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2. Vaststelling van de Staatsbegrooting voor 1909. (Beraadslaging over de artikelen van hoofdstuk X.) 

518te VER&ADERIÏÏG. 

VERGADERING VAN DINSDAG H DECEMBER 1908. 

(GEOPEND TE 10'/« UÜE.) 

Ingekomen: 1". een bericht van een lid ; 2'. een Regeerings-
bescheid; 3°. verzoekschriften. — Regeling van werkzaain-
heden. — Behandeling van de Staatsbegrooting voor 1909; 
voortzetting van de beraadslaging over hoofdstuk X. — 
Verslagen uitgebracht over verzoekschriften en over een 
wetsontwerp. — Regeling van werkzaamheden. — Regee-
ringsmededeeling omtrent de zwangerschap van H. M. de 
Koningin. — Nog ingekomen : een bericht van een lid. — 
Verslag uitgebracht over Regeeringsbescheiden. — Avond-
vergadering. — Ingekomen : berichten van leden. — Voort-
zetting van de beraadslaging over hoofdstuk X der 
Staatsbegrooting voor 1909. 

Voorzitter: de heer RöYll. 

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

Plate, de Klerk, Ferf, Lely, van Wijnbergen, van Vlijmen, 
van Foreest, Arts, Ruys de Beerenbrouck, Nolting, Ketelaar, 
Blooker, de Waal Malefijt, Schokking, Passtoors, Hugenholtz, 
van Bylandt, Schaper, Pollema, Helsdingen, Fruytier, van 
Veen , Beckers, Eland , van Gijn, van Asch van Wijck, Regout, 
van Vuuren, van den Berch van Heemstede, van den Heuvel, 
Tydeman, Duymaer van Twist, Roessingh, Bolsius, Verhey , 
van Doorn , van Vliet, Roodhuyzen , van der Voort van Zijp, 
Zijlniii, van Idsinga, Nolens, Limburg, van Dedem , Thomson, 
Jannink, van Deventer, Drucker, Goeman Borgesius, IJzerman, 
van Nispen tot Sevenaer (Nymegen), Smeenge, van Kol, Aalberse, 
de Ridder, Reyue, van Styrum , de Visser, Dolk , Patijn , 
Hubrecht, van Citters, de Savornin Lohman, van Nispen tot 
Sevenaer (Rheden), van de Velde, de Geer, ter Laan, de 
Stuers, Loeff, Brummelkamp, van der Zwaag, Treub, van der 
Molen, Troelstra, de Ram, Bos, Lieftinck, Marehant, de 
Beaufort, Jansen (den Haag), van Karnebeek, Mees, Janssen, 
Kooien en Smidt, 

en de heeren Ministers van Buitenlandschc Zaken , van Bin-
nenlandsche Zaken, van Marine , van Oorlog, van Waterstaat, 
van Landbouw, Nijverheid en Handel en van Koloniën. 

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

Fandelingen der Staten-Generaal. — 1908 -1909. — I I . 

De Voorzi t ter : Ik deel aan de Vergadering mede, dat zijn 
ingekomen: 

1". een bericht van den heer de Boer, dat hij heden en 
volgende dagen, wegens familieomstandigheden, de vergadering 
niet kan bijwonen. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen; 

2'. een missive van den Minister van Buitenlandsche Zaken, 
ten geleide van een Oranjeboek in zake de moeilijkheden met 
Venezuela. 

Deze stukken zullen worden gedrukt en rondgedeeld; 

3". de volgende verzoekschriften : 
een, betrekkelyk het wetsontwerp tot aanleg van de afsluiting 

der Zuiderzee, van de Vereeniging tot ontwikkeling van den 
landbouw iu Hollands Noorderkwartier; 

een, van den gemeenteraad van Susteren, omtrent de mijn-
exploitatie in Zuid-Limburg. 

Deze adressen zullen worden gesteld in handen van de 
betrokken Commissie van Rapporteurs of van de Commissie 
voor de Verzoekschriften; 

De Voorzi t ter : Verder stel ik voor om tegen morgen bij 
den aanvang der vergadering aan de orde te stellen de wets-
ontwerpen: 

naturalisatie van G. Roosenboom en 49 anderen (183); 
wijziging en verhooging der begrootiug van uitgaven van 

Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1907 (180); 
en voorts het wetsontwerp tot verhooging van het Xlde 

hoofdstuk dar Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1907 (177 , 
stuk n". 3), verband houdende met het gisteren aangenomen 
wetsontwerp tot verbooging der begrooting van Suriname voor 
1907 (177, stuk ii°. 2) , en waarvan de behandeling gisteren 
achterwege is gebleven. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp tot 
VASTSTELLING VAN HOOFDSTUK X (DEPAETKMENT VAN LANDBOUW, 
Nl.TVEBHKID EN H A N D E I . ) DEE S T A A T S B E O B O O T I N G V00B IIE'1 DIENST-
JAAB 1909 (3). 

De Voorzi t ter : In de eerste plaats moet nu worden over-
gegaan tot het in stemming brengen vau de onderartt. 2 en 
24 van art. 1, waarvan de stemming 11. Vr\jdag is aangehouden. 

Onderart. 2 wordt in stemming gebracht en met 62 tegen 4 
steramen aangenomen. 

Foor hebben gestemd de heeren Pollema, Fruytier, van Veen, 
Beckers, Eland, van Gijn, van Asch van Wijck, Regout, van 
Vuuren, van den Berch van Heemstede, van den Heuvel, Tyde-
man. Duymaer van Twist, Roessingh, Bolsius, Verhey, van 
Doorn, van Vliet, Roodhuyzen, van der Voort van Zijp. Zijlma, 
vau Idsinga, Nolens, Limburg, van Dedem, Thomson, Jannink, 
van Deventer. Drucker, Goeman Borgesius, IJzerman, van Nispen 
tot Sevenaer (Nijmegen), Smeenge, Aalberse, de Ridder, Reyne, 
van Styrum, de Visser, Dolk. Patijn, Hubrecht, van Citters, 
de Savornin Lohman van Nispen tot Sevenaer (Rheden), van 
de Velde, de Geer, Plate, de Klerk, Ferf, Lely, van Wijnbergen, 
van Vlymen, van Foreest Arts, Ruys de Beerenbrouck, Nolting, 
Ketelaar, de Waal Malefn't, Schokking, Passtoors, van Bylandt 
en de, Voorzitter. 

Tiffen hebben gestemd de heeren Schaper, Helsdingen, van 
Kol en Hugenholtz. 

Onderart. 24 in stemming gebracht, wordt aangenomen met 
46 tegen 24 stemmen. 
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Verslagen uitgebracht door de Commissie voor de Verzoekschriften. 

1'oor hebben gestemd de heeren Goeman Borgesins, IJzerman, 
vau Nispen tot Sevenaer (Nijmegen), van Kol, Aalberse, de 
Ridder, de Visser, Dolk, Patijn, van Citters, de Savornin Lolnnan, 
van Nispen tot Sevenaer (Rheden), vau de Velde, de Geer, van 
Wijnbergen, van Vlijmen, Arts, Ruys de Beerenbrouck, de Waal 
Malefijt, Scbokkiug. Passtoors, van Bylandt, Pollema, Fruytier, 
van Veen, Beckers, vau Asch van Wijck, Regout, van Vuuren, 
van den Berch van Heemstede, vau den Heuvel, Duymaer van 
Twist, Bolsius, vau Vliet, Roodhuyzen, vau der Voort van Zy'p, 
Zylnia, van Idsinga, Nolens, vau Dedem, Thomson, Jannink, de 
Stuers, Loeff. Brummelkamp eu de Voorzitter. 

Ttijv.ii hebbeu gestemd de heeren Smeenge, Reyne, van 
Styrutn, llubrecht, ter Laan, Plate, de Klerk, Ferf. Lely, van 
Foreest, Nolting, Ketelaar, Hugenholtz, Schaper, Helsdingen, 
Eland, vau Gijn, T.vdemau, Roessingh, Verhey, vau Doorn, 
Limburg, van Deventer eu Drucker. 

De Voorzitter: Ik stel voor de Commissie voor de Verzoek-
schriften thans iu de gelegenheid te stellen nog eenige verslagen 
uit te brengen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Commissie voor de Verzoekschriften brengt de volgende 
verslagen uit: 

De heer Tliomsoii, lid der Commissie: 

In handen der Commissie is gesteld : 

I. Een adres van A. N. Willemse, gewezeu opperwachtmeester 
der veld-artillerie, Utrecht 19 December 1908, strekkende om 
te worden hersteld in het genot van pensioen, dat hem, na te 
zijn toegekend en genoten, ingevolge art. 7 der Pensioenwet 
weder is ontnomen. 

Verzoeker heeft na zijn uittreden uit het leger een Ryks-
betrekking bekleed, doch werd daaruit later ontslagen, zoodat 
hij thans — nu de f 448 pensioen hem niet meer wordt uit-
gekeerd — zonder inkomsten is. 

Uit dit verzoekschrift blykt weder bij hernieuwing de hardheid 
van bedoeld artikel, hetwelk oorzaak is , dat aau iemand die 
het laud meer dan 24 jaren trouw gediend heeft, het door hem 
verdieude pensioen wordt teruggenomen. 

In het vertrouwen, dat de Regeering spoedig gelegenheid 
moge vinden om een wijziging van art. 7 voor te stellen geeft 
uw Commissie in overweging om het adres neder te leggen 
ter griffie ter inzage van de leden en een afschrift van dit 
verslag toe te zenden aau de Ministers vau Oorlog en van Financiën. 

De Vergadering vereenigt zich met de voorgestelde con-
clusie. 

De heer Thomson, lid der Commissie: 

Nog zijn in handeu der Commissie gesteld de volgende ver-
zoekschiften: 

II. Een, vau G. M. Hardeuberg, reserve-sergeant-majoor te 
Zwolle, 11 Augustus 1908, strekkende tot het bekomen van ver-
hoogde soldij gedurende zy'n opkomst wegeii9 reserveplicht te 
Utrecht. 

Verzoeker grondt z\jn recht op het bepaalde in art. 9 der 
wet-reservepersoneel, volgens welk artikel dit personeel in 
werkelijkeu dienst aan dezelfde wetten, besluiten eu andere 
voorschriften onderworpen is als het overige by de landmacht 
dienende personeel van gelijken rang of gelijken stand; terwijl 
op grond van het Koninklijk besluit van 16 Maart 190G nu. 20 
(Recueil Militair 1906, bladz. 295) aau eeu gehuwden onderofficier 
die van zy'n gezin gescheiden is, een verhoogde soldy van f 0,50 
per dag toekomt. 

Iu verband met de gedachten wisse'ing die over de rechten 
van reservepersoneel in de schriftelijke stukken betreffende 
hoofdstuk VIII der Staatsbegrooting voor 1909 heeft plaats gehtd, 
meent uw Commissie, dat er geen aanleiding meer bestaan 

kan, den Minister om nadere inlichtingen te verzoeken, zoodat zij 
iu overweging geeft om het adres neder te leggen ter griffie 
ter inzage van de leden. 

III. Een, van J. J. Giebels, reserve-sergeant te Tilburg, 
;< Juli 1906, van gelijke strekking als het voorgaande. 

Ook te dezen opzichte geeft uw Commissie op overeeu-
komstige gronden in overweging om het adres ter griffie 
neder te leggen ter inzage van de leden. 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer ter Laan: De heer Hardeuberg, te Zwolle, eu de 
heer Giebels, te Tilburg, beiden reserve-onderofficieren van de 
tweede categorie, meeuen dat hun vergoeding voorwoninghuur 
toekomt voor den tijd, dien zjj onder de wapenen zijn, op 
denzeltden voet als wordt toegekend aan de gewone gehuwde 
onderofficieren. 

Ook naar mijn meening behoort hun die te worden toegekend 
volgeus de wet op het reservepersoneel. Toen deze in 1905 in 
deze Kamer behandeld is, kwam ook dit onderwerp hier iu 
openbare behandeling na een behoorlijke schriftelijke voor-
bereiding en toen verklaarde Minister Bergansius dat, wat betreft 
aanspraak op bezoldiging eu vergoeding, het reserve personeel in 
dezelfde omstandigheden zou verkeereu als het gewone personeel. 

Deze Minister van Oorlog verstaat het anders, hij geeft geen 
uitvoering aan dit artikel van de wet op het reservepersoneel. 
Het is dan toch wel noodig, dat de Minister, de heer Sabron, 
nader in het licht stelt, waarom hij afwijkt van de bewoording 
van dat artikel, die naar mijn meeniug volkomen duidelijk is 
en vau de toelichting, daarbij door den heer Minister van 
Oorlog Bergansius gegeven in 1905. 

Ik zou dus aan de Commissie voor de Verzoekschriften in 
overweging willen geven om de conclusie te veranderen en dit 
stuk op te Benden aan den heer Minister van Oorlog met verzoek 
om inlichtingen. 

Nu hoor ik uit het verslag, dat uitgebracht is, dat men dit 
op zich zelf ook wel zon willen, maar men van oordeel is, dat 
deze zaak juist afgedaan is by de behandeling van het hoofd-
stuk Oorlog. 

Zeker, er komen eukele regels iu de Memorie van Antwoord 
voor, waarin het oordeel van dezen Minister staat te lezen, 
maar verschillende leden van deze Kamer, waaronder ik, wisten 
dat deze adressen waren ingekomen. Zy waren van oordeel dat 
het veel beter zou zijn, de/.e zaak afzonderlijk te behandelen, 
nadat de Minister van Oorlog de gelegenheid zou krijgen, om 
de aanspraken, die deze beide heeren maken nauwkeurig na te 
gaan. Daarom is er by' de behandeling vau hoofdstuk VIII geen 
woord over deze quaestie gesproken. Nu het mij gebleken is 
dat de Commissie voor de Verzoekschriften geen andere motieven 
heeft aangegeven, waarom deze verzoekschriften moeten worden 
afgewezen, zou ik alsnog willen voorstellen om de conclusie 
te veranderen. Naar myu meeniug staat dit punt in de wet 
volkomen duidelijk , maar door dezen Minister wordt het anders 
uitgelegd dan door zyn ambtsvoorganger. De Kamer kan nu 
geen conclusie aannemen dan na nadere inlichtingen van den 
Minister vau Oorlog. 

De heer Thomson, lid der Commissie: Hetgeen de geachte 
afgevaardigde wenscht is, naar myn opvattiug, van practisch 
standpunt niet te verdedigen. 

