plan, om 
namelijk alleen datgene te geven wat ook particulieren geven, 
voor de instandhouding van leeszalen zeer nadeelig zal znu. 
Ik geloof, dat eenige stabiliteit van Rijkssteun voorde besturen 
van deze inrichtingen niet zal zyn te verwachten. 

Muur dit nu even daargelaten, is dat nu een reden om dit 
jaar niets te doen, om dezen begrootingspost weg te laten en 
dus deze instellingen een jaar lang verlegen te laten om geld ? 
Dat is, dunkt mij, niet te verdedigen ; wy hebben iets dergelijks 
bij het ambachtsonderwijs. 

Wy weten, dat ook daar het plan bestaat, een betere regeling 
in het leven te roepen, een zeker stelsel. Maar het komt nu toch 
niet bij den Minister of bij de Kamer op om eenvoudig tot zoolang 
de bestaande ambachtsscholen aan hun lot over te laten en hen 
geen uieuw subsidie te geven. Dat is nog dezer dagen gebleken. 
Ik heb het genoegen gehad van den Minister een toezegging te 
ontvangen ten aanzieu van een amhachtsschool, waarbij de Minister 
beloofde, alsnog voor enkele scholen eenige duizenden guldens uit 
te trekken. Dat bewust, dat men iu zulk een geval den onmiddel-
lijken steun niet afhankelijk maakt van het in het leven roepen 
van een bepaald plau. Men begrijpt heel goed, dat men zulk een 
inrichting zoolang niet verlegen kan laten. 

Dit nu is hier ook het geval, ditzelfde stelsel moet men hier 
ook toepassen. Nu reeds hebben ons adressen bereikt, waaruit 
blykt, dat de instellingen die het geldt, het subsidie noodig 
hebben dat zij reeds hebben gehad. Ik heb hier het adres van 
de vereeniging in Groningen, en daarin wordt gezegd, dat 
het subsidie van f 950, dat iu 1908 is ontvangen en weer voor 
1908 is aangevraagd , voor deze vereeniging onmisbaar is. Het-
zelfde zien wij in andere adressen, o. a. ook iu het groote adres 
van het bestuur der Vereeuiging voor Openbare Leeszalen in 
Nederland. Ook daaruit zien wy, dat er groot gebrek is aan 
geld. En dit wordt gemotiveerd met deze woorden : 

„Hoe aanmerkelijk deze resultaten, in korten tijd verkregen, 
reeds mogen zijn, en welke stijgingen de cijfers voor het Ioo-
peude dienstjaar ook beloven, zoo kan niet worden verheeld , 
dat in buitenlandsche steden met ongeveer gelijk inwonertal 
als genoemde plaatsen in Nederland, veel gunstiger cijfers zijn 
aan te wijzen ; terwijl verder alle werkzaamheden ter Neder-
laudsche openbare leeszalen beperkt moeten blijven tpt het 
allernoodzakelijkste, en zelfs het uitvoeren van het volledig 
program als hierboveu werd geschetst, door onderscheiden open-
bare leeszalen van jaar tot jaar moet worden uitgesteld." 

Er blijkt dus hieruit ook, dat Rijkssteun inderdaad geen weelde 
is maar iets noodzakelijks. 

En deze instellingen worden gretig bezocht door allerlei 
men8chen uit allerlei rang en stand, de opgaven zijn ons in 
adressen geworden. Tot myn leedwezen nog niet het meest door 
bepaalde loonarbeiders. Die hebben trouwens ook andere bezig-
heden in het openbaar belang, zooals het bijwonen van ver-
gaderingen, het deelnemen aan vakvereenigingen, enz In Gro-
ningen werd de instelliug het laatste jaar bezocht door rond 
45 000 personen; in Utrecht door 70 000 a 80 000 personen, alle 
kleine ambtenaren, winkelbedienden, kantoorheeren, arbeiders enz. 

Gaat het aan om al die instellingen te leur te stellen en hen 
het subsidie te onthouden ? Nu zal men mij niet tegenspreken 
wanneer ik beweer, dat deze zaak niet meer blanco staat. Er is 
nu eenmaal het vorige jaar beslist, dat deze vereeuigingen een 
subsidie zullen krijgen en ze hebben het gehad ook. 

Nu kan men dit verkeerd of goed vinden, dat doet tot de 
zaak niets af, de vereenigingen hebben er nu op gerekend. Meu 
kan het betreuren, dat de stemming het vorige jaar zoo is uit-
gevallen; maar men moet thans met de toen gevallen beslissing 
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rekening houden. Ik kan uiy voorstellen, dat de Minister aarzelen 
zal het amendement over te nemen, maar ik kan mij niet voor-
stellen, dat de Minister het onaannemelijk '/.ui verklaren. En ik 
durf' zelfs den wensch uitspreken, het zou tot eer strekken van 
het Nederlandsche Parlement, dat het amendement werd aange-
nouien zonder hoofdelijke stemming, op grond van hetgeen nu 
eenmaal verleden jaar is beslist, maar nok op grond van nog 
iets anders. 

Ik zou willen vragen aan de heeren die het vorig jaar met 
kracht hebben gepleit voor de onpartijdigheid van de/.e ver-
eenigmgen, ot het ook niet in hun belang zou zijn, dat zij door 
een Staatssubsidie in dit Parlement invloed zullen hebbeu op 
de actie dier vereeniginyeii. Als zy villen, dat ook werken vau 
hun richting in die veieenigingen worden aangekocht, dan kunnen 
Üj daarop controle uitoefenen met de handgreep vau het subsidie. 
Waaneer de vereeniging geheel onafhankelijk is, hangt het 
soms misschien eenvoudig vau de meerderheid af', welke boeken 
zullen worden gekozen; maar moeten zij bezuinigen, dan zullen 
zij natuurlek iu de eerste plaats die boeken uitsluiten welke 
hun het minst sypathiek zijn. Men neemt dan eenvoudig die 
boeken welke men het liefst heeft. Waarborgt men daarentegen 
de vereeniging tegen geldgebrek, dan heeft men invloed en kan 
men iu het Parlement desnoods zeggeu : deze of' die leesinrieh-
ting is op een bepaalde partijleest geschoeid; wanneer niet 
behoorlyk wordt gezorgd, dat alle nuanceeringen van de maat-
schappy zijn vertegenwoordigd cp de boekentafel dan weigeren 
wy' verder subsidie. 

De heeren van welke zijde dan ook. moesten dus niet op-
houden met subsidieereu. Moest de zaak nog aanvangen, dan 
zou het wat anders zijn, maar nu moet men den steun band-
haven, waar die eenmaal verleend is. Men kan dan later zien 
welke richting ineu op wil. 

Vergis ik my' niet, dan zyn er ook mannen aan de rechter-
zyde, die voorzitter of eerevoorzitter zyn van een vereeniging 
voor openbare leeszalen, naar ik geloof, de geachte afgevaardigde 
uit Wijk bij Duurstede. Het is dus geen zaak van links tegen 
rechts en daarom is hier alle reden om eenparig het subsidie 
te handhaven. Wil men de cijfers van myn amendement ver-
anderen door die op rond 5000 of op meer te brengen, goed, 
het is my alleen te doen om liet beginsel van mijn amendement. 

Laat ons deze vereeuigingen niet doemen tot een kwijnend 
bestaan, want dat hebben /.y niet verdiend. 

Uit de iugekomeu adressen b'ijkt, hoe weinig nog door die 
vereeuigingen kan worden gedaan in vergelijking met het 
buitenland. 

„De reden hiervan is te zoeken in de weinig gunstige linan-
cieele verhoudingen der openbare leeszalen", zegt het adres 
der vereeniging. 

.Over 1907 (1907/8) kouden slechts de volgende sommen worden 
besteed : terwijl nadeelige saldi nog bovendien tot inkrimping 
op allerlei gebied blijven manen. 

Dordrecht. . . f 2631, oi o et. per hoofd der bevolking. 
's Giaveuhage . 1169, , ' / , , „ 
Groningen . . 2886, „ 4 , „ 
Leeuwarden . . 2331, , 6 ' / , , , 
Utrecht . . . 1452, , 1 7 » . . . , 
I e r vergelijking met in bnitr 'nLndsehe steden voor openbare 

leeszalen bestede bedragen, bevat dit adres een tabel, samen-
gesteld uit willekeurig gekozen gegevens, waaruit blijkt, hoe 
men daar die instellingen s t eun t : 
Ualesbury(Am.) . 1905 f' 18 935 19 609 inw. f 0,96 p. hoofd. 
Zwittau (Oosteur.) 1904/5 7 588 8 000 , 0 , 9 4 , 
•lena 1904 12 904 26 353 , 0 , 49 , 
Hartfor t (Am.) . . 1904/5 41497 90 498 , 0 , 4 5 , 
Manchester ( E u g ) 1904/5 287 974 631185 , 0 , 4 5 , 
Weeuen 1904 777 930 1 797 992 , 0,43 , „ 
Philadelphia(Am.) 1904 406 070 1392 389 , 0 , 2 9 . 
Croydon ( E n g . ) . . 1904/5 18 514 114 419 , 0 , 1 6 . , 
Char lo t teuburg . . 1904/5 28 660 239 512 , 0 , 1 2 , 
Stut tgar t 1904/5 21605 249 443 , 0,08 , . 
Breinen 1904 17 974 214 879 , 0 , 0 8 , , 
Frankfort 1904 22 578 334 951 , 0 , 0 6 , , 

Ik meen, dat de luttele sommen in dit jaar, voor deze ver-
eeuigingen uitgegeven, niet zullen zijn weggegooid en ik doe 
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een beroep op den Minister, die ,niet bl ind" is voor het nut van 
openbare leeszalen om dit amendement met eenige sympathie 
te ontvangen, zij het dan ook, dat hij het aan de stemming 
der Kamer overlaat. Ik zal het vooreerst by dit korte woord 
laten, mijn amendement bij de Kamer dringend aanbevelende. 

De Voorz i t ter : Dit amendement, voorgesteld zynde door 
ryf leden, maakt vuil rechtswege een onderwerp van beraad-
slaging uit. 

De beef de Vi s se r : Mijnheer de Voorzitter! Het is my een 
behoefte een enkel woord te zeggen over het amendement vau 
den geachten afgevaardigde uit Appiugedam. Verleden jaar heeft 
het mij min of meer leed gedaan, dat de stemming over deze 
zaak in de Kamer, een stemming zuiver tusseheu rechts en links 
is geweest, alsof het oordeel over deze quaestie beheerscht werd 
door de beginselen, die de groote politiek op het oogenblik in 
ons vaderland beheerschen. Het komt mij voor, dat dit daarom 
vooral te bejammeren was, omdat degenen vau rechts, die het 
schenen eens te zijn iu hun oordeel over de motieven die aan-
leiding gaven om tegen te stemmen, zeer uit een liepen. 

Als ik het wel heb, wareu de motieven van rechts tegen 
deze zaak in het midden gebracht, drieërlei. In de eerste plaats 
een motief van paedagogisch-religieuzen aard , een beginsel, 
waarvan ik de waarde niet zal onderschatten; waarop, naar mij 
voorkomt, niet met zekere minachting mag worden neergezien, 
maar een begiusel dat het mijne niet is, omdat ik veeleer het 
bekende woord tot het mijne zou willen maken: .onderzoek 
alle dingen en behoud het goede!" ik zal dit niet breeder ont-
wikkelen. In den diepsten grond van de zaak komt dit stand-
punt neer op dat hetwelk ik ten aanzien van de Hooger-
onderwijswet van Minister Kuyper heb ingenomen. 

Naar myn meening moet de bevolking in haar geheel, ook 
in deze dingeu, volkomen vrijheid kennen en door de vuurproef' 
van die vrijheid een welbewust, zelfstandig standpunt leereu 
innemen 

Naast dit ééue motief dat het rayue niet is, zyn in deze 
discussie twee andere in het midden gebracht, ot indien zy al 
niet in bet midden zijn gebracht, hebben zij althans de houding 
van sommigen aan deze zijde der Kamer bebeerscht. 

Het eerste was, dat deze zaak, uit het particulier initiatief 
opgekomen of aanvankelijk door de gemeente ter hand ge-
nomen, niet vanwege het Rijk moet worden gesteund. En ik 
wil wèl zei/ge:;, dat juist om den eerbied, dien ik in het alge-
meen voor de ontwikkeling vau het particulier initiatief koester, 
dat motief by my verleden jaar by' het uitbrengen van myn 
stem gewogen heeft. Dit motief is nu echter om twee redenen 
van zyn kracht beroofd, ten gevolge waarvan ik niet meer op 
grond daarvan myn stem aan het amendement-Schaper zou 
willen onthouden In de eerste plaats omdat, in de verwachting 
dut het Rijkssubsidie zou blijveu, zich verschillende groepen 
tot het oprichten van openbare leeszalen hebben geformeerd, 
en in de tweede plaats, omdat uit de cijfers is gebleken, dat het 
getal van de bezoeken en de mate van belangstelling in verschil-
lende plaatsen van ons vaderland in die mate geklommen is, 
dat het op grond hiervan hoe langer zoo moeilijker aan het 
particulier initiatief zal vallen, om de zaak in eigen kracht ter 
hand te blyven nemen. 

Om die reden geldt dit tweede, door my' genoemde motief 
niet gely'k het dit verleden jaar tot zekere hoogte deed. 

Het derde motief', dat verleden jaar by my gegolden heelt 
en waarvan ik eerlyk zeg, dat ik er de kracht nog niet geheel 
vau te boven ben gekomen, is, dat vóór alle dingen, willen de 
openbare leeszalen beantwoorden aan die vrijheid, waarvan ik 
in het begin van mijn rede gewaagde, deugdely'ke waarborgen 
aanwezig moeten zyn in de samenstelling van haar besturen, 
dat aan li teratuur van de meest verschillende richting recht 
wordt gedaan, en genoemde waarborgen niet in voldoende mate 
bestaan. 

Wanneer ik by'v. hier het adres lees van de Vereeniging voor 
openbare leeszalen iu Nederland, dat by de Kamer is ingekomen , 
een vereeniging. die wèl op de besturen der plaatselijke lees-
zalen geen beslisseuden invloed uitoefent, maar toch wel een 
adviseerenden invloed, dan betwijfel ik zeer, of het bestuur dier 
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Dat kun «Ie Kamer doen in tweeërlei vorm. Vooreerst in den 
vorm van liet brengen van een inetnoriepost op deze begrooting, 
in de aanneming waarvan zy liet beginsel aceepteert, terwyl zij 
dan de nadere uitwerking daarvan overlaat aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken. De Kamer kan het echter ook doen 
in den vorm van de aanneming eener moti<\ Hoe dit zij, ik 
stel er in die mate prijs op, dat deze zaak in deze discussie 
principieel tot een beslissing korae, dat ik er ernstig overdenk 
om in den bedoelden geest een beslissing van de Kamer uit te 
lokken. 

vereeniging in zyu samenstelling voldoende waarborgen biedt, 
dat in zyn adviezen aan de wenschen der verschillende richtingen 
behoorlek wordt voldaan. Onder dit adres toch lees ik de namen 
van 12 a l'.i bekende mannen in het vaderland, die grosso 
modo één bepaalde richting vertegenwoordigen. 

Wanneer de zaak over het algemeen staat als bij liet bestuur 
dezer vereniging en er overal in dezelfde eenzijdige richting 
wordt gestuurd, dan zou daarin voor mij een onoverkomenlijk 
bezwaar liggen om myn adhaesie aan een post op de begrootiug 
voor de openbare leeszalen schenken. 

Ik zal hierop niet verder ingaan, maar op de grondeu. welke 
ik in het begin van mijn rede heb genoemd, zal ik, wanneer 
aan dit euvel wordt te gemoet gekomen, en niy' de verzekering 
wordt gegeven, dat de samenstelling niet alleen van dit bestuur, 
maar ook die van de bestureu van verschillende plaatselijke 
leeszalen, uit mannen van de meest verschillende richting zal plaats 
vinden, met liet oog op niyu principieel standpunt, tegen een 
zaak als deze geen bezwaar meer opperen. 