Wat toch is de quaestie? In het Voorloopig Verslag op de 
Oorlogsbegrooting, die op het oogenblik is afgedaan, is de vol-
gende vraag gesteld (blz. 19): 

„Gevraagd werd, of de reserve-onderofficieren niet volgens de 
bestaande voorschriften en in overeenstemming met de ver-
klaring van den Minister Bergansius recht hebben op vrye woning, 
zoolang zy ouder de wapens zyu." 

De Minister heeft daarop geantwoord : 
„Volgens art. 117 van het Reglement van administratie by de 

landmacht kan aan een gehuwd militair beneden den rang van 
officier, op zijne standplaats voor hem met zijn gezin, huis-
vesting in Rijksgebouwen of voor Ryksrekening door den 
Minister vau Oorlog worden toegekend. 



1440 
* ^ — — * ^ — • — — — ———— ^ ^ — ^ — — — — » 

f.lsle VERGADERING. 22 DECEMBER 1908. 

2. Vaststelling van de Staatsbegrooting voor 1909. (Beraadslaging over de artikelen vim hoofdstuk X.) 

„Bly'kens § II, punt d, van de algeineene bepalingen van gezegd 
reglement worden onder „gehuwden"' verstaal» de vrijwillig 
dienende militairen, die gehuwd zyn, of die weduwnaar zyn met 
een of meer by hen inwonende onverzorgde eigen of aangehuwde 
kinderen, mits tot het huwelyk vanwege de militaire autoriteit 
de vereischte toestemming of' goedkeuring is verkregen. 

.Ook in verband met de omstandigheid, dat reserve-underorli-
cieren vanwege de militaire autoriteit geene toestemming of 
goedkeuring tot het aangaan van een huwelijk noodig hebben 
en dus niet worden begrepen onder de gehuwde militairen, 
waarvan in het hooger vermelde art. 117 sprake is, ligt het 
dezerzijds niet in de bedoeling, om aan reserve-onderofficieren, 
zoolang zij onder de wapenen zijn, vrije woning toe te kennen." 

Dit zijn de inlichtingen, welke wij van den Minister van 
Oorlog over dit punt ontvangen hebben. Indien ze naar de 
meening van den geachten afgevaardigde onvoldoende waren, 
had hij het woord kunnen voeren by de behandeling van de 
begrootiug van Oorlog. Wanneer dit adres thans om inlichtingen 
aan den Minister van Oorlog werd gezonden, zouden wy precies 
hetzelfde antwoord krijgen dat in de Memorie van Antwoord 
reeds is medegedeeld. 

Indien de geachte afgevaardigde meent, en er is met het 
oog op de letter der wet zeker iets voor te zeggen, dat de 
reserve-onderofficieren ook recht hebben op vergoeding van 
woninghuur, dan kan hij een motie voorstellen en daarna een 
uitspraak der Kamer uitlokken; doch de verzending van deze 
adressen aan den Minister van Oorlog zou alleen aanleiding 
geveu tot noodeloozen omslag, tot verspilling van tijd en tot 
vermorsen van papier. Daarom handhaaft de Commissie haar 
conclusie om het adres ter griffie te leggen ter inzage van de 
leden. 

De heer t e r Laan: My'nheer de Voorzitter! Het is ztker juist 
dat met een enkel woord deze zaak in het Voorloopig Verslag 
en in de Memorie van Antwoord besproken is. Indien ik dan 
ook geweten had, dat het de bedoeling was om deze adressen 
zonder meer voor afgedaan te verklaren, dan zou ik zeker de 
zaak behandeld hebben by de begrooting van Oorlog. Juist om 
dubbele bespreking te ontgaan, heb ik toen gezwegen, niet 
vermoedende dat daar deze gevolgtrekking uit gemaakt kon 
worden. De zaak is deze, dat in de wet op het reserve-personeel 
uitdrukkelijk aan de reserve-onderofficieren dezelfde rechten zijn 
verzekerd als aan de gewoon dienende onderofficieren; naar 
mijn meening is dit artikel van de wet zelfs niet voor tweeërlei 
uitleg vatbaar. Nu kwam deze Minister van Oorlog in de Memorie 
van Antwoord met de mededeeling, dat in het Reglement van 
administratie een artikel voorkomt, dat de zaak anders uitlegt 
dan de wet en daarom voert hü de wet niet uit. 

Dit is een onmogelijke verhouding; het reglement zou dan 
meer zijn dan de wet. 

Het is natuurlijk net andersom. Dat reglement had reeds lang 
in overeenstemming gebracht moeten worden met de nieuwe wet. 

Ik zwicht echter voor het formeele bezwaar van den heer 
Thomson, dat het thans het oogenblik niet is om deze zaak te 
behandelen, al ben ik het absoluut niet eens met die opvatting. 
Ik zwicht er voor, omdat ik anders een zeer onzuivere stem-
ming zou uitlokken en ik dan het pleit voor goed verloren zou 
hebben. 

Ik heb reeds opgemerkt dat de commissie alleen wegens for-
meele bezwaren de zaak thans afwijst, ik vertrouw dat zij het in 
de z;iak met mij eens is en ik hoor dit nu reeds van den heer 
Thomson. Ik hoop dus bij een volgende Oorlogsbegrooting, by 
afzonderlijke motie, op deze zaak terug te kunnen komen, en zal 
nu de Kamer niet langer ophouden. 

De beraadslagiug wordt gesloten en de voorgestelde couclusië'n 
achtereenvolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De behandeling van het wetsontwerp tot vaststelling van hoofd-
sluk X der StëOUbtgrooHmg POOT hel dienstjaar 1909 (Departrmr)it 
van Landbouw, Nijverheid en Handel) (i) wordt hervat. 

De onderartt. 21a tot en met 28 worden achtereenvolgens zon-
der beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderart. 29, luidende: 
„l!eis-, bureel- en verplaatsingskosten; reiskosten en vacatie-

gelden van plaatsvervangende districtsveeartsen; reiskosten eu 
beloouingen van gonveruementskeurmeesters eu geëxamineerde 
veeartsen; vergoeding voor het gebruik van rijwielen bij reizen 
ten behoeve van 's Ryks dienst, f' 140 000." 

De heer II iiirenlioitz: Het vorige jaar is door den geachten 
afgevaardigde uit Kampen, den heer Reyne, de wensen uitge-
sproken, dat de gediplomeerde veeartsen in ons land zouden 
worden aangesteld tot plaatsvervangend districtsveearts, met de 
bevoegdheid om in ernstige ziektegevallen handelend op te treden. 

Hiervoor zijn verschillende gronden aan te voeren, die ik 
kortelijk zal noemen. 

Ten eerste zal daardoor een belangrijke vertraging in de be-
handeling van vee dat aan besmettelijke ziekte lijdt worden 
voorkomen. Immers wanneer de plaatsvervangende districts-
veearts of de districtsveearts zelf moet komen uit een ver ver-
wjjderde plaats, terwijl de veearts ter plaatse wordt voorbijgegaan, 
dan laat het zich hooren, dat voor eu aleer de behandeling van 
het aangetaste dier kan plaats hebbeu, een of meer weken voorbij-
gaan. Dat kan worden voorkomen door aan den veearts ter 
plaatse een aanstelling te geven als plaatsvervangend districts-
veearls. 

In de tweede plaats zal men voorkomen een unfaire concur-
rentie tusschen den plaatsvervangenden districtsveearts en den 
veearts ter plaatse. 

De Voorzit ter : Nu is de geachte afgevaardigde toch buiten 
de orde: bü dit artikel is alleen sprake van vergoedingen enz. 
van het personeel. Het door hem behandelde onderwerp is in 
de stukken behandeld bij de algemeeue beschouwingen. Na de 
geachte afgevaardigde echter deze zaak bespreekt, zal ik dit 
thans toelaten eu dau ook zoo noodig aan andere sprekers 

De heer Hugenholtz: Mijnheer de Voorzitter ! Ik dank u zeer 
voor uw welwillendheid. Het laat zich toch hooren, dat, wanneer 
een boer besmet vee in zijn stal heeft en hü bemerkt dat zijn 
eigen veearts dat vee niet mag behandelen, en hij voor dit 
speciale geval moet gaan naar den plaatsvervangenden districts-
veearts, hij in zyn eigen veearts minder vertrouwen zal gaan stellen. 

In de derde plaats kan daardoor worden voorkomen, dat juist 
ten gevolge van unfaire concurrentie de veearts zal verzwygen 
het voorkomen van besmettelijke ziekte onder het vee. Ik behoef 
dit niet nader toe te lichten. 

In de vierde plaats wil ik eraan toevoegen, di t ook belaugryke 
kosten kunnen worden bespaard. 

Ik heb hier voor my' een schryven van een veearts, waarin 
hy mededeelt, een geval dat herhaaldelijk voorkomt, dat een 
plaatsvervangend districtsveearts moe3t komen van een grooten 
afstand naar een dorp vlak in de nabijheid van de woon-
plaats van den niet-plaatsvervanger, ten gevolge waarvan hooge 
kosten voor rytuig- en vacatiegelden werden gedeclareerd, 
terwijl de veearts ter plaatse met zeer geringe kosten en spoedig 
het vee had kunnen behandelen. Nu heeft de ambtsvoorganger 
van dezen Minister den heer Reyne, toen deze daarover het 
woord voerde, geantwoord, dat de zaak reeds was overwogeu 
en dat zooveel mogelyk aan zyn bezwaar zou worden tegemoet 
gekomen, maar dat behoedzaamheid noodig was. Ik ken de 
gevallen niet; ik kan dus niet beoordeelen of behoedzaamheid 
noodig is; ik wil aannemen, dat dit zoo is. Intusschen bly'kt 
toch uit de mededeeling my gedaan, dat er toch nog gevallen 
zyn dat veeartsen niet zijn aangesteld tot plaatsvervangend 
di^trictsveearts, zoodat alle bezwaren die ik heb opgenoemd 
blijven bestaan, wat niet is in het belang van 's Ryks schatkist 
en ook niet in het belang van de gezondheid van den veestapel. 

Nu zou ik willen vragen, om tot een oplossing van deze 
eeuigszins netelige quaestie te komen: op wiens aanbeveling wordt 
de veearts aangesteld tot plaatsvervangend districtsveearts ? Ik 
vermoed, dat dit geschiedt op aanbeveling van den districts-
veearts zelf. Mocht dit vermoeden juist zijn, dan zou ik daaraan 
een ander vermoeden willen toevoegen, n.1. dat hier in het spel 
zou kunnen zyn een zeker favoritisme, een zekere willekeur, 



1450 

Slite VERGADERING. 22 DECEMBER 1908. 

2. Vaststelling van de Staatsbegrooting voor 1909. (JtorMdtlaging "vvl 'l(' artikelen ru i hoofdstuk \-) 

wanneer de districtsveearts toevallig niet op goeden voet verkeert 
niet den veearts in zijn district woonachtig. 

Mocht zulk een veearts den titel van plaatsvervangend districts-
veearts willen ontvangen, dan /al hij, in de door mij geopperde 
veronderstelling, niet voorgedragen worden, de Minister komt 
van <lit verlangen niets te weten en de betrokken veearts blijft 
van bet radicaal verstoken. 

Daarom zou ik willen vragen — ook om te voorkomen, dat 
een zekere oogendienst ontsta ten aanzien van de districts-
veeartsen van wie men zijn aanstelling moet ontvangen , wier 
gunst men moet machtig worden en wat zeker niet in het 
hl-lang van dezen tak van dienst zou zy'n — of het niet 
aanbeveling zou verdienen, de verzoeken om aangesteld te 
worden tot plaatsvervangend districtsveearts, direct by den 
Minister te laten inkomen, waarover deze dan het advies 
van zijn ambtenaren kan inwinnen. Dan weet de Minister 
althans, dat er veeartsen zijn die de aanstelling willen ont-
vangen, terwyl hem dit nu wellicht onbekend is. 

Ik herbaal, het is slechts een vermoeden, maar als de aan-
stelling afhangt van den districtsveearts, dan acht ik dit ver-
moeden niet ongegrond. 

De heer Reyue: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch iu de 
allereerste plaats mijn voldoening uit te spreken, dat ook hl ijken s 
het pas uitgekomen Jaarverslag van den veterinairen dienst.de  
algemeene gezondheidstoestand van bet vee zoo gunstig kan 
genoemd worden. Te meer heuchelijk is dit na de epidemische 
ziekte, die in vorige jareu de veestapel heeft doorgemaakt. 
Daarom kunnen wy ook met te grooter voldoening terugzien 
op den arbeid van dat Staatstoezicht. Ik heb dit uitdrukkelijk 
willen zeggen ook in verband niet berichten die gisteren en heden 
in de pers voorkwamen over maatregelen, welke nu weer in 
Duitschland, in het Bezirk DüsseldorfF, zouden zijn genomen 
tegen onzen veeuitvoer.Met name naar aanleiding van het heweerd 
voorkomen in ernstige mate van kwaden droes by <ie paarden. 

Tegenover die alartneereude berichten acht ik het nuttig en 
noodig er uitdrukkelijk op te wijzen, dat juist uit het pas ge-
noemd zeer recente verslag van het Veeartsenykundig Staats-
toezicht blijkt, dat de genoemde ziekte volstrekt niet epidemisch 
in ons land voorkomt, maar slechts zeer sporadisch. Eu dan 
nog wel in de meeste gevallen niet by hier te lande gefokte 
paarden, maar hy slachtpaarden die uit Engeland zyn inge-
voerd en die den Nederlandschen veestapel niet kunnen be-
smetten, omdat •/.[] van de boot rechtstreeks naar het abattoir 
gaan en daar worden geslacht. 

Ik achtte het wenschelyk dit te doen uitkomen, omdat het 
niet de eerste keer is, dat ultra-agrariërs in andere landen 
beweerde veeziekten aangrijpen als een middeltje om den Ne-
derlandschen veeuitvoer te belemmeren. 

Ik heb daarom juist op dit recente verslag, dat zoo helder 
een en ander doet uitkomen, den nadruk willen leggen. 

In de tweede piaats wensch ik niy aan te sluiten by hetgeen 
de geachte afgevaardigde uit Weststellingwerf heeft betoogd. 