Daarbij komt nog één ding, dat ik gaarne zou zien. lu allerlei 
kringen en byna alle politieke partijen treedt by toeneming het 
verlangen van Zondagsrust op den voorgrond. Voor my zelf' 
kom ik in deze hoe langer zoo meer tot de overtuiging, dat 
Zondagsrust in ons vaderland in den eersten tyd niet langs den 
weg van een generale Zondagswet zal kunnen worden bevorderd, 
maar door partieele regelingen zal moeten worden tot stand 
gebracht. En nu zou het mij aangenaam zyn, wanneer van 
Rijkswege steun aan dergelijke leeszalen werd gegeven, alsook 
de Regeering te gelijk voorschreef', dat zij althans Zondagsmorgens 
tot 12 uur of' 12'/j uur zullen worden gesloten. 

Er zyn er misschieu, die hierover min of' hun afkeuring te 
kennen geven. Ik zal zeggen, waarom ik het verlang. Ik wensch 
het niet in de eerste plaats met het oog op de bezoekers, maar 
vooral met dat op de beambten, die in dergelijke leeszalen dienst 
moeten doen. 

Wanneer nu de Regeering aan haar subsidie aan deze lees-
zaleu deze tweeledige voorwaarde verbond, ten eerste dat zeker-
heid werd gegeven, in de .samenstelling van de besturen, dat 
aan de meest veelzijdige lectuur in de openbare leeszalen een 
plaats wordt gegeven, en in de tweede plaats, dat aan de 
beambten in die leeszalen althans tot Zondagmiddag 12 uur 
of half één. regelmatig de Zondagsrust werd verzekerd, dan 
zou ik het zelfs toejuichen, indien de Regeering termen vond 
om aan deze hoogst nuttige volkszaak haar steun te verleenen. 

Ik noem het een hoogst nuttige volkszaak op grond van 
tweeërlei overweging. 

Er is in onze natie nog gelukkig een aanzienlijk deel, dat ik 
zou kunnen qualificeeren als een leesgraag publiek; een publiek 
dat niet gesteld is op publieke vermakelijkheden; dat niet gesteld 
is op restauraties; een groot gedeelte ouder de werklieden dat er 
niet op gesteld is de kroegen te f'requenteeren, maar een publiek 
dat lezen wil en dat in de huizen, vooral in de groote steden, 
en in bekrompen woningen, niet de gelegenheid tot intellec-
tueele en moreele ontwikkeling bezit. 

Met het oog daarop zou ik het toejuichen als, gelijk deze in 
Engeland met toenemend succes zyn ingevoerd, ook bij ons 
meerdere publieke leeszalen werden geopend en ouder de ge-
noemde voorwaarden van Regeeringswege werden ingevoerd. 

Wij kunnen daarby — en dat is myn tweede grond — ver-
onderstellen, dat juist in deze openbare leeszalen die literatuur 
contrabande zal zijn, welke ik in meerdere of mindere mate 
als immoreele literatuur zou willen brandmerken. In dit opzicht 
zullen de openbare leeszalen ten goede werken voor meuseheu, 
die leesgraag zyn en die wellicht anders hier en daar literatuur 
zouden koopeu, welke hen innerlijk zou demoraliseeren. Deze 
personen zullen integendeel nu juist, door middel van dergelijke 
leeszalen, waarschijnlijk intellectueel en ethisch worden ont-
wikkeld. 

Het is op die gronden, dat ik in beginsel het amendement 
van den heer Schaper met instemming heb begroet. Echter zyu 
er by' my principieele bezwaren, welke ik hier niet in den breede 
behoef te ontwikkelen, om aan dergelijk amendement als zoodanig 
myn stem te verleenen. Maar ik zou het toejuichen, indien de 
Kamer in beginsel haar instemming uitsprak met het in de 
naaste toekomst beschikbaar stellen van geld voor deze zaak. 

Dfl heer Drticker: Mijnheer de Voorzitter! Met den heer 
de Visser heb ik het betreurd, dat in deze aangelegenheid ver-
leden jaar de scheidingslijn tu83chen voor-en tegenstemmen liep 
door het niiddenvak dezer Vergadering. 

Wai verleden jaar gebeurd is, beantwoordt niet aan den werke-
1 ij ken toestand hier te lande. 

By' de vereenigingen, welke tot dusver zyn opgericht, heeft 
steeds op den voorgrond gestaan het streven naar onpartijdigheid 
in de samenstelling van de besturen en naar onpartijdigheid in 
de keuze der lectuur. 

Nu geef ik toe, dat, waar men naar die onpartijdigheid heeft 
gestreefd, men die niet alty'd in voldoende mate heeft bereikt. 
En met name heeft het my ook eenigszins minder aangenaam 
getroffen, gelijk het den lieer de Visser deed, dat in het bestuur 
viin de Centrale Vereeniging, die kort geleden is opgericht, niet 
alle richtingen uit ons maatschappelijk leven gelijkelijk zyn 
vertegenwoordigd. Maar er bestaat by my geen oogenblik twijfel, 
of het bestuur van die vereeniging zal, nu de aandacht daar 
eenmaal op gevestigd is, zich beyveren de leemte die daaromtrent 
bestaat aan te vullen. 

En wanneer ik nu de aandacht er op wil vestigen — waar 
het hier vooral op aankomt — dat in de plaatselijke besturen 
verschillende elementen zyn vertegenwoordigd, dan kunnen ten 
bewyze daarvoor tal van voorbeelden worden aangehaald. In 
Utrecht is president van de vereeniging die hier ter sprake 
komt, mr. A. de Graaf, te Groningen heeft in het bestuur zitting 
o. a. een bekend en ijverig anti-revolutionnair. In het Haagache 
bestuur is gezeten, zoowel een vertegenwoordiger van de anti-
revolutionuaire als een representant van de Katholieke richting. 
En te Leiden — er is zooeven reels aan herinnerd — waar 
men bezig is een dergelyke vereeniging op te richten, staat 
mede aan het hoofd de burgemeester, ons geacht medelid voor 
Wijk bij Duurstede. 

In die steden, en waarschijnlijk in andere ook. is eenzijdigheid 
van samenstelling van het bestuur uitgesloten. En wat de keuze 
der lectuur betreft, de centrale vereeniging, op wier samenstelling 
de heer de Visser niet ten onrechte aanmerking maakte, heeft 
in het eerste stuk, dat van haar is uitgegaau. uitdrukkelijk op 
den voorgrond gesteld — zie bladz. 2 van het bij ons ingediend 
request — dat de lectuur, welke in de leeszalen zal worden 
aangeboden, .zorgzaam" zal moeten worden gekozen, „zonder 
maatschappelijke, politieke of kerkely'ke voorkeur"; het blijkt 
derhalve, dat zij, wat de keuze der lectuur betreft, dadelijk het 
juiste beginsel op den voorgrond stelt. 

Men moet ook niet altijd aan de besturen een grief er van 
maken, wanneer de eene richting in de leeszalen wat sterker 
is vertegenwoordigd door couranten en tijdschriften dan de 
andere. Wat zegt byv. het Utreehtscbe verslag over 1907, op 
bladz. 7. Daar lezen wy : „Het is jammer, dat wy byna alle 
publicaties van Christelijke uijde moeten betalen", (de tegenstelling 
is ui., dat men van vrijzinnige zyde de voornaamste rouranteu 
ten geschenke kry'gt) „zoodat wy in verhouding een veel grooter 
gedeelte van ons geld voor Christelijke bladen beschikbaar moeten 
stellen." Niettemin heeft het Utrechtsch bestuur, toen de aan-
dacht daarop gevestigd was, het aantal Katholieke bladen met 
een drietal vermeerderd, niettegenstaande men die moest betalen, 
terwyl men andere kosteloos pleegt gestuurd te krygen. 

Voor zoover de vereischte onpartijdigheid nog niet bereikt is, 
zullen natuurlijk die besturen, vooral wanneer dat als voorwaarde 
door bet Ryk wordt gesteld, zich moeten beijveren, de onpar-
ty'digheid nog sterker te betrachten. 

Ik zeide daar, dat hetgeen verleden jaar is voorgevallen niet 
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beantwoordt aan den werkelijkeu toestand in het land. Laai ik 
daarvoor nog één voorbeeld mogen aanvoeren. 

Toen men in Leiden is begonnen met pogingen o. a. op 
initiatief van den burgemeester, mr. N. de Ridder, om een 
comité te vormen uit personen van allerlei richting, ten einde 
te komen tot de oprichting van een openbare lees/aaien bibliotheek, 
schreef het bekende anti-revolutionnaire orgaan, dat te Leiden 
verschijnt, een orgaan, dat zuiver in de leer is zoo er één is 
in Nederland : „Onze burgemeester inzonderheid toont hier weer 
een open oog te hebben voor de behoeften van alle kringen 
onzer goede stad." Zoo schrijft men niet, wannéér het niet 
geldt een zaak, waarvan men het niet overtuigend aangetoond 
acht. 

Het heeft mij daarom groot genoegen gedaan, dat de heer 
Minister van Binneulandsche /aken, die verleden jaar als lid 
der Kamer niet had medegewerkt tot aanneming van den hier 
besproken begrootingspost, toch heeft besloten tot uitkeering 
van het subsidie aan de leeszalen, al heeft liy daarbij gevoegd, 
toen hy- dat subsidie aan de besturen deed toekomen, dat bij 
hem de zaak nog niet vaststond en dat men dus op een dergelijk 
subsidie voor het volgende jaar niet met zekerheid moest rekenen. 
Maar door aan dat besluit, in de begrooting opgenomen, uit-
voering te geven, heeft de Minister duidelijk te kennen gegeven, 
dat bij hem tegen die uitvoering geen overwegende priucipieele 
bezwaren bestonden. 

De heer Minister heeft dat verder getoond door hetgeen hij 
in de Memorie van Antwoord zegt. En ik constateer met bij-
zonder genoegen, dat de geachte afgevaardigde uit Leiden zich 
zooeven ook in dien geest heeft uitgesproken. 

Indien de onpartijdigheid bn deze aangelegenheid wordt be-
tracht, kunnen de nuttigheid en de wensehelijkheid van der-
gelyke openbare leeszalen nauwelijks worden ontkend. Na het-
geen de heer de Visser daaromtrent heeft opgemerkt, kan ik 
hetgeen ik zeggen wilde zeer bekorten. 

Ik wil alleen nog dit opmerken : — verleden jaar heb ik het-
zelfde in andere woorden gezegd — waar wij er steeds meer 
op uit zijn, het onderwijs voor de jeugd tot den 12-of 14-jarigen 
leeftijd te verbeteren en waar wjj daarvoor groote sommen uit-
geven en steeds meer besteden, mogen daar niet enkele duizenden 
guldens worden ten koste gelegd aan de ontwikkeling van de 
meer volwassenen ? 

De geachte afgevaardigde uit Leiden zeide zooeven : er zy'n 
veel leesgragen in Nederland. Maar wat voor lectuur wordt dien 
menschen vaak aangeboden buiten de inrichtiugen, waarover 
wij het nu hebben ? De menschen in de steden worden overstroomd 
door colporteurs, die hun voor weinig centen per week romans 
van de infaamste soort in huis brengen. En wat het publiek 
haalt uit de leesbibliotheken, waar men voor 5 of 10 cent per 
week een boek ter leen neemt, is ook niet altijd van den aller-
eersten rang. Wanneer die menschen hun bedompte kamer eens 
willen ontvluchten, wat hebben zy dan anders voor loealiteiten 
dan de herbergen, waar zij genoopt worden tot verteringen ? 
En daarom deed het mij genoegen op die zijde van de quaestie 
met levendigheid en nadruk door den geachten afgevaardigde 
uit Leiden te hooren wijzen. Wanneer wjj raadplegen hetgeen 
ons is medegedeeld, zien wij, dat de bezoekers van de openbare 
leeszalen behooren tot allerlei kringen der maatschappij. Dat is 
een nieuwe lichtzijde. Het is bij het vele, dat ons in de maat-
schappij in kringen van allerlei soort verdeelt, een voordeel, dat 
hier allen in één lokaal tot hetzelfde doel samenkomen. 

Het bezoek van de openbare leeszalen breidt zich ontzaglijk 
uit. Laat ik op dit punt slechts twee cijfers noemen. Te Utrecht 
is het bezoek 70 000 a 80000 persouen per jaar, dat is gemiddeld 
per dag ruim 200, maar aangezien natuurlijk in den winter het 
bezoek sterker is dan in den zomer, heeft men daar in een jaar 
74 dagen geteld met meer dan 300 bezoekers. 

Te Groningen — ik stel er bijzonder prijs op dat cijfer te 
noemen, omdat daaromtrent in de ons toegezonden stukken een 
abuis is ingeslopen — is het aantal bezoekers in het afgeloopeu 
jaar 82 400 personen geweest en in de laatste maand November 
7600, dat is dus 250 gemiddeld per dag. 

Wat nu het geldelijke betreft, de particulieren doen in dat 
opzicht inderdaad wat zij kunnen. Men heeft hier vooreerst in 
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rekening te brengen, dat op vele plaatsen zeer aanzienlijke 
schenkingen in boeken aan deze inrichtingen worden gedaau. 

Men heeft in de tweede plaats de kosten van inrichting. Te 
Groningen by voorbeeld is f 3 2 000 voor de oprichting byeen-
gebracht, waarlijk voor zulk een instelling van algemeen uut 
een bedrag dat genoemd mag worden. En de jaarlijksche con-
tributie bedraagt te Groningen niet minder dan f 2210. Wanneer 
dus hier de Overheid een kleine bijdrage geeft, dan kan werkelijk 
niet worden beweerd, dat het particulier initiatief ter zijde ge-
steld en alles op de schouders van de Overheid gelaten zou 
worden. Ook elders, waar dergelijke inrichtingen nog niet bestaan, 
ontluikt het initiatief, en wy hebbeu juist dezer dagen kunnen 
lezen, dat in een on/.er kleinere steden, Alkmaar, een dergelijke 
inrichting ook door particulieren werd in gang gebracht. 

De heer Lieftinck: In Ziitphen ook! 

De heer Drucker: Juist, in Zutpheu reeds sedert eeuigen 
tijd. Te Alkmaar heeft onlangs het gemeentebestuur blyk gegeven 
van zijn belangstelling door, van zijn armoede zou ik haast 
zeggen, een kleiu subsidie beschikbaar te stellen. Maar dit alles 
blijkt bij de toenemende behoefte onvoldoende. Rijkssteun is 
noodig. 

Voor zoover er vrees mocht bestaan, dat een Rijkssubsidie de 
medewerking van anderen zou verlammen, zou daarin natuurlijk 
zeer eenvoudig kunnen worden voorzien, door bij het Rijkssubsidie 
als voorwaarde te stellen het bijeenbrengen van een zekere som 
door particulieren en door de gemeenten. Maar hier doet zich 
juist het omgekeerde voor van wat wij gewoonlijk bij Staats-
subsidies vreezen; dat namelijk de particulieren daardoor zouden 
verslappen. Het is toch reeds aau sommige besturen gebleken, 
dat. wanneer het Rijk zich onttrekt, ook de particulieren de zaak 
niet met die warmte willen blijven steunen als tot dusver in 
vertrouwen op de Rykshulp geschiedde. 

Ik hoop om al die redenen, dat de Minister alsnog zal kunnen 
besluiten, nu reeds een post op de begrooting te brengen om 
ook dit jaar voort te zetten wat verleden jaar is gedaan. En 
mocht de Minister daartoe niet kunnen besluiten, dan hoop ik, 
dat van deze Vergadering een votum in dien geest zal uitgaan, 
een votum r.óó, dat het riet in botsing komt met het voornemen 
der Regeering en dat wij niet meer krijgen de zeer te betreuren 
scheidslijn, die wy- verleden jaar gehad hebben. Tevens zcu ik 
deu wensch willen uitspreken, dat de beslissing moge vallen in 
zoodauigen geest, dat ook in dil jaar de bedoelde instellingen 
kunnen worden geholpen. Ik kan begrijpen, dat de Minister 
over de wyze vau verdeeliug nog een nadere overwegiug ge-
wenscht acht. Maar het onderzoek, dat daaromtrent moet worden 
ingesteld, kan toch niet zóó omvangrijk zyn, dat er lange tyd 
mede gemoeid zal zyn. Daar ik voor een oogeublik aanneem, 
dat de Minister voor zich zelf den maatstaf nog niet tot perfectie 
gebracht acht, zou het daar niet mogelyk zyn, dat men evenals 
ia het byna verloopen jaar 1908 ook voor 1909 een voorloopigen 
maatstaf toepast en daarnaar uitkeert ? 

Alvorens te bepalen myu houding tegenover het ingediende 
amendement en tegenover wellicht nog in te dienen voorstellen, 
zou ik er hoogen prijs op stellen, eerst de meeuing van den 
Minister te mogen hooren. 

De heer van Karnebeek: Mijnheer de Voorzitter! Veel van 
hetgeen ik anders zou gewenscht hebben in het midden te 
brengen is door den geachten vorigen spreker reeds gezegd. Ik 
zal natuurlijk die argumenten niet herhalen. Toch hecht ik er 
aan hier een enkel woord te spreken. Toen ik het amendement 
dat by dit artikel door den heer Schaper is ingediend, onder de 
oogen kreeg, heb ik my in de eerste plaats — want ik heb 
tegen zulke amendementen uit een oogpunt van ons begrootings-
recht principieel bedenking — afgevraagd, hoe de Minister 
eigenlijk stond tegenover het in dit amendement belichaamde 
denkbeeld. 

Nu komt het my, evenals den heeren Drucker en de Visser, 
voor, dat, zoo iets blykt uit hetgeen de Minister ons heeft 
geautwoord op het Voorloopig Verslag, het zeker wel dit is, 
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«lat hij pmoonlj jk niet priin-ipieel gekant, is tegen het deuk-
beehl van liet suhsidieereu van Rijkswege van openbare leeszalen. 

Kr is op gewezen, dat dit reeils dadelijk blijkt uit deze oin-
standighei<i, dat hij gebruik gemaakt heeft van hut krediet, dat 
hein op de begrooting was geoppud, ten einde, z\\ het voorloopig, 
een Rijkssubsidie toe te kennen. 

Verder heeft hij ons te kennen gegpveu, dat hij wel eenige 
bezwaren had legen de zaak, maar dat hij meende die bezwaren 
te kunnen ondervangen door een regeling waarmede hij bezig was. 

Mijnheer de Voorzitter ! Welke zaak, hoe goed ook op zi< h-
zelf, is zóó goed. dat daartegen geen bezwaren kunnen worden 
ingebracht? Ik zou waarlijk niet iets van dien aard weten ie 
noemen. De nuttigheid van openbare leeszalen voor onze vo)ks-
ontwikkeling is, meen ik, noch verleden jaar, noch heden, door 
iemand tegengesproken of ontkend, maar men heeft bezwaren 
gevoeld betreffende de wijze waarop aan het denkbeeld van 
subsidieeren der openbare leeszalen uitvoering is gegeven, en de 
wijze waarop die leeszalen waren ingericht. Maar, .Mijnheer de 
Voorzitter, indien, zooals reeds de geachte vorige sprekers hebben 
gezegd, gebleken is, dat er misschien voor laatstbedoelde bezwaren 
eenige grond kan zijn, dan geloof ik toch zeker, dat er geen 
beter middel zou ziin om dien grond weg te nemen dan juis t 
door vanwege het Rijk aan deze zaak steun te verleeupn. Waarom ? 
Dat is dunkt mij duidelijk. Indien het subsidie jaarlijks ter sprake 
kan komen in deze Vergadering, dan zal vanzelf een controle 
ontstaan — ik laat uu ter zijde de controle die door de Regeering 
zelf kan worden geschapen door het stellen van voorwaarden —, 
die ongetwijfeld afdoende zal wezen. 

Het spreekt vanzelf, dat de besturen van openbare leeszalen, 
wetende dat ieder jaar de geheele zaak in de Staten-Generaal 
ter sprake kan komen, zich verzekerd kunnende houden, dat er 
scherp zal worden toegekeken, zich wel zullen hoeden eenige 
stof of reden tot klachten te geven. 

De regeling die de Minister zich voorstelt te kunnen treffen, 
heeft vooral betrekking op de bepaling van het bedrag, dat aan 
de te subsidieeren leeszalen ieder jaar zal worden toegekend en 
daarbij wenscht de Minister in de eerste plaats gewicht in de 
schaal te doen leggen door hetgeen gedaan zal worden door de 
gemeenten en de particulieren. 

Mijnheer «ie Voorzitter! Ik wees op de goede werking, die in 
deze zal worden uitgeoefend door het brengen van een post op 
de begrooting voor de leeszalen. 

N u wil ik er nog eens den nadruk op leggen, dat het feit 
alleen dat voor het loopende jaar heeft plaats gehad, hoewel 
men wel wist dat het misschien nog niet vast stond, dat het 
voortaan steeds zou plaats hebbeu, het feit alleen dat deze zaak 
is geworden éVju van de onderwerpen waarmede de Wetgevende 
Macht zich bezighoudt, één van de onderdeelen van het budget, 
er toe heeft geleid — «Ie geachte vorige spreker heeft er reeds 
op gewezen, maar ik kan er nog iets bijvoegen — d a t vanwege 
de gemeenten en de particulieren een aanmerkelijke beweging 
is ontstaan voor het bijeenbrengen van hulp van dien kant . 

Ik kan in de eerste plaats — ik hoop dat ik niet verdacht 
zal worden van hier speciaal te spreken voor slechts étjn in-
richting —• wijzen op Utrecht, waar sedert verleden jaar de 
gemeente haar subsidie aanzienlijk heeft verhoogd, nada t er 
een Rijkssubsidie is gevoteerd, en waar door particulieren teer 
nanzi nlijlic, steun is bijeengebracht ten behoeve van de openbare 
leeszaal. Laat ik er bijvoegen, dat dit laatste althans gedeeltelijk 
afhankelijk is gesteld van de omstandigheid of ook in het 
vervolg op Rijkssteun in deze kan gerekend worden, / a k e n 
van publiek belang willen particulieren dikwijls wel steunen, 
maar men moet weten of het doel waarvoor men steun geeft, 
ook inderdaad bereikt zal worden. Men treeft niet in den blinde, 
maar wil de vruchten van den steun zien. 

Ik weuscii daarom ten krachtigste te ondersteunen hetgeen de 
laatste geachte spreker die nijj voorafg ing , heeft gezegd, in de 
overtuiging, dat indien er opnieuw een post op de begrootiug 
komt voor «leze zaak, iudien de Minister opnieuw in de gelegen-
heid gesteld wordt ook dit jaar iets voor de leeszalen te doen, 
er niets geschieden zal dat iudruischt tegen het principe waarvan 
de Minister uitgaat. 

Ik durfden Minister daarom in overweging geven alsnog dit jaar 
zichzelf in de gelegenheid te stellen voor «Ie leeszalen iets van i 

Rijkswege te doen, niet dien verstande — ik hecht er aan, dat er bij 
te voegen, opdat de Minister zal inzien, dat ik niets van hem 
wensen te erlangen, dat niet in overeenstemming is met sün 
principieele houding in deze — met dien verstande, dat hjj 
niet van den begrootingspost behoeft gebruik te maken , voor 
en aleer hu een zooilanige verdeeling van de toe te kennen 
subsidies aan de verschilleutle leeszalen zal hebben kunnen treffen, 
als met zijn eigen inzicht overeenkomt. 

De heer van V u u r e n : Mijnheer «Ie Voorzitter! Het heeft mij 
verwonderd dat dit amendement, is xoorgesteld. Het komt mij 
voor dat men t«jch in dt;ze van do zijde der voorstanders der 
leeszalen alle reden had om over de bonding van den Minister 
tevreden te zijn. Een vorig jaar werd met de kleinst mogelijke 
meerderheid een amendement verworpen om den po3t te schrappen. 
Onder de voorstanders van dat amendement was ook de toen-
malige afgevaardigde uit Sliedrccht. Men bad zich dus zeker 
niet te verbazen gehad, indien deze, .Minister geworden, waar 
hem alleen een krediet werd verleend, van dat krediet geen 
gebruik had gemaakt. 

Zijn Excellentie heeft echter — en ik kan iiijj dat in zekeren 
zin verklaren — waar er verwachtingen waren gewekt, gemeend 
van dat krediet alsnog gebruik te moeten maken, hoewel blijkens 
zijn mededeelingen in de Memorie van Antwoord, hü de zaak 
niet voor een beslissing rijp achtte. 

In stede van daarvoor dankbaar te zijn, komt nu de geachte 
voorsteller van het amendement en zeg t : waar het geld eens 
gegeven is, daar is bet billijk, dat het gegeven blijft worden. 

Hy vergeet daarbij geheel, dat toen dat geld eenmaal gegeven 
werd, er uitdrukkelijk werd bijgevoegd, dat het voor eenmaal 
was en men zich dus op deze teleurstelling — zoo het er een 
is — mocht voorbereiden. Wat gaat nu de geachte afgevaardigde 
doen? Mn' dunkt , dat hij nu bezig is zelf een teleurstelling aan 
de besturen te bereiden. Hy kan toch moeilijk aannemen, dat 
de Minister, van het s tandpunt waarop hij zich in de Memorie 
van Antwoord gesteld heeft, als hem een krediet gegeven wordt, 
daarvan gebruik zou maken. Het eenige resultaat van het 
amendement kan dus z\jn dat, wordt het aangenomen, de meer 
optimistische bestureu van de leeszalen zullen gaan rekenen op 
een subsidie, dat zij ia geen geval zullen kunnen krijgen. 

De heer Schaper vraagt, wat ik dan van den heer Heemskerk 
denk. Wel ik denk, dat, als de heer Minister zegt, dat hij zich 
op dit oogenblik niet gerechtigd acht om subsidie te geven en 
een nader onderzoek daaromtrent afwacht , hu zich niet door 
een votum van de Kamer zal laten dringen om desniettemin , 
zouder dat zijn onderzoek is afgeloopeu , dat geld te geven. 

Wat nu de zaak zelf betreft, beroept men zich voortdurend op 
het buitenland. Zoo is de geachte voorsteller van het amendement 
gekomen met een tegenstelling van de bedragen per ingezetene, 
welke bier iu Nederland <m die welke in het buitenland worden 
uitgekeerd. Hij heeft daarbij echter dooreengehaald de bedragen 
die de gemeenten geven en die welke het Ruk geeft. In het 
buitenland wordt een Rijksbijdrage nagenoeg niet gegeven. 

De heer Drucker schudt van neen , wanneer ik zeg dat men 
zich op het buitenland beroept Hij herinnert zich toch zeker wel 
hoe hij zelf het vorig j a a r , toen ik geen gelegenheid meer had 
te repliceeren, in zijn bestrijding van het amendement zich op 
het buitenland beriep. Ik begrijp echter dat men met een beroep 
op het buitenland in den weg zit, omdat men zich voor dit 
amendement niet op het buitenland beroepen kan. 

Men kan zich misschien daarop beroepen als het geldt een 
pleidooi iu 't algemeen voor leeszalen, wanneer meu ineeut, dat 
die meer uitbreiding moeten krijgen, maar men kan zich juist 
voor wat het hier geldt daarop im^t beroepen, omdat nagenoeg 
nergens in het buitenland van Rijkswege geld wordt gegeven 
voor dergelijke leeszalen of volksbibliotheken. 

Iu alle lauden, in Engeland, in Amerika, in Duitschlaud, in 
Oostenrnk, overal wordt de laak der leeszalen beschouwd als 
een zaak of van gemeente-. óf van particuliere zorg. Wanneer 
men dus hier van het ins t i tuut van de lees/.alen een Rijkszaak wil 
maken, dan gaat men iu tegen alles wat op dit gebied in het 
buitenland geschiedt eu s tuurt men in geheel andere richting. 
Welk gevaar daarin schuilt, blijkt nu reeds. Meu begint nu al 
te zeggen, dat, als het Rijk niet meer geeft, «Ie gemeenten ook 
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zullen ophuuden te geven. In liet adres van de algemeene ver-
eeniging wordt gezegd: dat wij later de leeszalen nog tot een 
gemeente/aak kunnen maken. Wy- zien echter door hetgeen 
hier gezegd wordt hoe ruoeilyk het is om, wanneer de zaak 
eenmaal bij het Rijk is gebracht, haar later weder terug te 
brengen by de gemeenten. Nu is voor mü de vraag of' deze 
zaak tot een gemeeutezaak zal gemaakt worden in het geheel 
geen onverschillige zaak. Ik heb dit ook de vorige maal gezegd. 

Wanneer men controle wil, dan is die controle veel gemakke-
lyker uit te oefenen door de gemeentebesturen dan door het 
Rijk. Een gemeentebestuur kan misschien nog een commissie 
benoemen, waarin personen van verschillende richting gezeten 
zijn, die controleeren kunnen, maar het is een groote illusie, 
wanneer men meent, dat door de Regeeriug controle kan worden 
uitgeoefend )p de verschillende leeszalen en bibliotheken over 
het geheele land verdeeld. Hoe weinig dit het geval is, heeft 
men het vorige jaar kunnen zien, toen Minister Rink met zekere 
voorliefde wees naar de lijstjes der dagbladen in verschillende 
leeszalen, als bewijs van onpartijdigheid. Ik heb toen dadelyk 
aangetoond, dat men zich vergiste. 

De heer Drucker heeft zooeven beweerd, dat hy zich destijds 
tegenover mü beroepen heeft op mijn geestverwanten in het 
buitenland. Ik beu den heer Drucker dankbaar, dat hij mö 
daareven aan heeft willen herinneren. Er is verleden jaar geen 
gelegenheid geweest tot repliek. Ware dit wel het geval geweest, 
ik had den heer Drucker dadelijk er op kunnen wijzen, hetgeen 
ik nu doe, dat de toestanden in Duitschland, waarop hy zich 
beriep, geheel anders zijn dan hier. Wat is het geval 9 In Duitsch-
land heeft meu in verschillende steden niet één leeszaal, en één 
bibliotheek, maar verschillende leeszalen en verschillende biblio-
lheken van vereenigingen van onderscheiden richtiug, die leeszalen 
eD bibliotheken stichten. Zoo heeft men een algemeeneu bond van 
volksleeszalen van vrijzinnige richting en een Katholieke ver-
eeniging van den Heiligen Carolus Boromeus, die ieder hun 
eigen leeszalen hebben. 

In het boek dat de heer Drucker heeft geciteerd, wordt er 
op aangedrongen dat in dien toestand alle leeszalen gelijkelijk 
door de gemeente zullen worden gesubsidieerd. Ik vind dit zeer 
rationeel. Indien ik lid van een gemeenteraad was en de stand 
der gemeentefinanciën liet het toe, dan zou ik ook mijnerzijds 
wellicht geen bezwaar hebben aan leeszalen van alle richting 
gelijkelijk subsidie te verleenen. Men wil hier echter, hetgeen 
ik onmogelijk acht, leeszalen voor allen, waar iedereen iets naar 
zijn gading vindt. 

De geachte afgevaardigde uit Leiden zegt, dat men de lectuur 
met moet keuren. Ik sta op een ander standpunt en schaam 
mij daarover niet. 

Wij hebben den naam, maar anderen hebben met ons de daad. 
Er is niemand in deze zaal of in het geheele land, geloof ik, 
die beweren zal dat alle lectuur onder ieders oogen moet komen. 
De heer Drucker heeft het vorige jaar al gezegd, dat onzedelijke 
lectuur moet worden geweerd. Wat nu echter onder onzedelijke 
lectuur moet worden verstaan, is altijd zeer moeilijk uit te 
maken. Destijds werd al door den heer Schaper gezegd : wat 
zedelijk of onzedelijk is, daarover valt moeilijk te twisten. De 
heer Drucker wil echter een grens. In een adres wordt op den 
voorgrond gesteld, dat de leeszaal moet dienen om slechte lectuur 
te weren. Algemeen wordt dus erkend, dat er een grens moet 
zijn. Het verschil tusschen de beeren en my is, dat zij die 
grens anders trekken dan ik. Waar zal nu echter de grens zijn? 

Laat ik een voorbeeld noemen. Voor mij is weinig lectuur 
zoo onzedelijk als de aanbevelingen met plaatjes versierd van 
allerlei Nieuw-Malthusiaansche middelen en praktijken. Meenen 
de heeren, dat zulke lectuur onder ieders oogen moet worden 
gebracht? Ja dan neen? Ik voor my antwoord neen, want ik 
beschouw die lectuur als onzedelijk. De heeren zullen waar-
schijnliik die lectuur niet willen weren; in elk geval wordt zij 
ook niet geweerd. 