Het is wel is waar juist wat by interruptie door den Minister 
werd opgemerkt dat reeds meerdere plaatsvervangende district-
veeartsen zyn aangesteld, maar het blijft een onredelijke be-
voorrechting, dat de eene veearts als plaatsvervangend district-
veearts wordt gesteld boven zyn collega's, die dezelfde opleiding 
Lebben gehad en hetzelfde diploma als bewys van goed afgelegd 
examen hebben. 

Waar in de rede van den heer Hugenholtz werd vooropgesteld, 
dat het belang van die veeartsen werd geschaad doordat zü 
niet werden aangesteld, ik meen te moeten beroDgen, dat ook 
het algemeen belang bij de uitbreiding van den dienst is be-
trokken. 

De bestaande inrichting is gebrekkig en ook kostbaar. <ie-
brekkig, omdat zij het brengen van spoedige hulp belemmert iu 
plaats van die te bevorderen, En kostbaar, omdat zij van verre 
laat komen wat van dichtbij even goed kan geschieden. 

Ik ben overtuigd, dat wanneer aan alle veeartseu de bevoegd-
beid werd gegeven in spoedeischende gevallen het werk van 
den plaataverv&ngeuden veearts te doen, dat dan de artt. 29 
en 'SI van deze begrootiug met duizenden guldens zouden kunnen 

worden verminderd, terwyl het voor den Nederlandschen land-
bouw hetzelfde of nog beter effect zou sorteereu. 

Hoe gebrekkig, ja gevaarlijk de bestaande regeling is, blyke 
uit het volgend tweetal voorbeelden. 

Mn' is bekend een geval — de Minister houde my ten goede 
dat ik den naam van de plaats eu van den veearts niet noem, 
dit kan, gelyk de heer Hugenholtz opmerkte, onaangenaamheden 
in de verhouding tusschen den districtsveearts en de andere 
veeartsen geven, doch ik ben bereid den Minister, als hy een 
onderzoek wil instellen, de namen op te geven — waarby 
zich het volgende beeft voorgedaan. In een streek van 
ons land, omgeven door breede wateren en dus van nature 
geïsoleerd, werd door den veearts, niet aangesteld tot plaats-
vervangend districts-veearts, mond- en klauwzeer geconstateerd. 
Het is overbekend, dat men deze ziekte, wil men haar bestrijden. 
in den aanvang moet aanpakken, want is er verdere verspreiding 
geweest dan groeit het kwaad den veeartsen boven het hoofd. 
Mocht nu die veearts bevel geven het dier te isoleeren of te 
doen onteigeneu t Neen, hy kon alleen adviseeren en voorts den 
burgemeester bericht geven. Deze zendt dan bericht aan den 
districtsveearts, die in eeu anderen hoek van de provincie woont, 
deze districts-veearts geeft het geval op aan een plaatsver-
vangenden dislricts-veearts, die weer in een anderen hoek der 
provincie woont en als het nu vlug loopt is deze laatste misschien 
binnen 24 uur ter plaatse. De ervaring leert echter, dat het 
dikwyls veel langer duurt en tot zoolang bleef het zieke dier een 
bron van besmetting. 

In het onderhavige geval bleken dau ook weldra meerdere dieren 
te zyn aangetast en was de ziekte er na korten tyd algemeen. 

Het tweede voorbeeld, wat ik wilde noemen, is nog ernstiger, 
omdat er niet alleen de gezondheid van dieren, maar tevens 
het leven van een mensch mede betrokken was. 

Er heeft zich dit voorjaar het volgende voorgedaan in eeu 
plaats die ik ook al weer niet noemen zal, doch bereid beu den 
Minister mede te deelen, wanneer hij een onderzoek wil instellen. 

Geconstateerd werd by een pas geslacht dier miltvuur, eeu 
hoogst gevaarlijke ziekte. Kon de veearts ter plaatse het dier 
iu beslag nemen ? Neen. 

Kon men het vernietigen? Ook niet. Slechts kon de burge-
nieester worden gewaarschuwd. Deze meldt de zaak aan den 
districtsveearts; die districtsveearts meldt het aan den plaats-
vervangenden districtsveearts en ruim 24 uren later komt deze 
laatste ter plaatse. 

Toen werd vernietiging geboden, wat 24 uren vroeger had 
kunnen en had moeien geschieden. De bron van besmetting was 
24 uur blyven bestaan en het gevolg is geweest, dat de slager, 
die het aangetaste dier had geslacht, na een tiental dagen zelf 
aan miltvuur is overleden. 

Ik meen niet deze twee voorbeelden, die ik heb willen voegen 
by de rede van den heer Hugenholtz., opnieuw te hebben aan-
getoond, dat de bestaande oude en verouderde regeling in ver-
schillende opzichten een bron van schade en gevaar is en daarin 
boe eer hoe beter moet worden voorzien. 

In de derde plaats een korte opmerking over het verstrekken 
vau veeverloskundige hulp op het platteland. 

Ik vind daarin aauleidiug, m -̂de door het verslag van de door 
het Departement van Landbouw ingestelde enquête te dezer 
zake. Ik wil met genoegen allereerst eonstateeren, dat het in-
gestelde onderzoek breed is opgesteld en dat er ook iu deze 
weer reden is de activiteit vau het Departement te roemen. 

Wanneer wy van het rapport kennis nemen, is er slechts één 
conclusie mogelijk, eu wel deze, dat, hoewel uit verschillende 
plaatsen bericht is gekomen, dat men aldaar voldoende veever-
loskundige hulp heeft; uit eeu even groot getal plaatsen daaren-
tegeu is medegedeeld, dat er was eeu noodtoestand, waarin min-
stens moest worden voorzien. 

Toen ik er verleden jaar op wees, dat de bestaande toestand 
vau dien aard was, dat bij gebrek aau veeverloskuudige hulp 
de landbouwers zich zelf en elkander moesten helpen, kon ik 
niet denken, dat na verloop van betrekkelijk zoo korten tyd dit 
in eeu officieel rapport van de Regeering zelf uitgegaan, zoo 
volkomen zou worden bevestigd. 

Wauneer wy toch het besproken rapport nazien, vinden wij 
op byna elke bladzyde vermeld nu uit dit, dan uit een ander 
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dorp, uit alle provincies, «lat uien niet beschikken kun over ile 
hulp van den veearts, wanneer er zich l>ij liet kalven moeilijke 
omstandigheden voordoen. Ue eene veearts woont te ver, de 
ander wil wel komen by dag. maar niet des nachts of by-avond, 
een derde zegt ronduit, dat liy liever geen verlossingen doet en 
zich met andere praktijk bezighoudt, kortom er zyn verschil-
lende oorzaken, die het noodzakelijk maken, dat de boeren zich 
zelf bij de veeverlossing moeten helpen, ' /onder daartoe te zijn 
opgeleid, zonder kennis van het interieur van het dier. 

Is het nu wonder, dat de sterfte ouder het vee zoo groot is? 
Ik meen van niet. 

Als ik straks zeidc, dat de gezondheidstoestand vin het vee 
over het algemeen zoo gunstig is, moet men daarbij niet ver-
geten , dat, naar zeer matige schatting, er duizenden stuks vee 
jaarlyks sterven doordat er niet over bekwame verloskundige 
hulp valt te beschikken. 

Ik vind aanleiding om er te meer op aan te dringen dat de 
Regeering deze zaak ter haud neemt, wanneer ik let op het-
geen in Noordholland is geschied. 

Daar heeft de Vereeniging tot bevordering van den landbouw-
in Hollands Noorderkwartier, een kleine maar energieke land-
bouwvereeniging, zelf sinds eenige jaren ter hand genomen wat 
tle Hegeering tot dusver heeft nagelaten. Maar daarbij heett zij 
met zeer groote tegenkanting te kampen gehad. 

Niet alleen hebben de veeartsen, die partij in het geschil zijn, 
omdat zy liever geen concurrentie kweekeu. geweigerd zich te 
belasten met de opleiding van jonge lieden tot veeverloskuudige, 
maar men ia zoover gegaan, dat, toen een advertentie door de 
vereeniging werd opgezonden aan het maandschrift voor vee-
artsen ij kunde, deze advertentie geweigerd werd. Men wilde 
klaarblijkelijk ' t niet onder de aandacht van de veeartsen in 
andere provinciën brengen dat er in Noordholland nienschen 
waren, die uit eigen initiatief wilden doen hetgeen de Regeering 
naliet. 

Men is d u s , telkens wanneer particulieren trachtten het 
te doen, op groote tegenwerking gestuit. Daarin ligt voor de 
Regeering, terwijl toch ook in officieele rapporten zoo duidelijk ui t -
gesprokeu wordt dat er een noodstand ten platten lande heerscht, 
alle aanleiding om de zaak ter hand te nemen. Dat kan en 
mag zij langer niet nalaten. 

Nu is de vrees wel eeus uitgesproken dat men door die op-
leiding van veeverloskundigen slechts half-deskundigen gaat 
maken en zoo allicht de kwakzalverij in de hand werken 
gaat, het gevaar zou kunnen bestaan dat zij zich ook zullen 
gaan bezighouden met ziekten van het vee, met de veeartsenij 
in het algemeen. 

Ik deel die vrees niet, wanneer men maar zorgt, dat de o p -
leiding goed is. En in elk geval is het de taak vau den Minister 
eenerzijds om te bevorderen de opleiding van veeverloskundigen, 
hetzij dan om zelfstandig werkzaam te zijn, hetzij, zooals bijv. 
in de provincie Groningen reeds voorkomt, als helpers van de 
veeartsen. E u anderzijds om te bevorderen, dat door het vee-
artseidjkundig Staatstoezicht streng toegezien worde dat degenen 
die opgeleid u n tot veeverloskuudige, zich alleen bezighouden 
met die veeverloskunde en niet gaan grasduineu op het eigenlijk 
gebied van den vei arts. Anders zou men met het goede tevens 
het kwaad binnenhalen. 

Waar ons veeartseuijkundig Staatstoezicht voor zulke moeilijke 
problemen heeft gestaan als b.v de bestrijding van de epidemische 
ziekten, daar zal het voor dat Staat>toezicht toch waarlijk geen 
al te groote moeite tQO tevens toe te zien, da t eventueele vee-
verloskundigen niet onbevoegd de geneeskuude gaan uitoefenen. 

De heer Ta ln i a , Minister vau Landbouw, Nijverheid en Hau le l : 
Mijnheer de Voorzitter! Men zal het my ten goede houden, 
wanneer ik by de/.e bespreking niet ver inga op hetgeen in he t 
midden gebracht is, aange/.ien de drie onderwerpen, welke door 
de heereu Hiigenholt/. eu Reyne zijn besproken, in de stukken 
niet zijn behandeld. 

De heer l lugenholtz heeft mij een aanwijzing gegeven, waar-
voor ik hem daukb.tar ben, dat hij met een enkel woord zou 
spreken over de plaatsvervangende districts-veeartsen, maar ten 
aan ïen van de andere punten ontbrak uoy die aanduiding. 

Wat aangaat de door den heer Reyne besproken quaestie 

vau den gezondheidstoestand van onzen veestapel, speciaal vau 
de paarden, meen ik dat er inderdaad aanleiding is om aan het 
eind vau het jaar nog eens met daukbaarheid vast te stellen, 
welke bijzonder goede resultaten verkregen zijn met de be-
strijding vau bet mond- en klauwzeer, en te erkennen dat wij 
in alle opzichten reden hebben om dankbaar te zijn voor den 
tegen woordigen gezondheidstoestand. De wolk, die komt opzetten 
aan onze oostgrens, zal door ons zeer nauwlettend worden gevolgd. 

Wat de zaak vau de plaatsvervangende districtsveeartsen be-
treft, wil ik de beide geachte afgevaardigden er opmerkzaam op 
maken, dat wjj op het oogenblik in Nederland hebben, voor 
zoover mij bekend is, 26t) gediplomeerde veeartsen. Daarvan zyn 
er H59 aangesteld als plaatsvervangend districtsveearts Nu zijn 
er onder die 2ü(5 natuurlijk een aantal, die een dergelijke aan-
stelliug niet begeeren, omdat ze ook verplichtingen met n e b 
brengt, en een veearts, die een uitgebreide praktijk heeft, er nu 
juist niet op gesteld is om, tegenover de betrekkelijke sobere 
reis- en verblijfkosten en vacatiegelden, die hy als officieel 
ambtenaar geniet, die meer lucratieve bezigheid van praktiseerend 
veearts gedeeltelijk te laten varen. Het kan dus zyn. niet dat 
zy niet geschikt zyn, maar dat zij geen zin hebbeu. 

In de tweede plaats zyn er natuurlijk personen onder, die wy 
niet kunnen gebruiken. De geachte afgevaardigde zal my zelf 
toegeven: bet is geen kleinigheid iemand ambtenaar te maken. 
Ambtenaar kan men iemand maken, niet uitsluitend op grond 
dat hy een diploma heeft, dat hy' zyn studie heeft volbracht, 
maar omdat men hein een bepaalde verantwoordelijkheid kan 
toevertrouwen. 

Nu kan de geachte afgevaardigde wel zeggen: ik ken een 
betrouwbaar veearts, die plaatsvervangend districtsveearts zoude 
willen zyn, en wien aanstelling geweigerd is; maar dan zeg i k : 
dat is een zaak die nader bekeken moet worden en waarover het 
oordeel blijft by degenen, die er verantwoordelyk voor zijn. 

Voorts heeft de geachte afgevaardigde uit Weststellingwerf 
gezegd, dat er by de aanstelling der plaatsvervangers te veel 
favoiitisme zou voorkomen van de zijde der districtsveeartsen. 

Ik wensch evenwel te constateeren, dat, zoolang ik aan het 
Departement ben, nog nooit een veearts zich tot mij heeft 
gewend met de mededeeliug: ik wil gaarne worden plaatsver-
vaugend districtsveearts, doch de districtsveearts wil het niet. 
Wanneer ik naga, welke tallooze sollicitatiën de Regeeriug voor 
verschillende benoemingen bereiken, dan kan ik mij niet voor-
stellen, dat onder die honderd veeartsen er geen enkele op de 
gedachte zou gekomen zyn : wanneer de districtsveearts my 
blijkbaar niet wil voordiagen, zal het zaak zijn even naar den 
Haag te gaan of te schrijven om die benoeming te krijgen. 

De geachte afgevaardigden hebben overigens volkomen gelijk: 
het is voor ons van belang, dat. waar een ziekte uitbreekt, er 
iemand in de buurt is, die de bevoegdheid heeft maatregelen te 
nemen. Ik geloot inderdaad, dat dit een zaak is, die de Regeeriug 
moet ter harte gaan, en ik kan den geachteu afgevaardigden ver-
zekeren, dat in dat opzicht gedaan wordt wat gedaan kan worden. 

Ik houd mü inttisschen bijzonder aan bevolen voor mededeelmgen 
die de geachte afgevaardigden uit Kampen en Weststelliugwerf 
my zouden kunnen doen, want het is my bij het onderzoek 
zeer veel waa rd , wanneer ik speciale gevallen kun , en men mij 
kan zeggen: daar ontbreekt er een eu daar is er een beschikbaar; 
en waarom is deze man toen niet voorgedragen voor plaats-
vervangend districtsveearts. 

In de derde plaats de veeverloskundige hulp. Het onderzoek 
daarover heeft plaats gehad. De geachte afgevaardigde weet 
natuurlijk o o k , dat de w e t . regelende het veeartseuijkundig 
Staatstoezicht, op dit oogenblik op de helling staat, en dat wij 
mogen verwachten , dat binnenkort een ontwerp tot wijziging 
daarvan in behandeling kan gebracht worden. In verband 
daarmede spreekt het vanzelf, dat ik my zeer gereserveerd moet 
uitspreken omtrent hetgeen in dez.; zaak kan wnrdeu gedaan. 

De geachte afgevaardigde heeft te recht ge/.egd, dut hier een 
eigenaardige taak op den veeartseuykuudigen dienst zou worden 
gelegd; zonder zeer nauwlettend toezicht toch randen de ver-
loskundigeu meer kwaad dan goed kunnen doen. 

Verder heeft de geachte afgevaardigde gezegd — en ik beu 
dat volkomen met hem eens — dat de veeartsenijkundige dienst 
dit wel goed zal doen, omdat hy ook in iie bestrijding der ziekten 
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voor een /ware tnak staat. Dat is volkomen waar : anderzijds 
moeten wij niet vergeten dat het vaak gemakkelijker is om met 
stomme dieren om te gaan dan met listige menschen en dat de 
moeilijkheden zich juist concentreeren, naarmate het materieel, 
waarmede wjj te maken hebben, nienschenniaterieel in plaats 
van dierenmaterieel is. 

De zaak zelf zal ik ernstig overwegen, doch de geachte afge-
vaardigde zal begrijpen, dat ik hem daarover thans niet veel 
m^er kan zeggen. 

De heer II iigonholf z : Ik verklaar mij zeer gaarne bereid aan 
den Minister de mededeelingen te verschaffen, die ik hem geven 
kan, maar uit den aard der zaak zullen die mededeelingen loopen 
over enkele feiten, die den geachten afgevaardigde uit Kampen 
en mij ter oore zjjn gekomen. 

Nu blijkt uit de mededeelingen van Zijn Excellentie, dat van 
liet aantal veeartsen in ons land gevestigd, (33 p :t. den hono-
rairen titel van plaatsvervangend districtsveearts bezitten. Zou 
daaruit mogen worden afgeleid, dat de overige 'Al pet. ongeschikt 
zijn? Neen, natuurlijk niet. Ik ben blij, dat de Minister dat 
zelf door zun hoofdschudden te kennen geeft. Zyn Excellentie 
wijst er echter op, dat niet alle veeartsen op dien houorairen 
titel gesteld zyn. Zeker, er zullen er enkelen zijn, die dien titel 
niet verlangen, maar verreweg de meesten zullen er wel belang 
bjj hebben dien te bezitten en ik kan niet denken, dat al die 
menschen wegens ongeschiktheid zouden moeten worden ge-
passeerd. 

Ik kom nu even terug op hetgeen ik in eersten termijn aan 
den Minister vroeg: is de wijze van aanstelling wel goed ge-
regeld P Het geldt een groot belang voor de betrokken personen 
en ook voor de gezondheid van onzen veestapel en het moet 
i>p den weg der Kegeeriug liggen het aantal van de plaatsver-
vangeude districtsveeartsen, dus van de veeartsen met bevoegd-
beid om handelend op te treden, zooveel mogelijk uit te breiden 
Als het geval zich voordoet, dat, door welke oorzaak ook, een 
districtsveearts een in zijn district ressorteeteud veearts niet 
voor plaatsvervanger voordraagt, wat moet dan gedaan worden t 

Het komt mij voor, dat er dan een soort hooger beroep moet 
zijn. Wanneer kenbaar wordt gemaakt dat veeartsen, die deze 
aanstelling «rentenen, hun verzoek daartoe rechtstreeks tot het 
Ministerie van Landbouw kunnen richten,dat naiugewounen advies 
daarover zal worden beslist en dat zij van die beslissing hooger 
beroep hebben, bjj voorbeeld op een college van 2 of 3 andere 
districtsveeartsen, dan zijn zn' althans eenigszins gewaarborgd 
tegen het favoritisme, waarover ik sprak. Het spreekt vanzelf, dat, 
als dat niet geschiedt en de Minister uitsluitend afgaat op het advies 
van den districtsveearts, die reeds in eerste instantie niet bereid 
is geweest om een bepaalden veearts voor te dragen, bij bij den 
duivel te biecht komt. Die districtsveearts zal dien veearts ook 
dan niet goedkeuren, waar hij dat te voren ook niet heeft gedaan. 

E r moet een ander middel zijn om recht te krijgen, want als 
het een geval van favoritisme geldt, geldt het dus niet een 
geval van ongeschiktheid. In het laatste geval is de zaak ge-
makkelijk, maar voor gevallen van favoritisme moet de betrokken 
veear's een middel bezitten om de macht van de willekeur te breken. 

Het is zeer goed mogelijk, dat het middel dat ik den Minister 
aan de bami doe, niet het juiste is, maar in ieder geval moet 
er iets op gevonden worden om het favoritisme, zoo dit bestaat, 
te breken. 

De heer R e y n e : Een enkel woord slechts. De Minister beeft 
ons voorgerekend, dat van de 266 gediplomeerde veeartsen er 
169 den houorairen titel van plaatsvervangend districtsveearts 
bezitten en dat op dien grond dus het bezwaar niet zoo groot 
was als het van deze zijde werd voorgesteld. Waar die cijfers 
eenigszins een voor het standpunt van den Minister juis ten 
indruk Bonden kunnen vestigen, wil ik doen opmerken, dat zij 
gunstiger schijnen dan zij in werkelijkheid zijn. Onder het 
aantal van 169, die dien bonorairen titel hebben, zijn er ver-
scheidene, die werkzaam zijn aan een abattoir, of bh' den kenritigs-
dieust. E n in de tweede plaats meen ik te weten, dat er ook 
verscheidene slechts tijdelijk zijn aangesteld. 

Wanneer de Minister er voor mocht terugdeinzen alle ge-
schikten gelijktijdig aan te stellen, dan zou men die tijdelijke 
aanstellingen misschien als overgangstoestand kuunen benutten. 

Eu wanneer de Minister er bijvoegt, dat hem van dien aandrang 
niets is gebleken, omdat hem geen sollicitaties onder de oogen 
waren gekomen, laat hij dan gerust zijn; zij solliciteeren in den 
laatsten tijd niet meer, omdat zij jarenlang vruchteloos aanzoek 
hebben gedaan. Maar nu zij weten, dat het slechts afhangt 
van sollicitaties, zal de Minister in den eersten tijd zeker heel 
wat aanvragen krjjgeu en ik hoop, dat hij niet zal nalaten, 
voor zoover de geschikte betreft, gunstig daarop te beschikken. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 29 zonder hoof« 
delijke stemming aangenomen. 

De o n d e r u i t , 30 tot en met 44 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderart . 45 , luidende: 
.Subsidie aan de Nedorlaudsche Heidemaatschappij voor het 

bevorderen van bevloeiingen en voor de opleiding van deskundig 
personeel, f 12 500." 

De heer t e r L a a n : Mijnheer de Voorzitter! Ik heb van de 
Heidetuaatschappij nooit iets anders dan goeds gezien en gehoord 
en steeds haar werk met de grootste waardeering gadegeslagen. 
Maar nu heb ik toch een mededeeling gelezen over deze Maat-
schappij, waarop ik de aandacht van den Minister wil vestigen. 
Ik kon dit eerst uu doen, omdat die mededeelinv voorkomt in 
een boek dat pa* is verschenen, namelijk: „Uit de donkere 
gewesten", door H. V. Ouwerling, uitgegeven bij van Moorsel 
en van den Boosjaart, Helmond, 19 '8 . Daar lees ik op bladz. 80: 

,Onontwikkeldheid is de oorzaak van de ellendigste kinder-
exploitatie die in deze streek meer dan bar is. 'k Las juist in 
de krant, dat op de gehuchtscholen vele ouders gebruik maken 
van hun re hl om in den zomer zes weken verlof te eisrhrn voor 
hun kroost, ('t Is ongebiofelijk, hoe zoo iets wet kon worden!} 
en ze verhuren in dienst van de Neder-
landsche Heidemaatschappij! Schande voor zulke ouders, welke 
echter wel uit armoede zoo zullen handelen, doch driedubbel 
schande voor die Heidemaatschappij!" 

Dit heeft betrekking op het Land, of volgens een onzer mede-
afgevaardigden, het paradijs van Weert, en de krant die bedoeld 
wordt, zal D: Ziiiil-lVillemsntart zyn. 

Ik weet niet of dit bericht waarheid bevat, en daarom zou 
ik den Minister willen verzoeken na te gaan, of dit het geval 
is. Zoo ja, dan ben ik er van overtuigd, dat het hoofdbestuur 
van de Heidemaatschappij onbekend is met dit feit en twijfel 
ik er ook niet aan, of 'de Minister zal in overleg met het hoofd-
bestuur een einde maken aan het euvel, dat. nog leerplichtige 
kinderen in dienst dezer Maatschappij arbeid verrichten. 

De heer Tal ma, Minister van Lan ibouw, Nijverheid en Handel : 
Mijuheer de Voorzitter! Ik heb volstrekt geen bezwaar deaau* 
dacht van het bestuur van de Heidemaatsidiappij te ves igen 
op het door den heer ter Laan medegedeelde en te vragen wat 
hiervan is. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart . 45 zonder hoofde-
lij ke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderart . 46, luidende: 
.Kosten van Staatshulp voor de bebossching en ontginning 

van woeste gronden, toebehooreude aan gemeenten of andere 
publiekrechtelijke lichamen of wel aan rereeuigingen van alge-
meen nut, alsmede kosten van onderzoek van guodanige gronden 
en van gronden toebehooreude aan particulieren, welke vooraan* 
koop in aanmerking zouden kunnen komen, t lOOüO." 

De heer Uoess ingb : Mijnheer de Voorzitter! Toen een jaar 
geleden de omschrnviug van art. 4> werd uitgebreid, zoodat 
steun van Staatswege voor de bebossching en <> tgmning van 
woeste gronden niet alleen kon worde* gegeven aan gemeenten, 
maar ook aan rereenigingen van algemeen nut, heb ik mg daar* 
over verheugd. Op die wijze kan dat groote bei ing beter worden 
behartigd dan tot nu toe het geval is. Met de oorspronkelijke 
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omschrijving kon, hoe goed di' bedoeling ook was, slechts weinig 
worden gedaan ten opzichte vun woeste gronden, omdat ih'/.e 
wel in enkele provinciën, maar niet oveml gemeente-eigendom 
zijn. Het is nu andera geworden. Bet ia nu mogelijk om aan 
publiekrechtelijke liehamen en ook aan vereenigingen van alge* 
meen nut den steun te geven, die soius noodig is die ontgin* 
ningen te ontwerpen en te beginnen. 

Dat het belang van ontginning «eer sproot ia, is duidelijk. Op 
de woeste gronden ia nog veel arbeid te vinden. Wy zien 
jaarlijks vele arbeiders naar het buitenland trekken om werk 
te zoeken, terwijl in sommige streken Tan ons land nog voldoende 
werk is te vinden, zoo dat er zelfs in den regel ook des winters 
geen .sprake behoeft te zyu van werkloosheid. 

In de tweede plaats kan daardoor bevorderd worden het klein 
grondbezit voor hen, die in het landbouwbedrijf een eigen be-
staan kunnen vinden. Men behoeft van daar dan niet meer 
naar de steden te trekken, lOOaU thans, helaas, nog dikwijls het 
geval is, <tl is het niet zoo erg als vroeger, en waarover het 
stadsbestuur zich soms ongeruat maakt. 

Uit dat oogpunt is het noodig, dat ook particuliere vereeni-
gingen steun wordt verleend. Zoo kunnen er twee soorten van 
ontginning worden gesteund, iu de eerste plaats de groote voor 
gemeenten die gronden bezitten, met gebruikmaking van de 
hulp van de Heidemaatschappij, wat van groote beteekeuis is, 
maar waarbij men toch vooral het oog heeft op bebossehiug, 
minder op ontginning, op vermeerdering van landbouw* of 
weidegronden, en in de tweede plaats — daarop heb ik voor-
namelijk h»t oog — de kleinere on tg inn ing , uitgaande van 
vereenigingen, die zich in het bijzonder met dat doel vereenigen, 
soms als productieve werkverschaffing, maar te gelijk om ont-
gorinen grond te verkrijgen voor uitzetting van het bedrijf. 

Die eerste soort wordt dan beheerscht door de voorwaarden. 
gesteld bij het Koninklijk besluit van 27 Ju l i 1907 n . 7t>. I k 
zal niet alle voorwaarden bespreken, maar er zijn eenige onder 
die het moeilijk maken, dat zij van toepassing zouden kunnen 
zijn op de kleinere ontginningen. Kr wordt bijv. gesproken van 
bet plan, dat gemaakt moet worden in overleg met de Heide-
maatschappij: dat met de dagelüksche leiding van het werk 
belast moeten worden, hetzij bosch wachters bij het Staatsbosch* 
beheer, het/.ij personen, die in overleg met dat beheer worden 
aangesteld en bezoldigd. 

De gronden en bebosschingen blijven voortdurend onder 
Staatstoezicht. Geen veilingen mogen geschieden zonder het 
8taataboschbeheer. Zoo wordt alles onder de zorg gebracht van 
het Staatsboschbeheer, zoodat het schijnt dat die gemeentegronden 
tot domein worden gemaakt; en althans beschouwd. 