Het vorige jaar heb ik een bezoek gebracht aan de Haagsche 
leeszaal, die in het Voorloopig Verslag wordt aangewezen als 
een model. En het kostte mij volstrekt geen moeite om op mijn 
eerste aanvraag dergelijke lectuur te krijgen. Zoo wjj dus allen 
een grens willen, zij willen niet de grens die ik zou kunnen 
ai-cepteeren, maar zij vragen dat ik de hunne aanneem. 
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Zij kunnen toch veel beter uiyii grens aannemen, omdat 
daarbinnen niets ligt dat hen kan ergeren, dan ik hun grens, 
waarbinnen zooveel ligt dat my in hooge mate ergert. Censor 
morum, hoor ik den heer van Foreest zeggen. Wil hy beweren, 
dat ik my als zoodanig voorstel? Wil hij mij als zoodanig 
aanstelleu ? 

De heeren willen mij niet als censor morum. maar ik zou wel 
weten willen of zij als zoodanig willen het bestuur vande instelling. 
Wat dat bestuur goed acht moet ik ook goed achten, wat het 
zedelyk vindt, moet ik ook zedelijk vinden. Daarvoor bedank 
ik wel. De heeren willen my niet als censor morum, daarin 
hebben zy gelyk, maar op mijn beurt erken ik niet ieder be-
stuur als censor morum, ook al wordt er in zulk een bestuur 
wel eens een Katholiek of een anti-revolutionnair gestopt. 

Ik zal verder over dit punt niet uitweiden, want de Kamer 
verlangt naar het einde. 

De heer Lieftinck: Ja juist 

De heer van Vuureu: Waarom heeft de heer Lieftinck niet 
zoo iets gezegd toen de drie voorstanders van het amendement 
aan het woord waren P 

De heer Lieftinck : Waar trekt gij de grens . . . . 

De Voorzitter: Ik verzoek nu dat de heer van Vuuren niet 
Terder wordt geïnterrumpeerd. Van een woordenwisseling als 
thans plaats heeft komt licht woordenstrijd. 

De heer van Vuuren: Ik zeg den Minister dank, dat hy 
volkomen in overeenstemming niet zyn houding van het vorig 
jaar dezen post niet opnieuw op de begrooting heeft gebracht. 
Ik hoop, dat de Kamer zich ook houden zal aan het goede be-
ginsel, dat het niet ligt op haren weg om geld aan de Regeering 
op te dringen. Ik zou het al een zeer eigenaardigen vorm vin-
den, als men dat bekende bezwaar wel gevoelde tegen een post 
van f 5000 en niet tegen een meinoriepost, wat toch feitelijk 
hetzelfde is. 

Ik hoop dan ook, dat de Kamer dit amendement zal verwerpen. 

De lieei- Heemskerk. .Minister van Binsenlandache Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met belangstelling deze 
tameHjk langdurige discussiën aangehoord. Een enkele maal 
is de vraag bij mij gerezen, of die discussiën niet iets korter 
hadden kunnen zijn. als de geachte sprekers hadden kunnen 
goedvinden aan het door mij in de Memorie van Antwoord 
medegedeelde wat meer aandacht te schenken; maar de 
Memorie van Antwoord geniet meestal de aandacht van de 
geachte sprekers, wanneer daarin een uitdrukking voorkomt, 
die minder gelukkig schijnt, terwijl men haar niet zelden 
voorbijloopt, wanneer daarin iets voorkomt, waarvan bet ver-
melden niet in bun stelsel past. 

Nu heeft het debat geloopen over allerlei algemeene be-
s< houwingen omtrent de openbare leeszalen, maar niet over 
het speciale punt, waarop de Memorie van Antwoord de 
quaestie gesteld beeft. Dit komt niet voor mijn verantwoov-
ding, maar uitsluitend voor rekening van de geachte spiv-
kers, die gedaan hebben alsof de Memorie van Antwoord ei 
niet was. 

Nu moet ik even de zaak terugbrengen tot het punt. 
waai op zij gikomeu w i s : maar laat mij vooraf even zeggen, 
dat ik tegen openbare leeszalen en tegen ondersteuning 
daarvan principieel geen bezwaar heb. Evenwel verheugt 
het mij, dat ik gestemd heb voor bet amendement, dat ten 
vorigen jare is voorgesteld tot schrapping van den post. 
alleen reeds, omdat het mij voorkwam, dat het toen gedane 
voorstel niet voldoende voorbereid was. 

Ik ben het eens. dat men moet aanduiven de vrijheid van 
kennisneming van lectuur, ook van andersdenkenden. Wal 
de geachte afgevaardigde uit Leiden daaromtrent gezegd 
heeft, acht. ik volkomen juist ; maar eveneens acht ik jnul 
de woorden van den geacbten afgevaardigde uit Zevenbergen. 
dat er toch lectuur is. die niet kan worden toegelaten ie 
openbare leeszalen, en dat het zeer moeilijk is de grens te 
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trekkeu. Als de geachte afgevaardigde uit Leiden zegt, dal 
men dii vinden kun door waarborgen te soekeo in de bestu* 
ieu en daarin menschen van verschillende richting te doen 
plaats nemen, dan eerbiedig ik die tneeningi maar ik be-
twijtCl. of die waarborg wel voldoende is; want men loopt nog 
pteeda gevaar, dal sommige richtingen onvoldoende worden 
vertegenwoordigd) of dal de eene richting de andere over* 
steuit, en dat er zoo enkele hoeken komen, die te recht aan 
Moot geven en «aaivoor de Begeering geen geld mag geven 

Men moet dus wel in het oog bonden, dal men slaat op 
een uiterst delicaat terrein, want in liet algemeen zal vrijheid 
van gedaelitenwisseling moeten «orden toegelaten, lectuur 
van verschillende richting, inaar er zullen eenige boeken 
op den index moeten gezet worden. Er zal een index moeten 
zijn. Men kan wel zeggen, dat iedereen alles moet lezen, 
maar als men geld van Overheidswege geelt, zal er een index 
moeten zijn. Ik ben bereid dit bezwaar onder de oogen te 
zien en die zaak aan te val ten en te trachten een regeling 
tot stand te brengen, indien de noodige 'waarborgen worden 
gegeven. Ik waarschuw de heeren, dat zij inzien dat ei een 
index moet zijn en dat eenige dingen, met name werken 
als door den geachten afgevaardigde uit Zevenbergen ge-
noemd, geweerd moeten worden. Voor de propageering daar-
van kan de Regeering geen steun geven. Het is natuurlijk 
een van de redenen, waarom er bezwaren aan de zaak zijn. 
maar dit is geen reden om de zaak niet te willen, als men 
het noodige doet om de bezwaren te ondervangen. 

Een andere zaak is, dat men met deze aangelegenheid 
komt tot een nieuwen tak van dienst, die tamelijk hooge 
uitgaven vorderen zal. Voor mij, als lid der Kamer, was dat 
ook een reden om tegen den voorgestelden post te stemmen. 
Ik geloof', dat men in het algemeen voorzichtig moet zijn, 
maar na den loop dien de zaak genomen heeft, en nadat 
de Kamer een dergelijken post gevoteerd heeft, ben ik wel 
genoodzaakt het vraagstuk onder de oogen te zien, en nu 
er steeds meer een sterke strooming is, die voldoening eischt, 
ben ik bereid in zoover over dat bezwaar heen te stappen 
en binnen niet al te ver uitgestrekte grenzen de Regeering 
haar medewerking te doen verleenen. 

Het punt, waar ik mij niet mede kon vereenigen, was Ie 
wijze, waarop de zaak verleden jaar was voorbereid. 

Mijn ambtsvoorganger had gevraagd f 5150 voor de vijf 
leeszalen te Arnhem, Dordrecht, den Haag, Groningen en 
Utrecht, en wenschte dat te verdeden naar een zekeren 
maatstaf, gebaseerd op het getal inwoners van de stad en 
bezoekers van de leeszalen. Toen ik voor die concrete zaak 
stond en geroepen was te overwegen, hoe die uit te voeren, 
ben ik niet begonnen met een theorie op te zetten, maar 
bob ik gevraagd: hoe werkt d i t? Toen is mij gebleken, dat 
men aan Arnhem g'af f 480, terwijl de contributie van den 
Volksbond f 200 was en die bond ook de lokalen gaf. 

Dorarecht kreeg f 970, terwijl de contributie van parti-
culieren was f1300: 

den Haag kreeg f 1500, terwijl de contributie van parti-
culieren was f1153; 

Groningen kreeg f 950, terwijl de contributie van parti-
r ulieren was f1958: 

Utrecht kreeg f 1250, terwijl de contributie van parti-
culieren was f 1000. 

Het sprong mij in het oog, dat den Haag en Utrecht gru-
welijk bevoorrecht zouden worden. I)e geachte afgevaardigde 
uit Groningen heeft den lof van Groningen gezongen. Tegen-
over mij was dat niet noodig, want Groningen maakt een 
schitterend figuur met zijn bijdragen van f 1958 tegenover 
f 950 van het Rijk. 

Toen heb ik gezegd, dat ik niet zoo snel een maatstaf kon 
vinden, die wezenlijk voldoende was, en daarom zou ik voor 
•lezen keer voorloopig de verhouding van het aan Groningen 
toegedachte subsidie tot de bijdragen der particulieren in 
Groningen als maatstaf nemen om den post uit te voeren, 
omdat hij eenmaal gevoteerd is, hoewel ik daarmede niet 
wil zeggen, dat deze maatstaf als eenige maatstaf op den 
duur geheel voldoende zal zijn. 

Om het thans billijk te maken, heb ik Groningen tot basis 

genomen met f 105cS ran particulieren en 1050 subsidie. Ik 
wilde uitgaan van de contributie van particulieren, en de 
andere plaatsen naar dien maatstaf behandelend, gaf ik 
Arnhem 1350, Dordrecht f050, Den Haag f 000, Groningen 
f 950 en Utrecht f 500, te zanieu f 3050. Daarmede was f 2100 
gespaard, maar daarmede was ook verkregen, dat de zaak op 
een voet «erd gebracht, welke mij eenigszins meer bevre-
digde. Waar zou het heen gaan, wanneer ik mij had ge-
houden aan het eerste plan? Ik geloof, dat ik al heel spoedig 
de tekorten van den Haag en Utrecht had te dekken gekregen. 
Dit kwam mij niet aanlokkelijk voor. Wat doet nu de heer 
Schaper f Hij kende de specificatie, welke ik nu gegeven heb, 
niel, maar ik had in de Memorie van.Antwoord toch het een 
en ander medegedeeld, en hij doet, alsof dit niet gebeurd is. 
Hij stelt denzelfden post voor van verleden jaar. Nu vraag 
ik toch: welken zin heeft dat? Om de zaak warm te houden 
is het niet noodig, want uit mijn mededeelingen blijkt, dat 
ik er mede bezig ben. Het blijkt er bovendien uit, dat het 
voor mij niet mogelijk was een beslissing te nemen. 

Ik heb in de Memorie van Antwoord een punt medegedeeld 
waarop niet een der sprekers de aandacht gevestigd heeft. 

,,Een punt, waaromtrent in de allereerste plaats volledige 
klaarheid zal dienen te worden verkregen, is het aantal en de 
omvang van werkkring (aantal bezoekers gedurende de laatste 
jaren, jaarlijksche inkomsten en uitgaven enz.) der hier te 
lande bestaande; openbare leeszalen en bibliotheken. 

,,In verband hiermede heeft de ondergeteekende de Centrale 
Commissie voor de Statistiek uitgenoodigd een, zoo mogelijk, 
nauwkeurig onderzoek te dezer zake te doen instellen en hem 
den uitslag daarvan te berichten. Na het bovenstaande zal het 
wel geen nader betoog behoeven, dat de ondergeteekende de 
verleden jaar uitgetrokken subsidies niet meer op deze be-
grooting kon brengen. 

..Zoodra het rapport van de Centrale Commissie zal zijn 
ingekomen, zal door den ondergeteekende ernstig worden na-
gegaan, of, en, zoo ja, op welke wijze van Regeeringswege 
steun aan de openbare leeszalen kan worden verleend." 

Zoo staat de zaak. Nu is het toch wel wenschelijk, indien 
men dat rapport heeft, om de zaak na te gaan. Men kan 
zeggen: er staat het woordje: of, en men kan er op dit oogen-
blik bijvoegen: het is zeer waarschijnlijk, dat, welke moei -
lijkheden zich ook voordoen, ten slotte toch tot het verleenen 
van subsidie zal worden overgegaan. 

Dit is ook zeer waarschijnlijk. Ik stel het mij niet anders 
voor: maar wanneer men zegt: om over de zaak te oordeelen 
moet men beginnen met den omvang te kennen, gaat liet 
niet aan om, voordat het resultaat van dat onderzoek bekend 
is, reeds met een beslissende uitspraak te komen. Men moet 
de zaak in haar geheel overzien. Dat er in deze zaak aller-
hande quaesties komen, behoef ik de Kamer niet te zeggen, 
en allerminst aan den heer Schaper, die verleden jaar gezegd 
heeft, dat deze zaak nog eens nauwkeurig moest worden 
onderzocht. Hij beriep zich op een artikel van dr. H. E. 
Greve in het Sociaal Weekblad van 12 October 1907. 

Tk wensch uit dat artikel iets meer voor te lezen dan de 
geachte spreker toen gedaan heeft: ten deele is het hetzelfde 
en het beweegt zich in dezelfde richting als het toen gegeven 
citaat. 

Dr. Greve vermeldt daar het door mijn ambtsvoorganger 
gedane voorstel en zegt dan: „Gaat de post er door, dan zal 
t de allereerste maal zijn, dat de Nederlandsche Regeering 

aan dergelijke bibliotheken aandacht schenkt. 
./Voor een begin zijn dus de aangewezen sommen niet onaan-

zienlijk; voor enkele boekerijen is de subsidie zelfs meer dan 
haar jaarlijksch budget tot nog toe bedroeg (dat is nu anders 
na de kleine veranderingen die ik er in gebracht heb). Een 
blijde stemming zal dan ook, te recht, in deze boekerijen 
heerschen. 

.,Evenwel: we moeten hier niet bij blijven. 

..Het is nu voor één jaar. dat de subsidie wordt uitgereikt. 
Maar een volgend jaar? Wie zal zoo onnoozel zijn te meenen. 
dat met deze paar duizend gulden het bestaan der genoemde 
boekerijen verzekerd is? 

..En een tweede vraag: ligt 't wel op den weg van den Staat 
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dergelijke subsidies tot voortdurende, jaar lij kseke subsidies 
temaken? M. i. beslist niet. Wie de gevolgen van dit systeem 
wil kennen, ga inlichtingen vragen in Saksen, Frankrijk en 
J'ruissen, waai' hel volksbibliotheekwezen verhongert; wat 
meer is opgemerkt bij dunne spoeling en vele varkens. 

(Ik spreek hier nog altijd van het artikel van dr. Greve). 
, , ' t l s natuurlijk heel prettig voor de bewuste boekerijen, 

volgend jaar 'n vijf a vijftienhonderd gulden meer te kun 
oen besteden, maar van den Staat (te weten óók van den 
Nederlandschen'.) wordt op den duur iets anders verlangd: 
subsidies, te geven voor eerste oprichting en besteed onder 
controle van een speciaal lichaam, ongeveer zooals in de 
Woningwet is geregeld, daarnaast een algeineenc regeling 
van het gemeentelijk bibliotheekwezen, hetzij stedelijk, hetzij 
particulier: en afgescheiden van beide een gedecentraliseerde 
organisatie van reizende bibliotheken op het platteland. 

,,Koml deze begroot ing in de beide Kamers, moge dan, on-
der dankbetuiging voor ' t alreeds voorgestelde, aangedrongen 
worden op in studie-na-me van het bibliotheek-vraagstuk in 
zijn geheel." 

Ongeveer alleen van het laatst van het citaat heeft de 
geachte afgevaardigde verleden jaar ieta voorgelezen. 

Wie zou nu gedacht hebben dat, wanneer een volgend 
jaar van Regeeringswege wordt medegedeeld, dat men d« 
zaak in studie neemt en over de wijze van subsidieeren een 
nader onderzoek wil instellen, het dan juist de geachte afge-
vaardigde zou zijn die zegt: keer maar weder terug tot het 
in het vorig jaar genomen besluit. Het is bijna een unicum 
in de parlementaire geschiedenis, dat een geachte afgevaar-
digde, als een Minister getoond heeft oog te hebben voor 
datgene waarop hij zelf heeft aangedrongen, eenvoudig 
terugkeert en den Minister wil terugdringen tot datgene, 
ten aanzien waarvan hij vroeger heeft doen blijken dat het 
eigenlijk niet de quaestie oplost. Niets anders doet het amen-
dement. 