Nu moet dit zeer juist zijn voor de groote complexen van 
gemeentegronden, voor de grootere ontginningen dus, maar dat 
kan niet van toepassing zijn op de kleinere ontginningen, door 
vereenigingen van algemeen nut, die toch ook bedoeld zyn bij 
dit artikel. Daarop passen /.ij niet. De voorwaarden zijn te groot-
scbeeps, te kostbaar, niet geschikt voor kleinere complexen. 

Op de vraag gedaan in het Voorloopig Verslag of de Begee* 
ring kan inededeelen of er aanvragen gedaan zijn door 
vereenigingen, antwoordt de Minister: .aangezien nog geen 
verzoekeu zjjn ontvangen van vereenigingen van algemeen nut 
om steun voor bebossehiug en ontginning harer woeste gronden, 
is hiervoor geen bedrag aangevraagd". 

Mijnheer de Voorzitter! Dat heeft mij teleurgesteld, want er 
is werkelijk wel belangstelling. Zeer kort nadat dit artikel ver-
leden jaar was vastgesteld heb ik o. a. van drie zjj ten brieven 
ontvangen met de vraag om inlichtingen, en ik weet dat ook 
aan andere leden daar naar gevraagd i-. 

Eén brief was van een werkliedenvereeniging, die heidegrond 
had aangekocht, en dezen bezig was te ontginnen om allengs 
te komen tot betere voorziening in eigen behoefte. De ver-
eenicriug vroeg mij op welke wijze /ij uu haar statuten moest 
inrichten om te voldoen aan de eischen, en welke de voor-
waarden voor steun waren die door de Begeering g 
werden. 

De tweede vraag was van een veenschap in wording, waar-
van een groot deel niet verveend zou worden, maar wel voor 
landbouw en bebossehiug ingericht, en ln-vatte eveneens een 
verzoek om inlichtingen. De derde was van een lid der aidee-

ling van den Bond fan Orde in Groningen, die ontginningen 
heeft bij het Drentsche dorp Vries en daar een aanzienlijke 
oppervlakte heidegrond heeft gekocht, waarop sedert eemge 
jaren wordt gewerkt. 

Ook deze vereeniging zou gaarne steun ontvangen, niet omdat 
zjj anders haar werk niet kan voortzetten de s tad Groningen 
steunt haar jaarlijks met levering van bemesting, ook omdat 
zij vooral aan arbeiders van daar werk verschaft maar Omdat 
zij met eenige nadere hulp de werkzaamheden kan uitbreiden. Ook 
zij vroeg hm' /.y in de termen van dit artikel zou kunnen vallen. 

Ik heb geineend te moeten antwoorden, dat z,y daarvoor moest 
voldoen aan de voorwaarden in het Koninklijk besluit genoemd, 
dat ik zooeven aanhaalde. Maar tevens dat die voorwaarden 
mogelijk wel gewijzigd zouden moeten worden om op de bedoelde 
ontginning van toepassing te zijn. Ook dat men maar eens een 
plan moe-t vormen om dit ter kennisneming aan het Ministerie 
van Landbouw te zenden. Echter vernam ik. dat men gaarne 
vooraf eenige zekerheid had dat die overarbeid niet te vergeefs was. 

Ik zou dus thans van de Begeering willen vernemen of zy 
ook de kleine ontginningen wil bevorderen. Kunnen deze on-
mogelijk onder de heerschappij van het Koninklijk besluit 
gebracht worden, dan is het toch wenselielijk, dat de Kegeering 
mededeelt op welke voorwaarden zij dan kunnen worden gesteund. 
Hoeveel H A . moeten er b.v. aanwezig zijn, voordat de Staats* 
bemoeiing zich kan doen gelden? Over hoeveel jaren moeten 
de ontginningswerkzaamheden zich uitstrekken? 

Moet er een bepaald gedeelte steeds beboscht wordeu en boe 
groot is dat dan? Kan ook een ontginning uitsluitend voor 
bonW' en groenland in aanmerking komen? 

Wanneer de Kegeering deze en dergelijke vragen beantwoord 
heeft, zal gebeuren, wat nu niet gedaan is omdat het in. i. 
niet geschieden kan. dewijl van de voorwaarden niets bekend 
iva-. nl. dat de vereenigingen zich zullen aanmelden. 

Wil de Kegeering de zaak entameeren in den i'.in, waarin zij 
het vorige j a a r is vastgesteld, dan moeten eenige mededeelingeu 
gedaan worden, opdat men te dezen aanzien uiet in onwetend-
beid blijft rerkeeren en de Minister later met meer kan zeggen: 
er zijn geen verzoeken om steun ontvangen. 

De hee rTa lma , Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel : 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met groote belangstelling de 
redevoering van den geachteu afgevaardigde aangehoord, maar 
bij moet mij ten goede houden, dat ik vind, da t de rollen eenigs* 
zins worden omgekeerd. Het vorige jaar had de Begeering sub-
sidies aan gemeenten voorgesteld. Toen is de Kamer gekomen 
en heelt gezegd: indien gij ook subsidies zoudt willen geven 
aan vereenigingen van algemeen nut, zoudt gij zien. welk een 
enorme ontwikkeling daardoor in de hand wordt gewerkt. Toen 
beeft mijn ambtsvoorganger gezegd: ik zie niet precies hoe dat 
loopen moet, maar ik wil geen rem zijn. Ik vin 1 het goed, dat 
de post zóó wordt gesteld, dat ook vereenigingen van algemeen 
nut iu het genot van subsidie zullen kunnen komen. 

En nu blijkt, dat èn de vereenigingen. die dergelijke dingen 
van plan /.ouden zijn, èn de voorstellers eigenlijk iu hetzelfde 
geval ziju als mijn ambtsvoorganger van het vorige jaar een 
geval waarin ook ik op het oogenbük verkeer — en eigenlijk 
ui t recht weten, hoe zich dat kan schikken, Kr is natuurlijk 
geen sprake van om, wanneer .'i ot 4 menschin stich vereenigen 
om een stuk grond, dat op het oogenblik f 2 OU waard is, te 
maken tot grond van f Int) 0 waarde, tot de Begeering te 
komen met de v raag : wilt gij geld voor ons p^an geven ? Waar-
om zou de Kegeering dat doen? Dit gaat uatuarlyk niet. 

Er moet iets op gevonden worden zoo, dat het voorschot kan 
worden gegeven aan een vereeniging van algemeen nut eu lat 
hetgeen tot stand wordt gebracht, dus ook iets is ten alge-
ineelii'Il nutte. 

Toen de/e zaak onder uiijii aandacht werd gebr:ie it. heb ;k 
gevraagd: zijn er wei eens uien chen hiervoor gekomen ? Neen, 
er was niemand gekomen. Kr schijnt dn.< "i> le-t oogenblik 
niemand in Nederland te / ,i. die pmetisch — theoretisch mis* 
si'inen wèl — een geval kan stellen met een bepadd stuk grond, 
een bepaalde vereeniging en een bepaald plan van on tg inn ing . 

Xu heeft de geachte afgevaardigte eigenlijk «elf reets aan* 
gegeven, waaraan dat lag. Hij zeide: Ik neb nier verschillende 
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voorwaarden voor gemeenten, maar die zyn niet alle bruikbaar. 
Ik gelooi het ook, want ieder voelt natuurlijk, dat wanneer ik 
een voorschot geef MD et>n gemeente, ik te nukken heb met een 
publiekrechtelijk lichaam, welks begrooting moet worden goed-
gekeurd door Uedeputeerde Staten, welks geheel» iinancieele 
beheer onder voortdurende controle staat. Daarom zyn natuur-
lijk de voorwaarden tegenover gemeenten nog oneindig veel 
gemakkelijker dan voor vereenigingen van algemeen nut. 

En uu zegt de geachte afgevaardigde a l : indien deze voor-
waarden werden nageleefd, zouden de menseden veel te veel 
onder Staatstoezicht komen. Ja , dat is de zaak. Iemand die 
geld van tien Staat wil hebben, rnoet gedoogen, da t de Staat 
nagaat hoe dat geld wordt uitgegeven tot den laatsteu halven 
cent toe. Iemand die dat niet wil of voor wien de zaak van te 
weinig beteekenis is, moet er dan maar eenvoudig van afzien. 

Ik zou er «lus den geachten afgevaardigde op willen wijzen, 
dat hy de rollen eenigszius omkeert wanneer hy' aan de Regeering, 
die ter tegemoetkoming aan het verlangen van de Kamer het 
aan vereenigingen mogelijk gemaakt heett met aanvragen om 
subsidie te komen, nu toevoegt: die vereenigingen komen uiet, 
omdat gij, Regeering, haar niet duidelijk maakt, hoe zij de zaak 
moeten inrichten. 

De he t r Koess ingh: Mijnheer de Voorzitter! Ik vreea dat 
wy op de wijze waarop de Minister het voorstelt in een cirkel-
gang komen. De vraag is d u s : wie zal het eerst beg innen? 
De vereenigingen voor algemeen nut, die aanvragen eu voorstellen 
doen of de Hegeering, die mededeeling doet omtrent de wy'ze 
waarop zij wil dat zulk een vereeuigiug de zaak zal inr ichten? 
Wanneer nu de een op den ander wacht, komt er niets tot s tand; 
en toch zou dat zoo niet wenschelijk zijn. Ik heb dien indruk 
en ik geloof dat de Minister dat met my eens zal zijn. Het wordt 
niet verzuimd, omdat men bet Staatstoezicht vreest en geen 
rekenschap zou willen geven van de wy'ze waarop het geld 
wordt besteed en later zou worden terugbetaald. Dok ik ben 
voor het stellen van dien eisch. 

Maar het gaat er niet om geld te geven voor particuliere 
ontgmners , die grond van een waarde van f 2001) f 40ü0 willen 
waard maken — ik weet niet hoe de Minister aan dit voorbeeld 
komt — maar het geldt woesten grond, die thans zoo goed als 
niets waard is en zoo productief kan worden, indien deskundigen 
zich daarmede bemoeien. 

Zooals het nu gaat, komt er niets van. Ik zou dus aan den 
Minister pert inent willen vragen: wil de Regeering niet be-
vorderen uitbreiding van het thans bestaande Koninklijk besluit, 
waarin, zooals de Minister zelf erkent, de voorwaarden miuder 
s t reng moeten zü u gesteld en te recht, dan in het Koninkiyk 
besluit, dat van toepassing is op groote ontginningen. 

Wanneer het Koninkiyk besluit uitgebreid werd ook voor die 
soort van vereenigingen die ik bedoel, dan geloof ik dat men 
werkelijk op den goe'ieu weg zou kotnen en uit den cirkel zou 
geraken, waarin men nu ronddraait . 

De heer TaiiHii, Minister van Landbouw, Ny'verheid en Handel : 
Mijnheer de Voorzitter! Ik moet toch doen opmerken, dat als 
de geachte afgevaardigde of de Kamer in een cirkel gebracht 
is, liet de Kamer zelf is die daartoe aanleiding heeft gegev-n. 
Ten vorigen jare is door de Kamer een po^t op «Ie begroeting 
gebracht, die alleen door de Regeering is geaccepteerd om de 
li'M-reii i>i de gelegenheid te stellen met aanvragen te kouion. 
Wanneer nu de geachte afgevaardigde en andere voorstanders 
van de zaak niet in de gelegenheid zyn om met een behoorlijke 
aanvraag bij de Regeering te komen, dan zou ik willen vragen, 
of dit niet een teeken is dat wij hier te doen hebben met een 
zaak die nog niet behoorlijk voorbereid is. 

Alleen wanne r de Regeering een goed plan voor zich heeft, 
kan •/.[] doeltreffende voorwaarden stellen, maar om voorwaarden 
t>- >tellen voor een plan, waarvan men eigenly'k den inhoud 
niet kent, daar zie ik geen kans voor. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart . 46 zonder 
hootdelyke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderart. 47, luidende: 
„Kime som, uitmakende 12,025 een honderd van het totaal 

der uitbetaalde premiën, bedoeld in artikel 8U der Tiendwct 
1907 (Xttiatsblud n°. 222). Artikel :5 der wet van M .Januari 
1SRW (Slaahbtatt i r . 50), f 0.'.">:<." 

De heer van W i j n b e r g e n : Mijnheer de Voorzitter! In de 
laatste weken is er veel animo ontstaan voor vrijwilligeu tiend-
afkoop. Waarom zulks niet eerder geschied is, ik zal het niet 
onderzoeken. Het gaat meermalen zoo, dat, wanneer men veel 
tyd voor iets heeft, men het uitstelt tot een oogenblik waarop 
nieii ten slotte te weinig tyd heeft. E r is misschien echter nog 
een andere reden waarom men niet eerder gekomen is tot afkoop. 

Dezer dagen toch kwam iemand hy my', die mij vroeg of er 
geen mogelykheid was tot bet verkrijgen van uitstel voor 
vry willigen tiendafkoop. Toen zeide ik h e m : inogelyk is er iets 
op te vinden, maar gij kunt geen uitstel eischen, want er is 
tyd genoeg voor geweest. Wel neen, zeide die mynheer tegen 
my', ik kan niet vry willig afkoopen, want de wet treedt pas in 
werking op 1 Januar i 1908. Ik heb hem toen gewezen op art. 
80 der Tiendwet, luidei .de: 1. Deze wet treedt in werking op 
1 Januari 1909, met uitzondering van de ar t t . 1, 2de lid, 8li. 
84, 85 en 87, welke niet den dag harer afkondiging in werking 
treden." 

f oen zeide die heer : volkomen juist , maar art. 86" zelf is iu 
art. tfö onder de uitgezonderde artikelen niet genoemd eu daarop 
komt het juis t aan. Nu staat de zaak dus zoo: de wet treedt in 
werking op 1 Januar i 1909, met uitzondering van eeuige artikelen, 
maar juist niet uitgezonderd art. 86, waarin juist s taat dat bet 
artikel van den vry willigen tiendafkoop in werking treedt op 
den dag van de afkondigiug der wet. 

De man bleef op dien grond volhouden dat het artikel be-
treffende den vrijwilligen afkoop niet in werking was getreden, 
maar pas iu werking trad op 1 Januar i 1909. 

Ik wil wel zeggen, dat ik op het oogenblik geen kans zag 
den man te wederleggen. Ik geloot, dat bier wel degelijk eeu 
leemte iu de Tiendwet is blootgelegd. E n myn conclusie ia, 
dat het aanbeveling zou verdienen in gevallen als deze bij een 
afzonderlyke wet de inwerkingtreding eeuer wet of van som-
mige bepalingen eeuer wet te regelen. 

Ik laat nu in het midden of er meer personen zyn geweest 
die op dien grond niet tijdig tot tiendafkoop zijn overgegaan, 
maar vaststaat, dat op heden nog tal van personen vry willig willen 
afkoopen, en vast staat ook, dat het iu bet algemeen belang is, 
dat die vry willige afkoop zooveel inogelyk plaats heeft. By de be-
hainleling van de Tiendwet is daarop immers herhaaldelijk ge-
wezen en het is op dien grond dan ook, dat voor vrijwilligen afkoop 
een premie toegekend is. Wanneer het alzoo vaststaat, dat velen 
tot vrywilligen tiendafkoop willen overgaan, en ook vaststaat 
dat het iu het algemeen belang is dat dit gebeurt, dan is daar-
niede ook aangetoond de wenschelijkheid, dat alsuog de gelegen-
heid daartoe worde gegeven, indien daartoe de mogelykheid althans 
bestaat En derhalve rest de vraag: bestaat die mogelykheid? 
Mogelyk ware geweest, de inwerkingtreding van de wet te ver-
schuiven, doch dan had de Regeering eerder op de hoogte moeten 
zyn gebracht van de wenschelijkheid daarvan. Hu is dit niet 
meer mogelijk. 

Het is ook niet mogelyk den termyn in art. 83 genoemd te 
verschuilen tot 1 April a. s., gelijk in het Voorloopig Verslag 
is gevraagd. 

Volkomen juis t is iu de Memorie van Antwoord uiteengezet 
dat met 1 Januar i alle tiendplichtigheid is vervallen, en dat 
duidelyk vrywillige afkoop niet meer kan plaats hebben van 
iets dat niet meer bestaat. De wet zal dus in werking treden. 
Op 1 Januari is alle tiendplichtigheid vervallen. Doch nu komt . 
de v raag : Is het mogelijk dat dun nog tusschen den voormaligen 
tieiidln fier eu den voormaligcn tiendplichtige een overeenkomst 
wordt aangegaan vau dezelfde strekking en met feitelijk hét-
zeilde resultaat als hetwelk bereikt zou z'yn, indien zy' voor het in 
werking treden der wet tot vrijwilligen tiendafkoop waren overge-
gaanV Zoodanige overeenkomst is wel degeluk inogelyk. Alleen 
zal men dan niet de premie genieten eu ook niet kunnen be-
reiken, dat de Staat de afkoopsom betaalt, eu de vroeger tieud-
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plicbtigc daarvoor de tiendrente betaalt. Doch overigens is 
«alk een overeenkomst wel degelijk mogelijk. 

Stel byv. dit geval. A is tiendhefïer en B tiendplicbtige. Op 
1 Januari vervalt de tiendplichtigheid. Tusschen A en B bestaat 
dus niet meer de minste reclitsband. A beeft recht op schade-
loosstelling va» den Staat en B is verplicht tot betaling van 
tiendrente aan den Staat. Nu kunnen A en B niettemin wel 
dt-gelijk deze overeenkomst aangaan: B neemt de verplichting <>p 
zich aan A een zekere som geld te betalen, mits A zorge dat B de 
tiendrente nii-t aan den Staat behoeft te betalen. A kan daarvoor 
zorgen door eenvoudig geen aangifte te doen aan de tiendcommis-
sie. Is die termijn van aangifte voorbij, en heett A geen aangifte 
gedaan, dan zal B eenvoudig het bedrag hebben te voldoen aan 
A en de zaak is geregeld. Waar dit zoo is. daar is vanzelf de 
weg aangewezen, langs welken de Regeering alsnog de afwik-
keling kan bevorderen zonder volledig*.' toepassing van de 
Tiendwet. De Regeeriug bevordere dan, dat aan een overeen-
komst, als ik zooeven heb geschetst, dezelfde voordeden en 
dezelfde faciliteiten bij de uitvoering worden verbonden als 
thans aan een overeenkomst tot vry willigen tiendafkoop, terwijl 
aan den anderen kant dezelfde waarborgen voor de juistheid 
der overeenkomst zullen moeten worden gevraagd als bij den 
vry willigen afkoop thans. 

Men zal dan blijven spreken van vrijwilligen afkoop, maar 
juridiek is langs dezen weg de zaak in orde. 

Een eenvoudige wetswijziging ware m. i. daartoe voldoende. 
Natuurlijk zou er een termijn moeten worden gesteld binnen 
welken zulke overeenkomsten moeten zh'n tot stand gekomen. 
Het komt mn' voor, dat een termijn tot 1 Juli 1909 daartoe 
voldoende zou zijn, terwijl het zeer wenschelijk zou wezen den 
termyn van tiendaangifte, genoemd in art. 29 van de Tiendwet, 
dan ook te verlengen tot 1 Juli 1909. Ik stel mij den loop der 
zaken dan aldus voor: mocht de Minister nu verklaren bereid 
te zun de indiening te bevorderen van een wetsontwerp als 
door mij zooeven is aangeduid, dan zullen de menschen die nu 
met den vrijwilligen afkoop bezig zijn, daarmede kunnen voort» 
gaan, terwijl de vele menschen die er blijkbaar nog mede zouden 
willen beginnen, indien er nog tijd was, er alsnog een aanvang 
mede zullen maken. 

De secretarissen van de Tiendcommissiën, die nu naar wij ver-
trouwen binnenkort benoemd zullen worden, zullen aan die 
personen raad en voorlichting kunnen verschaffen, wat een groot 
voordeel is, waar juist tot heden zoo weinig menschen gevonden 
zijn, die tieudlieffers en tiendplichtigen raad en voorlichting 
hebben willen geven. Zij die daartoe geroepen waren, hebben 
het zeer schaars gedaan; de secretarissen der Tiendcommissiën 
zullen het beter doen, naar wij mogen verwachten. 

Welnu, al de zoodanige personen, die gaarne de zaak bij 
onderlinge overeenkomst willen geregeld zien, zullen dan voor-
loopig geen aangifte doen bij de Tiendcommissie, wh'1 zij ver-
trouwen, dat zij tijdig door onderlinge overeenkomst de zaak in 
orde kunnen maken. Gebeurt dit, dan zal de aaugifte aan de 
Tiendcommissie geheel kunnen acaterwege blijven. Ea voor 
schennis van rechten van derden behoeft myns inziens geen 
vrees te bestaan, indien erkenning der overeenkomst, betaling 
der premie, enz. niet plaats heeft, voordat de termijn van aau-
gifte verstreken is, op welken dag toch onherroepelijk vaststaat 
wie rechthebbende of belanghebbende ten opzichte van een 
bepaald perceel is of zal kunnen blijken te zijn. 

Indien nu xonis de Minister den termijn van art. 29 niet wil 
verlengen, maar toch tot 1 Juli de overeenkomsten, door mij 
bedoeld toelaat, dan zullen zij, die geen kans zien vóór het 
verstrijken van den termijn van art. 29 gereed te komen, aan-
gifte moeten doen bn' «Ie Tiendcommissiën en later bh' eventueele 
totstandkoming van de overeenkomst royeeiïng moeten vragen. 
Juist om dit te voorkomen komt mij een zoodanige verschuiving 
Van den termijn van art. 2.1 gewenscht voor, dat de laatste dag 
van aangifte samenvalt met den laatsten dag van vrijwillige 
overeenkomst. 

Met het oog op de vele belangen door mij genoemd, hoop 
ik, dat de Minister een zoodanige toezegging zal willen doen, 
die het uitzicht zal openen, dat de velen, die blijkbaar bn' vrg-
willige overeenkomst de zaak alsnog willen regelen, in de 
mogelijkheid zullen worden gesteld dit te doen, alsmede dat 
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de toezegging van den Minister aan zoodanige vastheid moge 
bezitten, dat de belanghebbenden daarin voldoenden grond vinden 
om reeds aangevangen arbeid van vrijwilligen afkoop voort te 
zetten of' een aanvang met het werk te maken daar waar zulks 
op het oogenblik nog niet is geschied. 

Ue heer I 'at i jn: .Mijnheer de Voorzitter! Na hetgeen door 
den vorigen geaebteu afgevaardigde over dit onderwerp is gezegd, 
zal ik daarover niet verder spreken. Ik wensch te volstaan met 
de verklaring, dat. ik de conclusie van den geachten afgevaardigde 
uit KIst geheel onderschrijf en dat, naar ik weet, ook het deel 
van het land waar ik meer speciaal bekend ben, er zeer grooten 
pry's op zou stellen, als de Minister een regeling als door den 
geachten afgevaardigde uit Eist gewenscht, zou willen tot stand 
brengen. 

De lieer Talnia, Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel: Mijnheer de Voorzitter! Ook mij is in de laatste weken' 
bekend geworden, dat een aantal personen raeeneri tot o vereen -
stemming te zullen komen omtrent de waarde van iiet tiend-
recht, waaromtrent zjj op het oogenblik staan als tieudheffer of 
als tiendplichtige. Ik /.eg niet, dat zij .zullen komen" maar nat 
zij ,ureenen te zullen komen tot overeenstemming." Daartus-
schen is natuurlijk altijd een marge. Wanneer twee menschen 
een overeenkomst moeten sluiten, is het zeer best te begrij-
pen, dat zij beiden volkomen te goeder trouw ineenen, dat zij 
tot overeenstemming zullen komen, omdat zij beiden uitgaan 
van de veronderstelling, dat de ander de redelijkheid van hun 
inzicht zal willen erkennen. 

In de Memorie van Antwoord is uiteengezet op welke gronden 
tot nu toe van den vrijwilligen afkoop niet heel veel terecht is 
gekomen. De geachte afgevaardigde uit Eist heeft daarbij een 
dubium gevoegd omtrent art. 86 van de Tiendwet, dat, dunkt 
mij, op ieder in deze vergadering den indruk gemaakt moet 
hebben, hoe ontzettend moeilijk een dergelijke materie is. 

Die geachte afgevaardigde heeft immers dat dubium wel opge-
roepen, maar hij is er niet in gedaagd de opgeroepen geesten 
fatsoenlijkin het hok te krijgen. Ik zal er mij niet in verdiepen, 
hoe het is. Maar nu de zaak zelf. Ik heb overwogen, of het mogelijk 
was den termijn van afkoop te verlengen of wel het in werking 
treden van de Tiendwet door de indiening van een wetsontwerp te 
verschuiven Al die mogelijkheden heb ik moeten afwijzen ; het 
was niet doenbaar. Waar is het eigenlijk om te doen? Van de 
zyde van den Staat, om zoo min mogelijk moeite en kosten te 
hebben. Als de schattingseommissiën niet al hun werk kunnen 
ontlast worden of de gerechtshoven kunnen worden ontlast van 
vele procedures, die er kunnen komen, is dit in het belang 
van den Staat. Aan den anderen kant is het veel beter dat 
de menschen het onder elkander eens worden, dan dat de Staat 
moet komen om buiten hen om te handelen. 

Nu is, en ik moet het dankbaar zeggen, na besprekingen met 
leden van de Kamer, aan ons Departement voorgekomen dat er 
een tusschenweg is. 

De Regeeriug is bereid te overwegen, ot voor belanghebbenden 
alsnog de gelegenheid behoort te worden opengesteld om, ouder 
bepaalde waarborgen en tegen genot eener premie, vóór het 
verstrekken aan de schattingscommissiën van de sehattingslnsteu, 
bedoeld in art. 49 der wet, opgave te doen van dejaarluksche 
zuivere tiendopbreugst, bedoeld in art. '4, lid 2, der wet. 

De wijze, waarop het geregeld moet worden is zeer moeielijk 
en teer. Het is wenschelnk dat wij , als wn' dit doen, het bijzonder 
goed doen. Het is te voorzien, dat in Januari de tieudcommis-
siën advies zullen kunnen geven over deze aangelegenheid en 
een avant-projet voor wetswijziging zullen kunnen indienen. 

Er is geen haast bh'; het komt er alleen op aan verdere pro-
cedure af te snijden. Wanneer de Kamer in Februari bijeenkomt 
en het voorstel dan spoedig gereed vindt, dan is het tyd ge-
noeg de moeilijkheden op te lossen. Het komt ongeveer op het-
zelfde neer als den tiendafkoop eenigen tijd voort te zetten. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 47 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De onderartt. 48 tot en met b2 worden achtereenvolgens 
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zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

Ueraadslaging over onderart. 68, luidende: 
.Jaarwedden, belooningen en toelagen van het personeel, 

f 86800." 

De heer Buys de Beerenbrouck: Mynheer de Voorzitter! 
Slechts enkele kleine opmerkingen. 

In de eerste plaats kan ik mij niet vereenigen met de opti-
uiistische opvatting van sommige leden over de inrichting en 
de werkwijze van het Staatsniynbedryf 

Ik geloof, dat het oogenblik nog niet gekomen is een oordeel 
er over uit te spreken, of deze inrichting goed of slecht is. Zn 
is immers nog slechts zoo korten tijd aan het werk, dat men 
ten deze niet kan spreken van ervaring. Ik wensch derhalve 
mijn oordeel op te sehorten. 

In verband daarmede zou ik ii: de tweede plaats willen zeggen, 
dat de aanleg van volgende Staatsmanen door niy nu niet zoo 
bijzonder wordt toegejuicht, als dit met sommige andere leden, 
blijkens het Voorloopig Verslag, bet geval is. 

Het wil m\j toch voorkomen, «lat uitbreiding èu van het par-
ticulier èn van het Staatsmijubedryf nu niet die groote voordoelen 
met zich brengt, bij exploitatie, gelyk zij op dit oogenblik ge-
sehiedt, als door de leden die hier aan het woord waren, wordt 
beweerd, ik zou er bjj de Minister bijzonder op willen aandringen, 
dat de nadeeleu dia blijkens de ervaring uu reeds in de mijn-
streek bestaan, door bet nemen van de uoodige maatregelen uit 
den weg zullen worden geruimd. 

In de derde en laatste plaats iets over een passage in de 
Memorie van Antwoord. 