De heer Schaper: Hoe komt u daar allemaal bij ? 

De heer Heemskerk. Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Omdat ik het gelezen heb in het Bij blad en in het Sociaal 
Weekblad. 

De heer Schaper: Hoe komt u er bij om zoo mijn houding 
te qualif iceeren P Dat lijkt naar niets. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Omdat de houding der Regeering door den geachten afge-
vaardigde is genegeerd en niet bestreden, en ik meen, dat 
bij het gemeenschappelijk overleg tusschen Kamer en Re-
geering er toch de Regeering eeuige aanspraak op heeft 
althans te worden opgemerkt. 

Nu moet ik dit aan de Kamer vragen. 
De zaak behoort te worden onderzocht en tot een oplossing 

te komen. Het eind van het lied zal zijn, dat er wel wat 
meer dan verleden jaar is aangevraagd, zal moeten worden 
ten kopte gelegd: dat kan ik mij niet ontveinzen, hoezeer 
ik het ook betreur. De vraag zal ook onder de oogen moeten 
worden gezien, in welke positie wij hier tegenover de ge-
meentebesturen staan. Dat is alles ook een eenigszins delicate 
positie. De vraag zal ook moeten overwogen worden, of men 
het beginsel wil aannemen van jaarlijksche subsidieering 
van elke openbare leeszaal door het Rijk. 

Dit is een quaestie, die nog niet op dit oogenblik kan wor-
(l.n uitgemaakt, waarvoor ik eerst moet weten den omvang 
van de quaestie. Verder moet ik daarover mijn denkbeelden 
vestigen en aan de Kamer mededeelen, en dan zal de Kamer 
(hiarover moeten oordeelen. 

Nu vraag ik: rat zal eigenlijk verder de beteekenis zijn 
van een post — ik laat het amendement van den geachten 
afgevaardigde voor een oojjenblik daar — ? Dat men wenscht, 
dat de nu reeds gesubsidieerde leeszalen het volgend jaar 
« hun subsidie krijgen P Dan zal men begrijpen, dat het 
zal moeten zijn het subsidie op den voet zooals zij het dit 
jaar genoten hebben. Zal dat nu billijk zijn:' Dat is voor 

mij op het oogenblik in hooge mate twijfelachtig. Wanneer 
men later tot een verdeeling op dien grondslag komt, zullen 
deze gepriviligeerd zijn, oi er zal aan deze een precedent 
worden ontleend voor de wijze van subsidieering in een vol-
mnd jaar. En wanneer men meent het liever aan de gemeen-
ten te moeten overlaten, terwijl het Rijk al of niet toezegt 
de kosten voor op- en inrichting, dan zal men met deze 
bibliotheken eenigszins verlegen zitten. Het is dus öf blijvend 
gepriviligeerd, öf eenigermate gepraejudicieerd. 

De zaak is dus deze, dat het mijn ernstig voornemen is, 
desa zaak tot een oplossing te brengen met net zoeken naar 
de noodige waarborgen voor onpartijdigheid, naar een be-
hoorlijken grondslag van subsidieering, terwijl ik de zaak 
in haar geheelen omvang zal overzien, maar dat ik niet kan 
zeggen overtuigd te zijn, dat het billijk is, inmiddels met 
een subsidieering in den geest als dit jaar heeft plaats ge-
had, voort te gaan. 

De heer Schaper: Mijnheer de Voorzitter! Ik kan myn 
yroote voldoening constateeren over de ontvangst van dit 
amendeineut. Wanneer ik één spreker uitzonder, hebbeu schier 
alle spiekers hun sympathie betuigd met het beginsel, in het 
amendement neergelegd, en ik mag ook constateeren, vooral 
naar aanleiding van het gesprokene door den heer de Visser 
en door den Minister, dat de lyu, waarvan de heer Drucker sprak, 
tusschen links en rechts in het middenvak der Kamer getrokken, 
verlegd is. Nu de Minister verklaard heeft niet alleen sympathie 
voor het beginsel ten opzichte van de leeszalen in het algemeen 
te hebben, maar ook voor het steunen door den Staat — het 
zou struisvogelpolitiek zyn, dit thans niet te willen constateeren. 

In één opzicht heeft mij alvast de redeneering van den Minister 
teleurgesteld, nl. hierin, dat hy my klaarblijkelijk niet heeft 
verstaan of niet heeft willen verstaan. Dat laatste laat ik buiten 
spel, maar dan betreur ik het zeer. «lat de Minister niet ge-
luisteiM heeft, niet omdat ik zooveel belangrijks zou zeggen, 
maar omdat er een misverstand kwam in de rede van den 
Minister, waarvoor geen plaats moest zijn. 

De Minister heeft spottend herinnerd aan wat ik het vorig 
jaar gezegd heb in verband met het schrijven van dr. Greve; 
maar er was geen plaats voor zyn verwijt alsof ik dit had ver-
geten en de Memorie van Antwoord niet had gelezen. Ik lees 
in mijn stenogram letterlijk: „De Minister wil dus deze zaak 
in verdere studie nemen. Dat de Minister een nadere regeling 
van de zaak wenscht, heett myn volle sympathie, ook ik heb 
dit verleden jaar gezegd"', enz. Ik heb het toegejuicht en zal 
het uu nog meer doen. 

Of men nu y.oo star moet kijken naar de wenken van een 
theoreticus als dr. Greve, is de vraag. Diezelfde dr. Greve, die 
dat plan ontwikkelde, heeft in een adres van het bestuur der 
vereeniging voor openbare leeszalen, mede-onderteekeud door 
dr. Bos, bij den Minister om subsidie voor 1909 gevraagd voor 
die leeszalen. De theoreticus is hier dus door den practicus 
gedesavoueerd, zooals het wel meer gaat. 

Laat ik nu nog even iets zeggen naar aanleiding van den 
steun, den betrekkelyken steun, dien mijn amendement heeft 
ontvangen. 

En dan betuig ik natuurlijk gaarne mijn sympathie met den 
steun die door den geachten afgevaardigde uit Leiden aan het 
beginsel is betoond. In vele opzichten ben ik er mee eens. 
Wanneer die geachte afgevaardigde zegt, dat het zoo nuttig en 
goed zou zijn om bijv. deze conditie te maken , dat Zondag-
morgen tot 12 uur de inrichtingen moesten gesloten zijn ten 
einde aan het ambtelijk personeel de gelegenheid te geven zyn 
godsdienstplichten na te komen, dan wil ik met dit verlangen 
gaarne instemmen. Het komt my voor dat het personeel, hoe 
het over dergelijke zaken ook denke, daarop wel aanspraak 
mag maken. 

De heer de Visser sprak van 12 uur of half een. Verder 
wensch ik in elk geval met te gaan . want anders komt men 
weder tot een tyd , waardoor men schade doet aan de lezers. 

Het is de vraag, of de zaak niet op een andere wyze is te 
regelen , maar in ieder geval heb ik tegen het stellen van een 
dergelijke conditie niet het minste bezwaar. 

Ik wil er op wijzen . dat voor het stellen vau dergelijke cou-
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ditiën het noodig is oni den Minister in de gelegenheid te stellen 
zich met deze zaak te bemoeien. Wij hebben anders niets in 
te brengen en kunnen dan wel alles aan de gemeentebesturen 
en aan de particulieren overlaten, üe heer de Visser heeft dat 
in het licht gesteld. 

Wat de .eenzijdige" samenstelling van de besturen betreft, 
zou ik niets liever wenschen dan dat die besturen zoo veelzijdig 
mogelijk waren samengesteld ; niet alleen ten opzichte van Ker-
kelijk en niet-kerkel\jk of' liberaal en niet-liberaal, maar ik heb 
ook het oog op mijn eigen partijgenooten. (ïroningen, dat in 
deze in alle opzichten een schitterend figuur heeft gemaakt — 
ik constateer dat met een menschelijk zeer verklaarbare vol-
doening — heeft van de oprichting af' een sociaal-democraat 
in het bestuur gehad. Dat beginsel van deelneming voor alle 
partyen juich ik ten zeerste toe, maar ik hoop dan ook, dat 
de heeren den druk zullen gaan uitoefenen op hun partijgenooten 
en geestverwanten, opdat dezen zich voor dergelijke inrichtingen 
dan ook beschikbaar gaan stellen, want het is niet mogelijk te 
vergen, dat menschen van alle partyen in die besturen zitting 
zullen hebben, als er geen menschen disponibel zijn ! Ik ver-
trouw, dat de rede van den heer de Visser van heden daartoe 
wel zal hebbeu medegewerkt, zoodat het niet meer gebeuren zal, 
wat naar mü verzekerd is, te Haarlem is gebeurd, nl., dat, toen 
daar een leeszaal zou worden opgericht, er een sein kwam in 
een kerkelijk blad : dat mag absoluut niet gebeuren. 

De heer de Visser heeft echter bezwaar om zijn stem aan dit 
amendement te geven, ofschoon hü het in beginsel sympathiek 
begroet, en hij zou prijs stellen opeen memeriepostof een motie. 
Ik geloof echter, dat noch het een noch het ander hier op zijn 
plaats is. Ken motie of een memoriepost zou reden van bestaan 
hebben als door den Minister de zaak werd betwist en van de 
Kamer een uitspraak werd noodig geacht, dat er Staatssteun voor 
openbare leeszalen moest zijn. Daarvan is echter geen quaestie, 
want de Minister heeft verklaard, bereid te zijn dien 3teun te 
verleeneu. Het is dus louter een geldquaestie, er moet geld voor 
op de begrooting staan. 

De '.'eer Drucker was sympathiek aan voorloopige uitkeering. 
Ik hoop, dat die wensch van den geachten afgevaardigde zal 
worden bevredigd door aanneming van het amendement. 

De heer van Karnebeek heeft bepleit: niet uitkeering door 
den Minister, voordat een zekere regeling is in acht genomen. 
Dat spreekt eigenlijk vanzelf. Wij maken bier niet een reglement 
of statuten. Wij maken hier ook geen wet, waarbij de voor-
waarden voor het verkrijgen van Rijkssteun worden omschreven. 
Wij geven hier slechts een krediet. Ik zou het zeer betreuren 
— dat kan ook niet de bedoeling van den heer van Karnebeek zijn 
— als gezegd werd, dat van het maken van een zoodanige regeling 
het subsidie over 1909 afhankelijk werd gemaakt. Dat is natuurlijk 
de bedoeling van het amendement niet. Er moet hier samen-
werking zijn en ik kan niet inzien, dat als tot de besturen 
wordt gezegd, dat men gaarne heeft, dat zü medewerken tot 
in het leven roepen van een dergelijke regeling, zn', tenzij het 
onaannemelijk voor hen is, daarmede zoo lang zullen treuzelen, 
dat zij voor 1909 het subsidie niet zouden kunnen ontvangen. 

Bij de rn' van sprekers ontmoet ik ook den heer van Vuuren, 
die onvermurwbaar is en zich blijft verzetten tegen het be-
sproken beginsel. Het doet mij bijzonder leed, en voorloopig 
aarzel ik nog aan te nemen, dat hü hier spreekt namens de 
gansche Katholieke fractie. Ik weet dat er ook in de Katholieke 
fractie leden zijn, die zeggen: ik heb liever door eeuige 
zeggenschap van den Staat de mogelijkheid, dat ik kan n;cla-
meeren, wanneer er bijv. niet genoeg werken zijn opgenomen 
van Cathrein, dan dat ik niets er over te zeggen heb. Het is 
inij vooralsnog onaannemelijk, dat de gansche Katholieke fractie 
één lijn trekt met den heer van Vuuren. Het komt mij bovendien 
voor. dat de redevoering van den heer vau Vuuren blijk gaf'van 
zwakheid en matheid, zeer verklaarbaar als wij beschouwen de 
zaak, waartegen hu' oppositie voert. 

De heer van Vuuren zegt nu, dat men de zaak nu wel aan 
den Minister kan overlaten, maar hu vergeet daarbij het woord: 
Wo du nicht bist, herr Organist, da schweigen alle Floten, in 
dit geval toegepast op het geld. Er moet geld wezen . anders 
kan men geen boeken aanschaffen, en in Katholieke kringen 
wordt zeker ook wel de logica erkend , dat men geen boeken kan 

koopen zonder geldmiddelen. Xu zegt de heer van Vuureu ten 
slotte, dat uien de vereenigingen een teleurstelling bereidt door 
aanneming van dat amendement, want dat zij er dan op rekenen 
geld te krijgen en misschien van den Minister niets ontvangen. 
Maar dat gevaar bestaat niet meer na de redevoering vau den 
Minister en ik geloof niet, dat daarvan sprake kan zijn 

Wat betreft de door my opgelezen cijfers, daarop maakt de 
heer van Vuuren aanmerking door te zeggen , dat die betreffen 
uemeentebesturen. Maar dat is toch ook overheidsbemoeiing. Men 
moet hierbij ook niet vergeten, dat misschien in geen enkel 
land de gemeenten financieel zoo in moeilijkheden zitten als 
hier. Hier dient dus de Staat te helpen omdat de middelen der 
gemeenten zoo krap zijn, en wanneer men het enorme ver-
schil ziet van 90 cent en ' a cent per inwoner, moet men 
toestemmen dat het wel eenige duizenden guldens lijden kan. 

Wat betreft het trekken van de lijn van zedelijkheid, ik zie 
geen kans daarover met den heer van Vuuren een debat aan 
te gaan. Dit zou te ver voeren en kan moeilijk tot overeen-
steniming leiden. Doch men moet uitgaan van het standpunt, 
dat men niet in elke groep heeleniaal zn'n zin kan krijgen. Dat 
geldt zoowel voor sociaal-democraten als voor Katholieken, 
auti-revolutionnairen en Christel ij k-historischen.| Wij allen zullen 
bü iutrede in een biblotheek zeggen: ik wenschte hier wel meer 
boeken van mijn kleur. Bij de gemeenschappelijke zaak kan ineu 
niet allen geheel zyn zin krijgen. En nu zal ik zeker de grens van 
zedelijkheid anders trekken dan de heer van Vuuren, maar deze zal 
toch moeten erkennen dat de heer de Visser gezegd heeft, dat 
tegenwoordig ons land zoo overstroomd wordt met literatuur die 
werkelijk grenst aan pornographie of' die grens overschrijdt, dat 
men het niet zóó op een goudschaaltje kan wegen, maar verheugd 
kan zijn wanneer althans een groote hoeveelheid slechte lectuur 
wordt geweerd en niet onder de menschen wordt gebracht. Dat 
is toch eenige winst! Het Nieuw-Malthusianisnie wordt gezegd. 
Och, dat eeuwige schrikbeeld van het Nieuw-Malthusianisme! 
Ik heb geen reden om daarop te smalen, maar ik kan mij niet 
voorstellen, dat die bibliotheken bepaalde propaganda-geschriften 
voor het Nieuw-Malthusianisme zullen opnemen. Dit kan men 
overlaten aan doktoren en andere deskundigen, om zich daar-
mede te bemoeien. Maar wil de heer van Vuuren ook tijdschriften 
weren, en couranten waarin een wetenschappelijk pleidooi voor 
of tegen een dergelijk beginsel is geplaatst? Maar dit is niet 
wel mogelijk, wijl ook dikwijls in Katholieke bladen daarover 
geschreven wordt. 

Men is in den regel in Katholieke bladen niet zoo erg scheutig 
niet citeeren in den breede, maar men moet dan toch over de 
zaak spreken en vestigt daardoor ook de aandacht er op. Men 
zou op die manier zelfs geen courant kunnen lezen, om nu van 
de Handelinijen nog niet eens te spreken. Er is bijna geen cou-
rant of er staat een advertentie in van een ,deskundige". Wil 
men nu zóó zenuwachtig worden, dat men zelfs zooiets uit de 
leeszaal houdt, dan houdt alle redeneering op. Maar bovendien 
vestig ik er de aandacht van de heeren op. dat hun kinderen, 
wanneer zij een kwartje disponibel hebben om boekjes te koopen, 
daarvoor tegenwoordig allerlei slechte lectuur kunnen koopen 
zonder dat er een haan naar kraait en de ouders er iets van 
gewaar worden. Dat is toch niet te voorkomen. Is het dan niet 
beter, dat men in frissche, ook zedelijk zuiver gehouden lees-
zalen de gelegenheid geeft, zich zedelijk en verstandelijk te 
ontwikkelen ? 