De Minister deelt ons mede, dat ook naar zijn meening be-
vordering van de middelen van verkeer te land en te water iu 
Zuid-Limburg absoluut noodzakelijk i.-, dat deze een belang-
rijke voorwaai'de voor de ontwikkeling der industrie in die 
.-treek zullen zijn. De Minister zegt dan ook toe met zjju ambt-
genoot van Waterstaat daarover te zullen onderhandelen, indien 
daartoe aanleiding bestaat. 

Ik ben het met dit antwoord volkomen eens, behalve dat 
naar mijn meeniug de woorden: wanneer daartoe aanleiding 
bestaat, hadden kunnen achterwege blijven. 

Immers er bestaat daartoe om verschillende redenen, aau-
leiding. In de eerste plaats omdat de belangen, die in dat ge-
deelte van het land moeten worden behartigd, van zoo omvang-
rijken aard zy'n, dat de Minister van Waterstaat alleen niet kan 
beoordeeleu — dit is reeds uu het geval — of de verkeers-
middelen zijn zooals zy moeten wezen. 

In de tweede plaats, omdat het jonge Departement waarvan 
w(j de begrooting op het oogenblik behandelen iu staat is, aan 
het eenigzins oudere Departement, dat den last «Ier jaren reeds 
schynt te gevoelen, meer kracht en wat meer elasticiteit te geven. 

Iu het algemeen geloof ik, dat wij hier iu de Kamer niet 
moeten aandringen op de behandeling van onderwerpen door 
meer dan één Departement. In de meeste gevallen toch ondervindt 
men daarvan groot nadeel. Hoe meer Departementen van algemeen 
bestuur by een zaak zyn betrokken, hoe moeilijker het is om 
het overigens toch niet eenvoudige raderwerk van den Staat in 
beweging te brengen en te houden. 

Hier hebben wy evenwel een dier uitzonderingen. 
Ik zou daarom den Minister beleefd, doch dringend in over-

wegiug willen geven, van deze uitstekende gelegenheid gebruik 
te maken, oiu het raderwerk, dat aan hut andere Departement 
langzaam loopt, door zyn goede zorgen wat vlugger te laten 
gaan werken. 

De heer vau f i l t e r s : Mijnheer de Voorzitter! Een enkel 
woord over de quaestie van de finaucieele regeling by het Staats-
mynbedryf. 

Naar aanleiding van hetgeen u gisteren beeft opgemerkt, dat 
het vraagstuk der bedrijven later aan de orde zal komen, zou ik 
dit niet gedaan hebben, indien in de Memorie vau Antwoord niet 
een zinsnede voorkomt, welke naar mijn meeniug bedenkelijk is. 

De Minister acht de tijd voor een afzonderlijke tinancieele 
regeling vau het Staatsinynbedryf nog niet gekomen. 

Nu is er reeds jaren aangedrongen op scheiding der financiën 
van de Staatsbedrijven en de algeineene Rijksfinanciën. 

liet vorig jaar is door den Minister de Meester een spoedige 
regeling toegezegd. 

De Minister Kolkman heeft dit jaar by de algemeeue be-
schouwingen over de Staatsbegrooting dergelijke toezegging 
herhaald, fly deelde toen mede, dat een voorloopig wetsontwerp 
reeds was toegezonden aan de betrokken Departementen, dat 
het antwoord zich geruimen tyd liet wachten en dat daarbij 
van velerlei moeilijkheden bleek. 

Na hetgeen wy gelezen hebben in de Memorie van Antwoord 
verwondert, het mij niet, dat de zaak niet zoo snellen voortgang 
beeft als wel wenschelyk is, want ik lees op bladz. 16: 

„Voor eene afzonderlijke finaucieele regeling vau het Staats-
mynbedrijf acht de ondergeteekende den tyd uog niet gekomen. 
Alvorens ten deze te kunnen beslissen is het gewenscht, dat 
eerst eenige ervaring in het eigenlijke bedrijf is opgedaan. 

„Inmiddels geeft reeds thans de commercieele boekhouding, 
die naast de Staatsbegrooting-boekhouding wordt gehouden, 
een duidelijk overzicht vau de in het bedryt gestoken gelden." 

Dit laatste is beslist onjuist. Ik zal dat nader met cijfers 
aantoonen. 

Ik kan mij niet begrijpen hoe men kan zeggen, dat de tyd 
nog niet gekomen is voor een afzonderlijke finaucieele regeling, 
voor de scheiding van de Rijksfinanciën en de financiën van 
de bedryven. Ik vraag mij al', of daarvoor een tyd is, of niet 
van den aanvang van eenig bedrijf !l^ e o n behoorlijke scheiding 
moet. worden gemaakt. 

Welke ervaring moet men eigenlijk iu het bedrijf opdoen 
om tot een behoorlijke finaucieele scheiding te geraken, tenzij 
— en dat zou hoogst bedenkelijk zijn — men den financieelen 
opzet wil maken naar de uitkomsten van het bedrijf'. 

De Staat, op dit oogenblik verschillende bedrijven exploitee-
reude. moet er voor zorgen dat bij groote zelfstandigheid, welke 
men aan elk bedrijf voor zyn beheer moet toekeunen, er vol-
doende controle worde uitgeoefend op de financiën, terwyl toch 
de noodige vrijheid van beweging big re bestaan. 

Elk bedrijf zal daarbij zyn eischeu hebben, waarmede reke-
ning is te houden, maar dat heeft met de eigenlijke finaucieele 
scheiding niets te maken. De Staat moet voor al deze bedrijven 
eenvoudig worden beschouwd als geldschieter. rly verschaft 
aan de bedrijven de noodige middelen om zich in te richten en 
de werkzaam heden aan den gang te helpen. 

Nu moet men nauwkeurig in het oog houden, dat voor al wat 
de Staat in een bedry'f steekt, het bedrijf gedebiteerd moet 
worden, maar tevens bedenke men, dat de Staat het kapitaal 
dat hy in de bedrijven steekt, niet kosteloos heeft. De Staat 
heeft geen geld als een particulier zoo maar hier en daar te 
beleggen. Het geld dat de Staat in de bedrijven steekt, kost 
aan den Staat rente. Het verstrekken van dat geld geschiedt 
uit de zoogenaamde buitengewone uitgaven, eu voor deze moet 
de Staat leeuen, hetzy dat de Staat daarvoor creëert vlottende 
sc-huld, die naderhand geconsolideerd wordt, en waarvoor dus 
rente verschuldigd is, hetzy dat de Staat op den gewonen dienst 
zooveel overhoudt, dat hy op die wijze iu de middelen voorde 
bedryven kan voorzien, maar dan wordt dat geld niet gebruikt 
waarvoor het zou moeten dienen, voor amortisatie van schuld. 

Hoe men het. dus beschouwt, de Staat heeft het geld niet 
gratis: maar dan moet van het begin at aan rente door het 
bedrijf aan den Staat worden betaald over het verstrekte kapitaal 
en daarvoor moet het bedrijf ook gedebiteerd worden, gel yk men 
bij elke onderneming zou doen. Nu moet, afgescheiden van 
deze Staatsrekeniug, de rekening die de Staat als geldschieter 
by het bedry'f heeft, er voor elk bedryt natuurlijk een atzouderlyke 
rekening worden gehouden, waarbij men met alle bijzonderheden 
van en ervaringen in het bedrijf opgedaan zal kunnen rekenen. 

Het zal byv. goed zyn, dat men kan zien of de een of de 
andere myn meer of minder kost; hoe het staat met d j wiust-
en-verliesrekening van elke myn die een zelfstandige exploitatie 
vormt. Dat zal door een behoorlijke boekhouding zyn na te gaan. 

Nu is de Staat in 1902 begonnen met uitgaven te doen voor 
de Staatsmyneu en op zeer gemakkelijke en voordeelige voor-
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waarden aan de mijnen geld te geven. Die voorwaarden zijn 
gemakkelijk, omdat de Staat aan het bedrijf'geld geeft op elk 
oogenblik dat het bedrijf' het noodig heeft, in tegenstelling met 
particuliere ondernemingen, die rekening hebben te houden 
met den stand van de geldmarkt, met de geneigdheid van 
bankiers en particulieren om geld te sehieteu. En op voordeelige 
voorwaarden, omdat, terwijl het particulier bedrijf met den 
stand der geldmarkt rekening moet houden, en men misschien 
een hoog percentage moet betalen, de Staat het leent tegen de 
rente die het den Staat zelf kost, zonder eeuige bankierswinst. 
Ik wil dan ook aannemen, dat de Staat aan het mijn bedrijf'het geld 
voorschiet tegen 3'/* pet., dat is, op het oogenblik naar den 
gemiddelden koers van de Werkelijke Schuld, het percentage 
waartegen de Staat kan leenen. 

Maar om nu de rekening zuiver te maken, moet ook berekend 
worden wat de mijn aan kapitaal en rente aan den Staat ver-
schuldigd is. Eu vóór er van winst sprake kan zyn, moetaller-
eerst die rente voldaan worden. 

Hoeveel kapitaal steekt er nu op het oogeublik in de Staats-
mijnen ? 

De Minister zegt — ik herinner aan de woorden, zooeven ge-
citeerd — dat het oogenblik van de door mij gewenschte regeling 
nog niet gekomen is, en dat uit de boekhouding van het Staats-
mijnbedrijf duidelijk blijkt hoeveel in de mijnen is gestoken. 

Ik heb een berekening gemaakt van hetgeen aan kapitaal il 
gefourneerd en van hetgeen er aan rentevergoeding, tegen een 
rentevoet van 3' 4 pet., by moet worden gevoegd. 

Ik heb myn gegevens getrokken uit de uitgewerkte en 
toelichtende staten gevoegd by' de begrooting van Waterstaat, 
later bij die van Landbouw, van 1902 tot en mot 1907; jaren 
dus waarvan de dienstjaren zy'n afgesloten. 

Die berekening beslaat verschillende vellen ; ik zal de resultaten 
er van ruededeeleu in duizendtallen. 

Laat ik even zeggen, dat ik uitsluitend heb genomen de 
uitgaven voor de Staatsmyn. Ik heb geen rekening gehouden 
met de exploratie, het mijutoezicht, de kosten van den Mijnraad 
enz. Dan blijkt, dat op 31 December 1907 de myn moet worden 
gedebiteerd voor f' 4 11o000, terwijl de rekening van de 
Staatsman aangeeft, dat op 31 December 1907 de Staat wordt 
gecrediteerd voor f 2 9t>5 000, een verschil van f 1148 000. Er zijn 
voor 1908 en 1909 telkens 2 millioen uitgetrokken. Wanneer ik 
nu bereken, dat in elk dier jaren l'/ï millioen zal worden verwerkt, 
dan zou, met berekening van rente, de schuld van de mijnen 
worden op 31 December 1908 : f 5 7(57 000 en in 1909: f'8451000. 

Nu waet ik wel, daar staan inkomsten tegenover, welke over 
die jaren nog niet bekend zyn : ik zal mij dus bepalen by vaste 
eyfers, die over 1907. 

Tegenover de schuld op het einde van dat jaar staau eenige 
ontvangsten. Die kan men vinden in bijlage A tot de Millioenen-
rede. Daar zijn gespecificeerd de buitengewone ontvangsten en 
dan ziet men, dat de Staat in al die jaren, van 1902- 1907, uit 
de mijnen f 140 000 heeft getrokken. Trekt men dat bedrag af 
van de schuld welke de mijnen by' den Staat gemaakt hebben, 
dan is het verschil volgens mijn berekening, gebaseerd op de 
cijfers van de begrooting en de rekening der mijnen, ruim een 
millioen gulden. 

Het voorgaande is toch voldoende om duidelijk aan te toonen, 
dat niet juist is wat de Minister heeft gezegd, dat de rekening 
der Staatsmijnen een duidelijk beeld geeft van hetgeen de Staat 
1:1 de mijnen gestoken heeft en men met de bedrijfsregeling 
geen haast behoeft te maken. 

Vanwaar komt dat verschil van een millioen ? In de eerste 
plaats hierdoor, dat men bij de Staatsmijnen zich niets van 
reote aantrekt. Men leent miilioenen en trekt zich van de rente 
niets aan. 

In de tweede plaats trekken de Staatsrny'nen zich nagenoeg 
niets aan van hetgeen de Staat heeft moeten betalen voor het 
Staatsniynveld. Toen de Staat dat veld heeft gekregen, is er, 
wel is waar voor de betaling der „inventeurs", een bijzondere 
regeling gemaakt, maar, hoe ook verschillend van gewone concessie-
regeling, heeft de Staat toch aan de boorouderneiners de boor-
kosten moeten vergoeden, gelyk bijv. ook de maatschappij Oranje-
Nassau, toen zy de concessie kreeg, heeft moeten vergoeden de 
in haar terrein vroeger gedane boringen. De Staat heeft daar-
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voor vjjf ton moeten betalen. De Staatsmijnen trekken zich 
daarvan echter zoo goed als niets aan, terwijl dat toch kosten 
ziju, die men ten laste van het mijnbedrijf moet brengen. 

Er is nog een factor waarmede ik had moeten rekenen, maar 
dien ik niet in rekening heb kunnen brengen, omdat mij daar 
voor de noodige gegevens ontbreken. Ik bedoel de pensioeus-
lasten. Alle vaste ambtenaren in dienst van de Staatsmijnen 
komen in aanmerking voor pensioen van den Staat. Zij storten 
daarvoor bijdragen in de Staatskas, maar wij hebbeu bn' de be-
handeling van hoofdstuk I der Staatsbegrooting van den Minister 
van Financiën de mededeeling gekregen, dat de bijdragen der amb-
tenaren slechts één derde gedeelte van de pensioenslasten dekken. 
Voor een groot bedrijf a ' s 'lat der Staatsmijnen worden de 
pensioenslasten een zware post op de rekening. Men trekt zich 
daarvan echter ook niets aan en laat het deficit maar ten laste 
van den Staat. 

Dit zy'n bewijzen, dat de rekening van de Staatsmijnen on-
zuiver is en men niet kan zeggen, dat er met een bedrijfsregeling 
geen haast behoeft gemaakt te worden. 

Ik acht het wenschelyk, dat zoo spoedig mogelijk een bedryfs-
regeliug worde gemaakt, want hoe ingewikkelder het bedrijf 
wordt, des te moeilijker zal het zijn om een zuivere rekening 
op te maken. 

Ik heb den indruk gekregen, dat men bh' de Staatsmijnen 
handelt als iemand die wel weet, dat hij veel schulden beeft? 
maar er tegen opziet zijn rekening te maken ; hij stelt dat ui, 
tot den ty'd dat hij verwacht veel gold te gaan verdienen, om 
dan onder gunstiger omstandigheden zijn rekening eens op te 
maken. 