Ik kom nu tot den Minister. Ik heb reeds weersproken zijn 
verwijt, dat wy geen rekening zouden hebben gehouden met 
wat in de Memorie van Antwoord staat, maar ik moet nog 
enkele dingen even bespreken. 

Bn'v. de mededeeling van den Minister, dat wij nog kunnen 
rekenen, dat er een index komt, waarop o. a. het Nieuw-
Malthusianisme zal komen. Ik wil niet ontkennen, dat ik wel 
••en beetje huiverig beu voor een dergelyken index, al weet ik 
wel, dat deze Minister niet in staat is om de besturen van de 
openbare leeszalen al te zeer op de pijnbank te leggen. Tegen 
het weren van gewone Nieuw-Malthusiaansche aanbevelingen 
heb ik geen bezwaar, maar ik hoop zeer, wanneer het er toe 
komt, dat de Minister zal begrijpen, dat het niet aangaat de 
boog al te zeer te spannen en de besturen voor de pijnlijke 
keus te stellen, het geld te weigeren of een index te aanvaarden, 
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die zy eigenlek niet kunnen verantwoorden. De besturen van 
die leeszalen kunnen echter toch nog altyd het geld weigeren, 
wanneer daarvoor bepaald vernederende voorwaarden worden 
gesteld. Een bezwaar tegen het handhaven van myn amendement 
is dit dus niet. 

Nu zegt de Minister: ik wil geld geven, ik ben de zaak 
toegedaan, waarom dient gy nu toch uw amendement in P Ik 
heb zooeven reeds gezegd.dat wanpeer men ook byv. ten opzichte 
van het ambachtsonder wijs erkent, dat er een betere regeling 
moet komen, men dan toch iiiet de besturen en de ouderwys-
instellingen aan hun lot overlaat gedurende zekeren ty'd, maar 
dat men dan toch voortgaat met ze in het leven te houden. Nu 
is hier misschien niet bepaald sprake van in het leven houden, 
de leeszalen zullen misschien niet sterven ; maar men moet toch 
niet die inrichtingen zoolang zonder het benoodigde geld laten. 
Nu wil ik, dat den Minister een krediet wordt gegeven om tijdelijk 
op den (lilden voet de leeszalen te blijven steunen, totdat de 
Minister hier met een regeling is gekomen of die zelf tot stand 
heeft gebracht. Ziedaar de volle beteekenis van het amendement 
en de eenige beteekenis. Daarom is liet ook niet juist, dat ik 
zou willen, dat wy als er een regeling tot stand moet komen, 
terug moeten tot de handelwijze van het vorige jaar. 

Ik begryp een dergelijke zinsnede eigenlijk niet. Ik heb niet 
de minste behoefte terug te gaan tot het vorige jaar, wanneer 
inderdaad een betere regeling is tot stand gekomen. Het is 
eenvoudig eeu kredietpost voor een lijdetijken maatregel voor het 
geval de Minister niet niet een regeling eerder klaar zou zijn. 
Ik hoop, dat de Kamer dit amendement zal aannemen en dat 
de Minister daardoor de gelegenheid krygt om al of niet de 
zaak te regelen, althans deze instellingen voorloopig te steunen. 

Ik hoor, dat er een motie in de maak is om den Minister 
daartoe uit te noodigen. Het is voor my geen leden mijn 
amendement in te trekken. Men zal my moeten aantoonen, dat 
voor een motie eenige raison d'être is, voor ik dat doe. Myn 
voorstel is een motie, plus het middel om aan die motie uit-
voering te geven en ik zie dus geen enkele reilen om op myn 
amendement terug te komen. 

De heer de Visser: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal de Kamer 
niet lang ophouden, maar het antwoord van den Minister noopt 
my toch tot een paar woorden. De Minister heeft zich er over 
beklaagd, dat de sprekers over het algemeen te weinig notitie 
hadden genomen van hetgeen door hem in de Memorie van 
Antwoord is gezegd. Ik keer het juist om. Het slot van wat in 
de Memorie van Antwoord over deze zaak gezegd wordt, heeft 
my juist aanleiding gegeven te spreken, zooals ik sprak. Wat 
staat er toch aan het slot? 

,Zoodra het rapport van de Centrale Commissie zal zyn inge-
komen, zal door den ondergeteekende ernstig worden nagegaan, 
of, en, zoo ja, op welke wyze van Regeeringswege steun aan de 
openbare leeszalen kan worden verleend." 

Dat woordje «of" deed twyfel ryzeu of de Minister wel bereid 
was het standpunt te blijven innemen, dat de Kamer verleden 
jaar in deze heeft ingenomen en die bezorgdheid noopte mij tot 
oppositie. Nu heeft de Minister evenwel zelf erkend, dat dat 
woordje „of" in de Memorie van Antwoord te sterk is geweest. 
Ik neem daarvan met blydschap acte. Zyn Excellentie zeide 
toch, dat hy het zich niet anders kan denkeu of subsidies 
zullen van Regeeringswege aan openbare leeszalen moeten worden 
verstrekt. Ja, hy heeft zelfs nog krasser gesproken en er by 
gevoegd, dat hij zich ook niet anders kan voorstellen of' nog 
meer geld dan door zyn ambtsvoorganger werd aangevraagd, 
zal hy voor subsidies behoeven. Uit deze twee verklaringen 
trek ik dan ook de slotsom, dat de Minister er principieel voor 
gestemd is, om, onder de noodige waarborgen, subsidies aan deze 
nuttige volkszaak. de openbare leeszalen, te verleenen. 

By" dezen stand van zaken vind ik natuurlijk geen aanleiding 
om het plan uit te voeren, dat ik zooeven met een enkel woord 
aankondigde, namelijk om hetzij door een motie, hetzij door middel 
van een memoriepost op de begrooting een principieele beslissing 
van de Kamer op dit punt uit te lokken. Want het standpunt 
dat de Kamer zich het vorige jaar heeft afgebakend, is nu door 
den Minister eigenlijk tot het zyne gemaakt. En daarmede kan 
ik tevreden zyn. 
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Ik wil hieraan nog een kort woord toevoegen aan het adres 
van den geachten afgevaardigde uit Zevenbergen. Ik ben het 
tot op zekere hoogte met dien geachten afgevaardigde eens, dat 
de bepaling vau de grens tusschen wat zedelijk en wat onzedelijk 
is, ten allen tyde en in alle omstandigheden zeer moeilijk zal 
zijii. Maar ik wil toch de aandacht van den geachten afgevuar-
digde hierop vestigen. 

In elk bestuur en dus ook in het bestuur van een dergelijke 
leeszaal, by de keuze van literatuur, zullen de leden elkander 
in evenwicht houden en onderlinge critiek uitoefenen. 

Wy moeten ons dus die zaak der boekenkeus niet te theoretisch 
voorstellen, maar eenvoudig en practisch. Meu komt in een 
vergadering byeeu en spreekt over de boeken en tijdschriften 
die men kiezen wil. En nu ligt het toch in den aard der 
zaak, dat de mannen aangewezen om zulks te doen en een 
dergelyke inrichting te dirigeeren, er zelf het meeste belang 
by hebben, dat die inrichting bloeit en zal blijven bloeien. Eu 
een van de beste middelen daartoe is zeker dit, dat men het 
goede publiek blyft trekken. En dat zal men, naarmate men 
beter zorgt voor goede lectuur. 

Nog een enkel woord voeg ik hieraan toe aan het adres van 
den Minister. 

In één enkel opzicht zou ik niet zoover wenschen te gaan 
als Zyn Excellentie. Ik zou nl. — en dat zeg ik, omdat ik 

| juist in deze het particuliere initiatief gaarne zich vry wil 
laten ontwikkelen — niet van Overheidswege voor de bestrijding 
der oprichtingskosten van een dergelyke inrichting gelden 
wenschen disponibel gesteld te zien. 

De Minister heeft dit, zooals hy zegt, in het midden gelaten 
en dan toch daardoor dus te kennen gegeven, dat hy het niet 
onmogelyk acht dat van Rijkswege ook daarvoor iets wordt 
bijgedragen. In deze ga ik echter met den Minister niet mede. 
Ik wil dit uitgesloten zien. En hoewel ik nu ook van Regeerings-
wege voor de exploitatiekosten zou willen gegeven zien, zoo 
komt het my toch voor, dat in elk geval eerst in voldoende 
mate èn vanwege de particulieren èn vanwege de gemeente 
moet blyken, dat men voor een dergelijk plaatselijk belang 
voldoende gevoelt, om eerst daarna van Regeeringszyde eenigeu 
steun te bieden. 

Ten slotte heeft de Minister gezegd: „er moet een index 
zyn". Dit woord kan ik in zekeren zin accepteeren, nl. zoo. dat 
de Minister geen subsidie, hetzij jaarlijks, hetzij niet jaarlijks 
verleent, zonder dat hy inzage heeft gevraagd van de boeken en 
tijdschriften die in eeu dergelyke leeszaal aanwe/.ig zyn. 

De heer Koodhuyzen: En de nieuw aan te koopen boeken dan? 

De heer de Visser: Men heeft ook in den regel — dit mag 
ik den geachten afgevaardigde uit Brielle wel opmerken — in 
elke inrichting aanvullingscatalogi. 

En als de Minister dan in een dergelyken catalogus boeken 
of tijdschriften mocht vinden, die hy minder geschikt acht, dan 
kan hy in een schrijven aan de besturen van een dergelyke in-
richting, dezen een wenk geven, en wanneer deze dan voor de 
keus staan èf enkele boeken niet te handhaven öf het subsidie te 
verliezen, dau twyiel ik niet, of in verreweg de meeste gevallen 
zullen zij het eerste verkiezen. 

Kortom, Mijnheer de Voorzitter, ik verblijd mij over het stand-
punt , dat nu door den Minister is ingenomen en ik vlei mij 
met de verwachting dat de Minister naar den maatstaf van 
berekening dien hy zal willen aanleggen in onderscheiding van 
dien van zyn ambtsvoorganger, op de volgende begrootiug een 
subsidie voor de leeszalen zal brengen. 

De heer van Karnebeek : Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof 
dat de Kamer op het oogenblik in een eenigszins moeilijke 
omstandigheid verkeert. De afstand in deze quaestie tusschen 
den heer Minister en dat gedeelte van de Kamer dat, naar ik 
na deze discussie mag aannemen, uitmaakt een meerderheid 
van de Kamer is, dunkt my, al zeer gering geworden. Intusschen, 
er ligt vóór ons een amendement en nu pleit ongetwijfeld voor 
dit amendement deze consideraties dat verscheidene vau die 
leeszalen, die dit jaar een subsidie hebben gekregen, nu reeds 
begonnen zyn met maatregelen tot uitbreiding, tot verbetering 



1042 

40ste V E R G A D E R I N G . s D E C E M B E H 1908. 

Va-t-ti-llinu v:,ii ,1e Staatsbeg-rooting voor 1909. (Beraads lag ing over de ar t ikelen van hoofdstuk V. ) 

van flie inrichtingen op grond van dat subsidie. Ik weet o. a., 
dat bat Statuur van tan van die inrichtingen reeds daartoe is 
OTargagaan róór dat ham bekend waa dat da Minister dit aubaidia 
slechts roor één iaar wilde toekennen. In zoover heeft het 
amendement, al is het verschil, dat tusschen den Minister en 
da Kamer op dit, punt overgebleven is, zeer gering, toch nog 
wel een raieon d'être. Intusscheu ben ik overtuigd, dat, wanneer 
dit amendement iu stemming komt, men een zeer onzuivere 
stemming zal krijgen, een stemming die niet zal wedergeven 
den geest en de bedoeling die ik meen te mogen aannemen dat 
bij de meerderheid der Kamerleden te vinden is. 

Nu zou ik , waar «Ie Minister zich bepaald bereid heeft ver-
klaard om een subsidie voor deze leeszalen te bevorderen, maar 
waar hü het met zich zelf nog niet eens is op welken grondslag 
dit behoort gegeven te worden en daarvoor een nader onderzoek 
noodig acht — een onderzoek dat zelfs door den geachteu voor-
steller van het amendement niet gewraakt wordt — eu waar 
inderdaad niet zooveel tij 1 noodig zal zijn om dit onderzoek 
tot een goed einde te brengen , zou ik den Minister met zekeren 
aandrang willen vragen of' hij niet de toezegging wil geveu, 
als een goede genius er toe medewerkte om het onderzoek nog tijdig 
tot een goed einde te brengen , en hü daardoor een voldoende 
overtuiging verkreeg om te mogen handelen, by zulke gunstige 
omstandigheden in den loop van het volgend jaar alsnog met 
een voorstel te komen tot uitvoering van datgene wat dan blijken 
zal met zijne overtuiging te strooken. 

Men heeft iu vroegere jaren in onze politiek wel eens ge-
sproken van een stroospier, die bij politieke quaestiën soms in 
den weg lag, om te beletten dat verschillende opvattingen tot 
elkander kwamen. Het komt mij voor, dat ook in deze quaestie 
niet meer dan een stroospier in den weg ligt tusschen den 
Minister eu hen die het gevoelen van een meerderheid in de 
Kamer uitmaken. Indien dit zoo is, zou ik den Minister wel 
in overweging willen geven om even tegen dien stroospier aan 
te blazen, waardoor hij zal verdwijnen. E n dan zou er, dunkt 
mij, voor den geachten voorsteller van het amendement alle 
reden zijn om zijn amendement in te trekken, ook op grond, 
dat er anders zeker een onzuivere stemming zal plaats hebben. 

De heer H e e m s k e r k , Minister van Binnenlandsche Zaken : 

De geachte afgevaardigde uit Utrecht heeft mij gevraagd, of' ik 
een toezegging zou kunnen doen, zooals de geachte afgevaardigde 
die formuleert, om indien het rapport van de Centrale l.'ommissie 
voor de Statistiek, dat ik gevraagd heb, zóó tijdig iukomt, en 
mijn overweging van dat rapport zóó spoedig tot een resultaat 
leidt, dat het alsnog mogelijk is iu den loop van het volgende 
jaar met een suppletoire begrooting te komen, of ik dan bereid 
ben dit te doen. Tegen hetgeeu de geachte afgevaardigde vraagt 
heb ik niet het allerminste bezwaar. Wellicht is de geachte 
afgevaardigde iets te optimistisch in zyn verwachtingen omtrent 
het inkomen vau het rapport, maar overigens ben ik volkomen 
bereid de toezegging, die de geachte afgevaardigde we nacht, t e 
geven. 

De heer vuil V u u r e n : Ik heb heden wel een ondankbare 
ro l : ik ben mij daarvan bewust. Maar ik ben er m|j ook van 
bewust, dat er een tijd zal aanbreken, dat men met spijt zal 
denken aan het oogenblik, dat men zich van Rijkswege op dit 
gebied heeft begeven Ik geloof' nog altijd, dat. wanneer men 
wat minder haast had gemaakt, en de oplossing had gezocht 
op gemeentelijk gebied, men dan aan de zaak der leeszalen een 
beteren dienst had bewezen. Zooals de zaken nu staan, zoo 
schoon en blijmoedig als het nu wordt voorgesteld, zou ik Blij 
haast met de zaak kunnen vereenigen. De Minister zegt: ik 
wil wel vau Overheidswege steun geven, maar dan zal ik een 
index maken : er zal een lijstje worden gemaakt van de boeken 
en tijdschriften die geweerd zullen worden. Het verheugt mij 
dat de heeren nu zoo ingenomen zyn met dien index, dat zij 
daartegen geen bezwaar hebbeu. Ik weet wel, dat de sympathie 
voor den index in den laatsten tijd zeer is toegenomen, zelfs 
ook z\jn entree heeft gedaan in de socialistische partij. Maar 
ik had toch niet durven hopen dat men zich zoo algemeen 
zou verklaren voor leesbibliotheken met index. Wij zulleu echter 
eens zien of die eenstemmigheid zal blijven bestaan als er 

werkelijk een index komt. Als de Minister er in slaagt een 
goeden index samen te stellen, die de bezwaren tegen de open* 
bare leeszalen wegneemt, dan zul ik mfj niet geestdrift aan-
sluiten bij de voorstanders der leeszalen. Als ik toch de over-
tniging had, dat een volksleeszaal kou worden gesticht, die 
alle partijen zou kunnen bevredigen , dan zou ik er ook voor 
zijn; maar met den besten wil kan ik aan die mogelijkheid niet 
gelooven. 

In Duitschland rijst ook reeds de klacht dat er zooveel ge-
meentelijke bibliotheken zijn, die niet met alle partijen rekening 
houden. 

De heer de Visser heeft mij gezegd, dat ik die zaak minder 
theoretisch en meer practisch moet opvat ten: maar juist de 
heer de Visser stelt zich op idealistisch, op theoretisch terrein, 
terwijl ik de practische zijde van de zaak opzoek. De heer de 
Visser zeg t : als er maar bestuursleden van verschillende kleur 
in zitten en zij eens met elkaar praten, dan komt de zaak wel 
terecht. Dit is de theorie. Hiertegenover herinner ik aan mijn 
ervaring in de practijk. Verleden jaar werd in het Voorloopig 
Verslag gezegd: als er één leeszaal is die goed is, dan is het 
de Haagsche. Later kwam de heer Dolk, die president dier 
vereeniging is, in de Kamer zeggen, dat in het bestuur dier 
leeszaal zelfs een Katholiek zat. Ik was er echter heengegaan 
en had een onderzoek ingesteld. E u waar nu de heer Schaper 
zegt, dat aanbevelingen vau Nieuw-Malthusiaausche middelen 
kondeu worden geweerd, daar is het wel eigenaardig, dat ik 
deze in die bibliotheek voud 

De heer de S a v o r n i n L o h i n a n : Als zij subsidie krijgen 
wordt het beter. 

De heer vau V u u r e n : Ik hoop het, mijnheer Loluuan! Het 
betreft niet het Nieuw-Malthusianisme alleen. Ik heb ook uage-
gaau de werken over Katholicisme, en vau de 12 boeken waren 
er 50 percent reeds blijkens den titel anti-Katholiek, waaronder 
een pamflet als , De kuische priesterschaar". 

Met dit voorbeeld van de als model geprezeu Haagsche lees-
zaal voor oogen kan ik onmogelijk aannemen dat dit alles anders 
zal worden indien er personen van andere richting in het be-
stuur zitting nemen. 

De heer Schaper zegt, dat niemand deze boekjes er in zal willen 
brengen. Er zijn echter richtiugen en partijen in het land die 
bijv. voor Nieuw-Malthusianisme ijveren en daarvoor propaganda 
maken. Zij beschouwen die denkbeelden als goed en voordeelig 
voor het land en dan ligt het voor de hand dat zij propaganda 
maken. Ik herinner mü uit vroeger tyd, dat een vau de tegen-
woordige hoofdatnbteuaren van een der Departementen een lees-
zaal oprichtte en krachtens zijn oeconomisehe beginselen deze 
gelegenheid benutte voor een krachtige propaganda ten gunste 
van het Nieuw-Malthusiauisme tegjn overbevolking. 

Ik beu dus lang zoo optimistisch niet om te verwachten, dat 
men die werken niet zoo licht zal vinden. De heer Schaper 
troost mij nu, dat men in elke bibliotheek wel eens iets niet 
vindt wat men zou wenschen. 

Dit is ook niet erg, maar wel dat men in een bibliotheek 
als deze, die men niet moet verwarreu met een groote biblio-
theek, waar men boeken met wetenschappelijke doeleinden vindt, 
vindt wat verderfelijk is voor de lezers welke er komen. 

De heer S c h a p e r : Mijnheer de Voorzitter ! Wanneer de laatste 
spreker zich niet ten slotte zoo had opgewonden, was men bijna 
in de stemming van de Frausche Kamer gekomen, waar men 
elkander ten slotte omhelst. Zoo scheen het, zelfs in het begin 
van de rede des heeren van Vuuren, ook hier te zullen gaan, 
na al wat de verschillende sprekers en de Minister hadden gezegd. 

Wat den mét* betreft, zal ik daarvan niets meer zeggen dan 
alleen dit, dat ik er geen vrees voor koester, omdat de openbare 
leeszalen het recht hebbeu voor te scherpe voorwaarden het 
subsidie te weigeren en voor liet geval de Minister te royaal 
mocht zijn, altijd nog deze veiligheidsklep overblijft, dat h\j die 
de leeszaal bezoekt, niet alle voorhanden tijdschriften en boeken 
zal behoeven te lezen ! 

Na hetgeeu de Minister gezegd heeft tot den heer van Karue-
beek. rest mij niet anders dan het amendement in te trekken. 
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Ik heb hiermede gewacht uit beleefdheid jegens den vorigen 
spreker, omdat ik het debat niet wilde afbreken, maar ik heb 
van den Minister zooveel gehoord, waaruit lijn sympathie blykt 
voor de zaak, als ook dat hij zyn best zal doen in 1909 het 
geld wederom uit te keeren en ik wil in dit opzicht tegen den 
Minister zoo weinig van wantrouwen doen blijken, dat ik, mede 
ook om geen zeer onzuivere stemming uit te lokken, de eer heb 
mijn amendement in te trekken. 

De Voorzi t ter : Daar het amendement door de voorstellers 
is ingetrokken, maakt het als zoodanig geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 201 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De onderartt. 202 tot en met 211 worden achtereenvolgens zon-
der beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderart. 212, luidende: 
„Subsidiën aan muziekscholen f24 000." 

De heer Mnrchailt: Mijnheer de Voorzitter ! Een heel enkel 
woord naar aanleiding van artikel 212 en hetgeen in de stukken 
hieromtrent te lezen staat. 

Ik heb hier vroeger reeds de aandacht er op gevestigd, dat 
by de afdeeling Kunst op deze begrooting de toonkunst tegen-
over de beeldende kunst al zeer stiefmoederlijk wordt bedeeld. 
Ik zal nu slechts twee woorden zeggen naar aanleiding van 
twee punten, waarop die toonkunst ia dit artikel der begrooting 
betrokken wordt. 

In de eerste plaats is dit het geval met het subsidie aan het 
Koninidijk conservatorium voor muziek te 's Gravenhage. 

Verleden jaar, toen ik hier niet tegenwoordig kon zyn, is er 
een amendement ingediend om een voorgestelde verhooging der 
begrooting. strekkende tot verbetering van de traktementen van 
den directeur en de leeraren aan het conservatorium, te schrappen. 
Dat amendement is destijds verongelukt en ik zal op deze quaestie 
niet terugkomen. De traktementen zijn verhoogd en daar zal 
bet wel bij blijven. 

De directeur dezer inrichting heeft nu een traktement van 
f 5000. Hij wordt in alle stukken, waar men hem ontmoet, 
telkens .verdienstelijk" en „hoogst verdienstelijk" genoemd; 
vooral nu zijn verdiensten sedert verleden jaar met f 500 zijn 
verhoogd, wil ik daarbij niet achterblijven. Maar ik wensch er 
met te meer ernst op aan te dringen, dat de directeur aan de in-
stelling welke onder zijn leiding staat, bijzondere aandacht zal 
wijden. 

Ik vraat; dit, omdat de klachten van verschillende leerlingen 
en ouderr van leerlingen dezer instelling over de mindere be-
langstelling. die de directeur in dat instituut toont, legio zijn, 
en ik niet kan aanuemen, dat die klachten ongegrond zyn. 

Ik hoop dus dat de directeur in het vervolg, by v. om iets te 
noemen, op het aangegeven spreekuur voor ouders van leerlingen 
te spreken zal zyn; dat hn' zal toezien dat de lessen geregeld 
zullen worden gegeven en zoo min mogelyk zullen worden ver-
zet, en dat bij zyn oog zal laten gaan over den ongetwijfeld 
ook hem bekenden rooster van lesuren. 

De lesuren zijn aan deze instelling zeer ondoelmatig verdeeld. 
Er zijn o. a. twee leeraren, die van 's morgens half negen tot 
's middags half twee aan één stuk door onderwy's geven. 

Ieder die eenigszins met deze zaken bekend is, zal overtuigd 
zyn dat by een zoo langdurigen werktijd zonder onderbreking 
het onderwijs niet goed kan zyn. 

Wel is te vermoeden waarom die lesuren in de vroegte op 
elkander zyn gedrongen. Aan de leeraren wordt aldus gelegen-
heid gegeven om vroeg gereed te zyn en zich verder aan hun 
privaatlessen te wy'den. 

Vooral nu het conservatorium met zoo belangry'k hooger 
bedrag wordt gesteund, nu directeur en onderwijzend personeel 
zooveel hooger worden bezoldigd, mogen wy' van onzen kant wel 
eens doen blijken dat wy verwachten dat ook naar evenredig-
heid van die bezoldiging de krachten zullen worden ingespannen. 

Het tweede punt dat by dit artikel ter sprake gekoruen is. 
betreft de pogingen van uit de Kamer in het werk gesteld, om 
Rijkssubsidie te geven „aan orkest- en oratoriumvereenigingeu 
en andere vereenigingen, welke ten doel hebben kosteloos goed-
koope muziek by het volk te brengen". — Zoo is het volgeus 
de Memorie van Antwoord ter sprake gebracht in het Voorloopig 
Verslag op de Staatsbegrooting voor 190N. 

Het is my' aangenaam, indien ik by de Regeering de over-
tuiging vindt dat het bevorderen der toonkunst evenzeer als 
het bevorderen der beeldende kunsten Regeeringszaak is. 

De Minister stelt mij hier te leur. De Memorie van Antwoord 
draagt de kenmerken, dat de lïegeering zich tevreden stelt, 
wanneer zy' er in slaagt, aanvallen, van uit de Kamer op haar 
gericht, met succes af te weren. 

De Regeering drukt zich ook hier exceptief en evasief uit ; 
van eenig animo om de juistheid van het beginsel in het 
Voorloopig Verslag der Kamer neergelegd, te erkennen, vind 
ik in de Memorie van Antwoord geen spoor. De Kamer wordt 
gevat op een enkel woord en dan wordt gezegd: (Oe naam-
looze vennootschap, Het concertgebouw te Amsterdam, kan 
niet gerekend worden tot die vereenigingen, die kosteloos goede 
muziek onder het volk willen brengen." VVaarom V Ja. omdat 
men aan het Departement, van Binnenlandsche Zaken niet weet 
of dat concertgebouw orkestuitvoeringen geeft, die kosteloos voor 
ieder toegankelyk zyn. Wat my wel bekend is, is dit, dat er uit-
voeringen worden gegeven door dit orkest, die voor 25 cent 
toegankelyk zyn. Wil de Kegeering nu de Kamer op een woord 
vangen en zeggen: een concert voor een kwartje is niet kosteloos, 
dan geloof ik ook hierin een bewy's te vinden, dat de Regeering 
in deze zaak niet dat inzicht heeft dat ik gaarne bij haai1 zou 
aautreffen. 

De Regeering zegt, dat men in de terminologie waarin liet 
Voorloopig Verslag gesproken heeft, veel meer denkt aan 
„Toyubee-vereenigingen en dergely'ke". 

Ik moet opmerken dat die .men" dan wel zal zijn de ambtenaar 
die aan het Departement met die zaken is belast. Met dit woord 
worden niet aangeduid degenen die over de zaak waarvan hier 
sprake is, kunnen oordeelen. 

Het zal mij dus aangenaam zyn , alsnog van den Minister 
te mogen vernemen, dat deze zaak inderdaad zyn aandacht heeft, 
en dat hij bereid ia het noodige onderzoek in te stellen, dat 
blijkbaar niet is ingesteld omtrent den werkkring van orkest-
vereenigingen en dergelijke, ten einde op grond van die in-
lichtingen te overwegen of hier voor de Regeering niet een 
gewichtiger taak is weggelegd dan waarvan de Regeering besef' 
blijkt te hebbeu. 

De lieer Heemskerk , Minister van Binnenlandsche Zaken : 
Mynheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde uit Deventer 
heeft, als ik hem wel heb begrepen, in de eerste plaats eenige 
vermaningen gegeven aan het adres van den directeur van het 
Koninklijk Conservatorium voor muziek alhier. Ik twy'fel niet. 
of' die directeur zal van die vermaningen kennis nemen door 
de leziug, hoop ik, van de Haittleliiiijeii der Staten-Generaal. 
Want daarin zullen ze woordelijk gevonden worden. 

Het zou natuurlijk ook kunnen wezen, dat hierin voor my 
een taak was weggelegd, om, wanneer er belangrijke tekort-
komingen zyn, daarop te wy'zen. Maar ik moet dit zeggen, dut, 
hoewel de geachte afgevaardigde van klachten gesproken heeft, 
die aangaande enkele regelingen van den directeur zyn gerezen' 
dit klachten zyn die niet te mijner kennis zyn gebracht, zoodat 
ik van deze zaak niet ben gesaisisseerd. 

De geachte afgevaardigde voegt my' toe: nu weet u het dus. 
Ja, maar ik vind het meer prijzenswaardig, wanneer geachte 
leden der Kamer de aandacht vestigen op zaken die niet in 
orde zijn, dat zy' deze schriftely'k onder myu aandacht brengen. 
Ik geloof niet, dat de weg, die nu gevolgd werd, degoedeis. 

Mocht blyken , dat hier iets niet in orde is, dan wil ik 
gaarne trachten myn vermaningen bij die van den geachten 
afgevaardigde te voegen. 

Het tweede punt, dat de geachte afgevaardigde heeft besproken, 
schy'nt min of meer een grief te zyn. Daarover moet ik wel 
eenigszins myn verwondering betuigen. Die geheeleredeueeriug 
over de subsidie-aanvragen van vereenigingen, die zich tot taak 
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stellen kosteloos muziek by' het volk te brengen, en van het 
i "iirertgebouw, begryp ik niet. Om welke reden is daarover 
in de Memorie van Antwoord gesproken ? 

Omdat in het Voorloopig Verslag een passus stond onder het 
hoofd ,Inlichtingen gevraagd", luidende: 

„Men wenschte te vernemen, hoe het te verklaren is, dat in de 
Memorie van Antwoord betreffende de begrootiug voor het 
loopende jaar aan de Kamer de onjuiste inlichting werd verstrekt, 
dat van vereenigingen als de hier bedoelde geen aanvragen om 
subsidie waren ingekomen." 

Dit was een verwijt, niet gericht tot my, waut aan de Memorie 
van Antwoord van verleden jaar was ik niet debet, maar gericht 
tot myn ambtsvoorganger. En nu vindt men in de Memorie 
van Antwoord de verdediging van myn ambtsvoorganger op 
dit punt, welke verdediging ik gaarne voor tnyn rekening heb 
genomen. 

Dat is de geheele geschiedenis en daaraan knoopt de geachte 
afgevaardigde de grief' vast, dat ik mij over deze zaak niet 
heb uitgelaten; dat kan de geachte afgevaardigde toch wer-
kelijk niet in ernst meenen. Wanneer de geachte afgevaardigde 
my vraagt, of ik meen, dat de toonkunst de belangstelling en 
desgevorderd subsidie van de ftegeering mag erlangen, dan be-
hoef ik die vraag met te beantwoorden, want er staat op de 
begrooting een post „Subsidiën aan muziekscholen", dien ik 
verdedig en waartegen ik geen bezwaar heb. 

Men moet evenwel, als men nu weder met nieuwe subsidiën 
zou komen, toch altyd weer eens weten, wat bedoeld wordt. 
Subsidiën aan vereenigingen voor kostelooze volksmuziek kunnen 
alleen aanbevelenswaardig zyn, als men waarborgen heeft, dat 
de muziek, die gegeven wordt, goed is. Men kan wel muziek 
aan het volk geven, die nu eigenlijk niet waard is, dat men 
er iets voor betaalt. Sotnwylen wordt er steun gegeven van 
Overheidswege, en is het niet noodig, dat de Regeering des 
Rijks ingrijpt. 

Te Amsterdam is een subsidie van f 3000 toegekend voor een 
zoogenaamd stedelijk muziekkorps. Ik herinner my een belang-
wekkende discussie in den gemeenteraad te Amsterdam over de 
vraag, of de leden van dat muziekcorps een uniform moeten 
hebben. Een geestverwant van den geachten afgevaardigde 
wenschte toen een uniform te geven. 

Maar een vereeniging, die op het gebied der muziek iu ons 
land buitengewoon veel nut doet, is zeker het Concertgebouw. 
Daaraan is geen oogenblik twijfel. Dat Concertgebouw bewyst 
aan de zaak der muziek zeer buitengewone diensten. Wy' moeten 
echter niet vergeten, dat men, vóór dat men zich op den weg stelt 
van het subsidieeren van een dergelijke vereeniging, zich er reken-
schap van moet geven, hoever men gaan kan, want anders loopt 
men gevaar, dat men zeer groote uitgaven doet tot het dekken 
van tekorten. Het is toch niet de zaak der Regeering tekorten 
op de exploitatierekeningen van zulke vereenigingen tot haar 
last te nemen. En dus geloof ik, dat wy ons op dit oogenblik 
moeten bepalen tot een platonische instemming met de beschou-
wingen van den geachten afgevaardigde. 

De heer Marchant: Mynheer de Voorzitter! Wanneer ik uit 
het antwoord van den Minister tracht op te visschen wat er 
zakelyks in is met betrekking tot de vraag die ik heb gesteld, 
komt het hierop neer, dat ook op dit gebied door Zyn Excellentie 
een buitengewone voorzichtigheid wordt inachtgenomen. Hy 
is bang, dat de subsidies van Rykswege te hoog zullen loopen, 
en uit pure vrees daarvoor adviseert hij, in het geheel niets te 
doen. Wanneer alle volksbelangen die om behartiging vragen 
by het Departement, waarvan deze Minister het hoofd is, op 
die wijze worden beoordeeld, zal het er inderdaad op den duur 
treurig gaan uitzien. Het doet my genoegen, dat de Minister 
althans zoo ver is kunnen gaan, dat by erkent, dat de vereeni-
ging die stean heeft gevraagd, werkelijk een vereeniging is van 
ernstig karakter, die veel nut kan stichten. Wanneer het eenige 
bezwaar is, dat die subsidies op den duur te hoog zullen kunnen 
oploopen, vestig ik de aandacht van Zyn Excellentie op de be-
dragen die voor beeldende kunsten zyn uitgetrokken, die meer 
dan tienmaal zoo hoog zyn als de luttele som uitgetrokken voor 
de toonkunst. Geld voor de beeldende kunst is er altyd. De 
posten worden telken jare verhoogd zonder verzet. Wy hebben 

vandaag voor het eerst gezien, dat een post waarvoor ver-
hooging is aangevraagd, is geweigerd, maar overigens wordt 
steeds alles toegestaan. 

Is er echter sprake van subsidie voor de toonkunst, dan zegt 
de Minister: laten wy' er niet aan beginnen, want het zal zoo 
duur worden. Ik geloof dat deze vrees ten eeuentnale ougemoti-
veerd is en dat de Minister inderdaad goed zal doen ernstig 
zyn aandacht aan deze zaak te wyden. 

De heer Heemskerk, Minister van Binneulandsehe Zaken: 
Mynheer de Voorzitter! Daar hebben wy' zoowaar weer een 
beschouwing gekregen over behartiging van volksbelangen, die 
op te voorzichtige wyze zou geschieden. Het is alsof de geachte 
afgevaardigde my in gebreke stelt, dat ik geen nieuwe subsidies 
voor het Concertgebouw of andere vereenigingen die zich 
met de muziek bezighouden, heb voorgesteld. Maar dan 
moet ik wel, naar aanleiding van deze gedachtenwisseliug zeggen, 
dat, als er iemand in gebreke is, het de geachte afgevaardigde 
zelf is. Deze beschouwing is begonnen op de basis van de ge-
dachtenwisseling in het Voorloopig Verslag en de Memorie van 
Antwoord en uit dien passus „Inlichtingen gevraagd" kou geen 
mensch en zou ook geen enkel Minister opmaken, dal het te 
doen was nu aan te dringen op een voorstel van een subsidie 
voor het Concertgebouw. Het opschrift „Inlichtiüg gevraagd" 
is juist een onschuldig objectief opschrift, wanneer men op niets 
wil aandringen, terwy'1 het hier feitelyk betreft een vraag omtrent 
mededeelingen van my'n ambtsvoorganger. Maar nu blijkt, dat 
de geachte afgevaardigde vermoedelijk de geestelijke vader is 
van die opmerking en zyn doel was aan te dringen op subsidie, 
nu is de geachte afgevaardigde in gebreke gebleven : hij heeft 
niet op een subsidie aangedrongen en beklaagt er zich over, 
dat ik niet zoover gegaan ben en subsidie heb voorgesteld. 

Critiek van Kamerleden is geoorloofd, maar er moet voor die 
critiek althans eenige basis zijn en in dit geval had die critiek 
moeten beginnen met zelfcritiek. 

De beraadslaging wordt gesloten en ouderart. 212 zonder hoof-
dely'ke stemming aangenomen. 

De onderartt. 213 tot en met224 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Art. 1 wordt zonder hoofdely'ke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Door de Regeering is in art. 2 een wijziging 
gebracht, strekkende om het tweede lid te doen luiden : 

„Uit dien post kan mede worden overgeschreven op artikel 218." 
Ik verzoek de Commissie van Rapporteurs haar oordeel over 

deze wyziging te doen kennen. 

De heer de Visser, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Mynheer de Voorzitter! De Commissie heeft tegen de 
door de Regeering aangebrachte wyziging geen bezwaar. 

Het gewyzigd ABT. 2, ABT. 3, zoomede de BEWBEGBEDEX worden 
achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Het welsnnlwerp wordt zonder hoofdely'ke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Het woord is thans aan den heer de .^avoruin 
Lohman, die het gevraagd heeft. 

De heer de Savornin Lohman: Mijnheer de Voorzitter! 
Morgen hebben wy' in de secties te onderzoeken het ontwerp 
van-Kol, maar toen hedennacht de Kamerleden naar bed gingen 
hebben zy waarschijnlijk voor zy gingen slapen nog een nieuw 
zeer uitvoerig amendement gevonden , afkomstig van ons mede-
lid, den heer Ruys de Beerenbrouck en naar ik hoor zullen 
wy vanavond weer een amendement outvangen. 

Zou het nu wel verstandig zyn dit onderzoek morgen te doen 
plaats hebben ? Ik weet dat er haast by is , dat de Minister 
van Landbouw, Ny'verheid en Handel er zeer op gesteld is, 
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dat de zaak spoedig behandeld , althans onderzocht wordt, maar 
het KOU misschien mogelijk zy'n daarvoor «Ie volgende week 
nog eeu uurtje te vinden. 

Art. 22 van het Reglement van Orde geeit de bevoegdheid 
een voorstel te doen om af te wijken van een besluit van de 
Centrale Afdeeliug. 

Ik heb daarom de eer voor te stellen dit wetsontwerp voor-
loopig af te nemen van de agenda voor de afdeelingen. 

Het voorstel van den heer do Savornin Lohman wordt zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke .stemming aangenomen. 

I I . VASTSTELLING V.IN DE UEOKOOTINO DKB ALUKMKENE LANDSORUK-
KEKU VOOR HET DIENSTJAAR 1 9 0 9 (7Ü) . 

De algemeene beraaJslaging wordt geopend. 

De heer van Nispen t o t Süveuaer (Nymegen): Münheer de 
Voorzitter! Ik stel er prijs op b\j dit wetsontwerp aan den 
Minister twee vragen te doen. 

Bestaan er waarborgen, dat de stukken die aan de Landt" 
drukkerij gedrukt worden, niet in handen komen van personen 
voor wie deze niet of nog niet bestemd zy'n ? 

Zoo deze niet bestaan, wil de Minister dan lorg dragen, dat 
zoodanige waarborgen voor de toekomst worden gegeven ? 

De heer H e l s d i n g e n : Mijnheer de Voorzit ter! Ik heb het 
woord niet gevraagd om het wetsontwerp te bestr i jden. [n te -
gendeel , ik zie niet genoegen dat de Landsdrukker i j zoodanig 
wordt u i tgebre id , da t al bel werk dat noodig is voor de Re-
gee i ïng , daar zal vervaardigd kunnen wenden. H a a r juis t 
omdat dit op het oogenblik niet bet geval is, wensen ik te 
wijzen op een soort arbeid, die nog buiten de Landsdrukkerij 
vervaardigd wordt, en waarvan bel wenschelijk is. dat zij 
ter Landsdrukkerij zelf vervaardigd wordt. Ik bedoel hei 
bindwerk. 

Er zijn op het oogenblik in 's Gravenkage verschil lende 
par t icul iere f i rma ' s , die bindwerk voor de Landsdrukker i j 
maken . E r is één f i rma, die niet anders doet dan di t soort 
werk voor de Landsd rukke r i j , en er zijn ook f i rma ' s , die bij 
gelegenheid dergelijk werk verr ichten. Nu is er natuurl i jk 
niets legen, da t , zoolang de Landsdrukkeri j niet in staal is 
dat werk zelf te doen. bet door part icul ieren gedaan wordt , 
bet is zelfs noodzakeli jk; maar er zijn op bel oogenblik be-
langr i jke nadeelen aan verbonden. Ten eerste wordt bet bind-
werk bij par t icul ieren tegen zeer lage loonen verricht , en een 
ander nadeel, da t niet minder groei is, is. dat bet voor een 
nie t ge r ing deel wordt verricht in huisarbeid, met alle na-
deelige gevolgen van dien. Eén van de f i rma 's , die voor bei 
Rijk bindwerk maken, beeft een binder in dienst , die g e r e 
geld bindwerk, dat op de werkplaats niet Kan gemaakt wor-
den. mede naar huis moet nemen. Dat dit werk van niet ge-
ringen omvang ÏS, blijkt h ierui t , dat deze man nog in begin 
.November :5O00 labels heeft moeten maken ten behoeve val: 
de douanestations, voor de vleeechkeuring. Dat alles moet 
gebeuren nu een 10-urigon werkdag op de Werkplaats. Hoven-
dien geeft deze firma nog Rijkswerk uit aan andere f i rma ' s , 
op plaatsen waar de loonen lager zijn dan bier te 's 6 r a v e n -
bage. 

Ook bij een andere firma i~. een binder, die verplichl 
wordt het welk thuis af te maken De man maakte nog kor! 
geleden in zijn vrij» uren een werk af, bestaande ir bet 
vouwen van 189 000 folio s ta ten. 

De f i rma, die ui ts lui tend Rijkswerk verricht, h ier op bet 
Binnenhof, verpl icht het personeel, zonder de minste t egen . 
spraak to dulden , om na een 10-urigen arbeidsdag nog huis-
werk <e ver l ichten. 

Daarbi j komt nog, da t het Rijk bindwerk laat vervaardigen 
door firuia'i waar op groote schaal kinderexploitatie 
heerscht . 

Ik kom dus tot deze conclusie. Doordat de Landsdrukkerij 
niet voldoende is ingericht om al het bindwerk af te doen. 
is het gevolg daa rvan da t het Rijkswerk ten eerste gedaan 

wordt tegen laag loun bij particulieren, ten tweede op druk-
kerijeu waar veel kinderexploitatie bestaat en ten derde in 
huisarbeid word! vervaardigd. 

.\u zijn. naar mijn overtuiging, deze gevolgen reeds elk 
Op zich zeil en geZH loel i l i j k ili n o g s t e r k e r m a l e van d i e n a a r d , 
dal ik daaraan de vrijmoedigheid ontleen bij de Regeering 
er op aan te dringen, dal de uitbreiding der Landsdrukkerij 
zóó zal geschieden, dal spoedig al hel werk, dal voor reke-
ning van het Rijk vervaardigd moet worden, daaronder dus 
ook begrepen hel bindwerk. waarvan ik gesproken heb, door 
do Landsdrukkerij zal kunnen worden gedaan. 

De heer H e e m s k e r k . .Minister van Binnenlandsche Zaken : 
Mijnheer de Voorzi t ter! In antwoord op de vraag vaa don 
geachten afgevaardigde uit Nijmegen kan ik zeggen, dat ik 
overtuigd ben, dat de directeur van de Landsdrukkerij zich 
rekenschap geeft van süb plicht om met alle mogelijke middelen 
te waken voor de geheimhouding der geheime stukken, die aan 
de Landsdrukkerij worden gedrukt, maar dat, nu de vraag wordt 
gesteld of de waarborgen daarvoor voldoende SOU, ik volkomen 
bereid ben om mij nader met dien directeur te verstaan en te 
doen nagaan, of mogelijk die waarborgen versterking behoeven. 

Eu wat aangaat het gesprokene door den geachten afgevaar-
digde uit Franeker, gaarne zal ik znu wenschen in overweging 
nemen. 

Ik geloot evenwel dit te moeten zeggen, dat ik aan de bezwaren, 
waartoe de uitbesteding van het bindwerk aanleiding kan geven, 
rustig uiu'n aandacht zal dienen te wijden en dat ook daarover 
do directeur van de Landsdrukkerij zal zijti te raadplegen. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

ART. 1 komt in behandeling. 

De onderartt . 1 tot en met 5 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over ouderart. 0 , luidende: 
„Arbeidsloon f 182 793." 

De heer H e e m s k e r k , Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer de Voorzit ter! Ik zou dezen post wenschen te ver-
hoogen met f 1400. Over deze zaak heb ik onder de hand eenige 
gedaohtenwitseling gehad met de Commissie van Rapportours. 
Zooals de zaak in het Voorloopig Verslag en in de Memorie 
van Antwoord is besproken is zy niet voldoende tot baar recht 
gekomen. In het Voorloopig Verslag was aangedrongen op terug-
werkende kracht van de nieuwe loonregeliug. Daartegen heb ik 
gemeend bezwaar te moeten maken en dat doe ik nog. Maar 
het ontmoet bij mij geen bedenking om ook sommige oudere 
werklieden in het genot te stellen vau de voordeden, welke de 
nieuwe regeling biedt en de uitvoering hiervan met de tempe-
ring zooals ik die noo lig acht. vordert een verhooging van dit 
onderartikel met f 14'JO. 

De regeling zal dan deze wezen, dat de verhooging voor 
volgende jaren zóó zal worden vastgesteld, dat voor allen die 
daartoe in de termen vallen, zekerheid wordt verkregen, dat 
het hoogste loon op 30-jarigen leeftijd zal worden bereikt. 

De V o o r z i t t e r : Mag ik de Commissie vau Rapporteurs ver-
zo 'keu haar oordeel over de l\egi enngswijziging mede te deelen. 

De lieer de Visser , voorzitter van de Commissie van Rappor-
leurs: Mijnheer de Voor/.itter! Zooals de Minister reeds heeft 
herinnerd, is de Commissie van Rapporteurs met deze wijziging 
VOOmf in kennis gesteld. 

De Oommissie vau Rapporteurs gaat met deze wijziging niet 
alleen akkoord, maar zij betuigt haar blijdschap dat daardoor 
van een minder gelukkige positie van enkele oudere werklieden 
tegenover de jongere geen sprake meer is. 

Het gewijzigd ouderart . 6 wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Handel ingen der Sta ten-Generaal . — 1908—1909. — I I . 
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De onderartt. 7 tuten met 18 worden achtereen volgeus sonder 
beraadslaging en tonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het gewijzigd artikel 1 wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

De AKTT. 2 tot en met 5, alsmede <le BBWiBtiBBOBS, worden achter* 
eenvolgens /.onder beraadslaging en /.onder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Het wet$ontwtrp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De vergadering wordt gesloten. 

VEHJlKTKIMMiüN 

In de redevoeringen vun den heer van Wieken : 
bladz. 778, kol. 1, rug. 21 v. o., staat: bevorderd; lees: 

verbeterd; 
bladz. 779, kol. 2 , reg. :(1 v. b , . staat: minimum; lees: 

hoogere; 
bladz. 807, kol. 2, reg. 1 v. b., staat: iu- en doorzien ; leen: 

ingezien ; 
aldaar, reg. 24 v. 1»., .staat: niet; leen: l>ü : 
bladz. 808, kol. 1, reg. 2ó v. b., staat: op; lees: voor; 
bladz. 872, kol. 1, reg. 27 v. o., stnat: Aan; lees: Om; 
aldaar, reg. 19 v. o.. ~t;i:it.: bet K'ijk; lees: 'Ie Regeeriug. 