Zoo gaat het ook bij de Staatsmijnen. Men geefl ziel: op dit 
oogenblik niet gaarne rekenschap, hoe de zaak staat. Men zal 
er echter toch toe moeten komen, en ik hoop, dat dit reeds 
het volgende jaar zal gebeuren en dat tot het indienen van een 
af/.onderlyke mijn begroeting zal worden overgegaan. 

Op die begrooting moet een post voor de rente voorkomen 
over door den Staat verstrekte kapitalen, jaarlijks aangerold, 
zoolang de mijnen zich niet kunnen bedruipen, met de niet 
betaalde rente. 

Verder moet op die begrootiug een post voorkomen voor 
nieuwe voorschotten, die de Staat geeft aan de mijnen voor 
uitbreiding en nieuwen aanleg. 

In de derde plaats moet er een post op voorkomen voor af-
lossing van het gedeelte der kapitalen, dat men niet meer noodig 
heeft, dus voor hetgeen men bg de gewone bedrijven „afschrijving" 
noemt. Men behoeft bij de Staatsmijnen geen afzonderlijke 
fondsen of potjes te maken. Men geeft aan deu Staat terug wat 
men van hem geieend heeft en dan wordt het bedrijf' voor het 
gerestitueerde bedrag gecrediteerd. 

Men boude in het oog, dat het mijnbedrijf zich in een be-
tr kkelijk klein aantal jareu vry moet maken, omdat, zoodra 
de voorraad kolen in een mynveld is uitgeput, alle kapitalen 
moeten zy'n teruggegeven, aangezien er dan een waardeloose 
massa overbluft 

De stoomketels, waarvan ik niets voor afschrijving vermeld 
vind, ziju reeds jarenlang in gebruik. In dit opzicht is dus de 
rekening ook niet zuiver. 

Verder moet men ook op de begrootiug der niynen een post 
brengen voor bijdrage van deu Staat in de pensioenkasten. 

Ten slotte houdt men dan de winst welke met het bedrijf 
gemaakt is, over. Op die wijze krijgt men een overzicht en een 
duidelijk beeld vau de in het mijnbedrijf gestoken sommen. 
Men denke nu niet, dat een zoodanige regeling iets te maken 
heeft met de vrijheid van het eigenlijke bedrijf, bet betreft 
alleen de verrekening van het geld. Met mijnbedrijf blijft even 
vrij als nu. Ik hoop dan ook, dat de Minister, na hetgeen ik 
heb medegedeeld, zal terugkomen van zijn meening, dat de tijd 
voor een regeling nog niet gekomen is Ik hoop, dat, wanneer 
wy' binnenkort krijgen een bedrijfsregeling — Minister Kolkman 
heeft deze spoedig in uitzicht gesteld — wy in de eerste plaats 
daarbij zullen vinden de regeling van het uiijnbedrijt. w tut 
elk jaar worden er groote sommen iu gestoken en het niijnbe-
dryf is geworden eeu van de belangrijkste bedrijven. Vau de 
belangrijke rede vau den heer Bos, gisteren met betrekking 
tot de telephouie gehoudeu, zou, dat is wel duidelijk, het voor 
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Telcu MD groote teleurstelling zyn indien wij een bedryf§-
regeling kregen /.onder een regeling voor de inuiien. 

De beer I a l m a , Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel: 
Mijnheer de Voorzitter! In de eerste plaats wil ik naar aanleiding 
van de rede van den lieer Ruys da Beerenbrouek leggen, da t wal 
de verkeersmiddelen in Limburg betreft — eigenlijk het eenige 
punt waarop hy' een bepaalde vraag tot mij richtte ik mij 
alleen wanneer daartoe aanleiding bestaat, in aanraking stel 
met den Minister van Waterstaat , en dat ik in de Memorie 
van Antwoord niet heb willen zeggen, dat die aanleiding nog 
niet heeft bestaan. Er is tegenwoordig eigenlijk een voortdurende 
aanraking, maar men heeft uit liet Voorloopig Verslag den 
indruk kunnen krijgen alsof' dit iets was waarover wij moesten 
gaan denkeu. Er werd gevraagd of wij dat wilden doen. en er 
is geantwoord: als er aanleiding voor is doen wij het al. 

Ue geachte afgevaardigde uit Ede heeft een in booge mate 
belangrijk onderwerp door een zeer interessante rede behandeld 
en ik kan hem wel de verzekering geven, dat ik vooreen goed 
deel hetgeen door hem is gezegd, volledig onderschrijf. Er is in 
de Memorie van Antwoord een zeer tijdelijk element. Wat is 
de zaak. Enkele weken na mijn optreden heb ik reeds tot de 
directie der Staatsmanen het verzoek gericht een liuancieele 
regeling als door den geaehten afgevaardigde wordt bedoeld te 
ontwerpen. Nadat ik nog eens op deze r.aak ben teruggekomen, 
heeft de directie mij te kennen gegeven, dat zij het gewenseht 
acht, dat er eenige meerdere ervaring van het bedrijf zij verkregen, 
voordat een definitief voorstel door haar wordt gedaan. 

Nu kan ik my voorstellen, dat de geachte afgevaardigde, wan-
neer hy in d i t licht kalm de Memorie van Antwoord beziet, er 
niets anders in zal lezen dan dit, dat de Minister op een gegeven 
datum zeg t : op dit oogenblik kan ik nog niet aan het uitge-
sproken verlangen voldoen. Daarin mag niet gelezen worden, 
dat mijn oordeel is, dat men de andere Staatsbedrijven kan 
regelen maar het mijn bedrijf niet. Ik heb alleen willen zeggen, 
da t men op di t oogenblik nog niet de uoodige ervaring heeft 
van het mijn bedrij f om een finaucieele regeling te kunnen treffen, 
waarvan kau worden verwacht, dat zij geheel goed zal werken. 
Nu komen daar nog andere omstandighedeu bij. Wij weten allen 
dat een nieuwe directie is opgetreden, en wy' weten ook, dat 
het tydperk van aanleg van mijnen nog niet voorbij is, dat het 
niet gaat om eeu bedryf van één bepaalde mijn, uianr van een 
regeling van bet geheele Staatsmynbedrijf'. 

Met het oog op dit alles is bet zeer wensehelyk, dat wij ten 
opzichte vau die eene myn wat meer grond onder de voeten 
hebben voor er wordt overgegaan tot een financieele regeling. 
Dat bet noodzakelijk is dat er volkomen en afdoende blijkt 
welke de resultaten van bet uiynbedrijf zijn. geel ik den ge-
achten afgevaardigde gaarne toe. Al sta iK eerst sedert kort 
aan het hoofd van het Departement en al heb ik mij vroeger 
met mynzaken niet in het bijzonder ingelaten, één zaak is mij 
zeer goed geldeken. nl. dat. in tegenstelling met de meening die 
ook bier in de Kamer wel eens is uitgesproken, alsof men bij 
de mijnen eenvoudig te maken beeft met schatten, die slechts 
behoeven te worden ingezameld, zoodat bet eijenüjk niet noodig 
is ue puntjes op de i te zetten en precies na te gaan of de 
uitgaven welke men doet, wel inderdaad het volle rendement 
hebben, omdat zonder meer r a s t s t aa tda tg roo te wins tsa l worden 
gemaakt, aan bet niijubedryf een zeer belangrijk risico is ver-
bonden, zoodat bet zeer gewenseht is, dat wy ons precies reken-
schap geven van de sommen welke in het bedryf worden gestoken. 

Ik ben bet met den geaehten afgevaardigde eens dat het 
niet b(jscbr\jren van rente een onregelmatigheid is, omdat 
zonder eenigeu twijfel het geld dat in 1902 en 1903 is uitge-
gevon voor liet bedryf, niet meer kan worden geboekt op het-
zelfde bedrag zonder een verkeerd beeld te geven. Ik wil den 
geaehten afgevaardigde gaarne de verzekering geven, dat zyn 
rede my een aanleiding zal zyn om de geheele zaak vau de 
finaucieele regeling en de eommereieele boekhouding aandachtig 
te overwegen en daarover de uoodige adviezen in te winnen. 

Ue beraadslaging wordt gesloten en onderart . 63 zouder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Ue onderartt, 84 tot en met tit) worden ach te reenvolgen 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan* 
genomen. 

Beraadslaging over III (.Staatstoezicht op de mijnen) in het 
algemeen. 

Ue Voorz i t t e r : Hierbij zyn verschillende sprekers ingeschreven. 
Het is niet altijd gemakkelijk te onderscheiden de onderdeelen 11 
en l i l . het Staatsmijnbedryf en het Staatstoezicht o p d e m y n e n . 
Ik geloof >lus, dat eenige ruimte van bespreking bij deze afdeeling 
gewenseht kan zijn. 

Ue heer Itiiys de B e e r e n b r o u e k : Mijnheer de Voorzit ter! 
Ik heb met genoegen gelezen, dat de Minister tegen de invoe-
r iug van het instituut van arbeiderscontroleurs in de mynen 
geen bezwaar heeft en dat hij die invoering overweegt. Iets 
nieuws is liet instituut van arbeiderscontroleurs n ie t ; ik behoef 
slechts te rerwiizen naar de hoogst interessante l i te ra tuur , 
zoowel van ons land als daarbuiten, die aangaande de werking 
van de arbeiderscontroleurs in de ons naburige landen — ik 
noem Engeland, Frankrijk, Duitsehland en België* — bestaat. Een 
vrij uitvoerig overzicht daaromtrent vindt men in een artikel 
in Dr Economist van het jaar 1903 van mr. Pa tyu . Het komt 
my voor. dat het niet gewenseht is om in dit stadium van de 
beschouwingen over de Staatsbegrooting het insti tuut vau de 
arbeiderscoutroleurs in onderdeelen te behandelen, maar ik 
zou toch de aandacht willen vestigen op een pa i r groote ver-
Bohilpnnten, die er bestaan tusschen Éngelaud en Fraukryk . 

De Engelsche regeling ont leent , dunkt mij, onder meer 
baar karakter aan het feit, dat het vakvereenigingsleven onder 
de Engelsche mijnarbeiders zoo sterk ontwikkeld is. Een 
gevolg daarvan is, dat de arbeiders een groote onaf'hanke* 
lykheid genieten tegenover de patroons. En uit die onaf-
hankelykheid vloeit weder voort, dat aan de mijnwerkers 
zelf kan worden overgelaten de verkiezing van de arbei-
derscontroleurs, dat ook aan hen kan worden overgelaten 
te beslissen of' in een bepaalde mijn een arbeiderscontroleur zal 
werkzaam zijn, ja dan neen. Daarenboven — en dit is zeer 
zeker belangrijk — geschiedt de bezoldiging van arbeiders-
controleurs door ili' arbeiders-organisaties zelf. 

In tegenstelling met Engeland is in Frankrijk door de Wet -
gevende Macht in deze zeer veel geregeld. 

In de eerste plaats is verplichtend gesteld voor iedere mijn 
de aanwezigheid van één of meer arbeiderscoutroleurs en het 
is niet zooals in Engeland de arbeidersorganisatie, maar de 
arbeidgever, die de arbeiderscoutroleurs betaalt. 

Ue Engelsche en Fransche regelingen hebben echter wel eenige 
punten van overeenkomst. In die twee landen nl. is de arbeiders-
controleur geen ambteuaar, d. w. z. hij gaat niet geheel op in 
zijn taak, hy heeft nog ander werk daarnaast. 

In tegenstelling evenwel met die twee landen is de toestand 
in België een andere. Daar is de controleur in werkelijken ziu 
ambtenaa r : daar wordt hy benoemd door den Minister van 
Arbeid. 

Ik behoef' hier niet uiteen te zetten de groote voordeden die 
verhouden zyn aan dat insti tuut. Een der eerste ia. dat de 
arbeiderscoutroleurs meer dan de officieele inspectie het ver-
trouwen genieten vau de arbeiders. Zy' zijn voor deze arbeiders 
gemakkelijker te bereiken. Ue Staatsinspectie staat iu figuur-
lijken en in letterlijken zin vau het woord op grooteren afstand 
vau hen dan de arbeiders-controleurs. Ook wanneer er een 
ongeluk iu de myn gebeurt, is het zeer dikwy Is voor de arbeiders-
controleurs gemakkelijker zich onmiddellijk ter plaatse te bevinden 
dan dat. met de leden van de .Staatsinspectie het geval is. Nu 
geef ik onmiddellijk toe. dat de instelling vau arbeiderscoutroleurs 
niet alle myurampen voorkomt, ook niet is een geneesmiddel 
voor alle kwaleu; maar toch zou ik zeer gaarne vau den Miuister 
willen vernemen, of' hy voornemens is met eeuigen spoed de 
instell ing van dat, mijns inziens nutt ige instituut, te bevordereu. 

Daartoe bestaat naar myn meeuiug in dezen tyd wel de 
mogelijkheid. Immers wordt binnen niet al te langen tyd oen 
nieuwe concessie verleeud voor de outg iuning van steenkolen-
velden aan de Maas. Dan is er allicht ge^n bezwaar tegen om 
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naar aanleiding van de ervaring in andere landen, waar arbeiders-
controleurs zyn eu van de ervaring ook iu ons land, waar zy' 
niet aanwezig zyn, te overwegen, of'bepalingen by' liet verleeneu 
van nieuwe concessies kunnen worden opgenomen. waarbij deze 
instelling o|) de een of andere wy'ze wordt geregeld. 

Een volgend punt dat ik niet genoegen in de Memorie vau 
Antwoord lieb zien vermeld, is, dut er gewerkt wordt aan de 
instelling van een centraal-mynwerkerslonds. Hot heeft my 
by'zonder verheugd — ik had het tegenovergestelde ook niet 
van dezen Minister verwacht — dat bij een dergelijke regeling 
voor de Staatsinijiien de arbeiders iu de gelegenheid zullen 
worden gesteld van hun zienswijze te doen blijken vóór de 
inwerkingtreding. 

De Minister is blijkens hetgeeu hij zegt in de Memorie vau 
Antwoord van meening, dat er — en niet eenigen spoed — de 
noodige maatregelen moeten worden genomen tot oplossing van 
de moeilijkheden welke op sociaal gebied het gevolg zijn van 
de vestiging der industrie met een groote arbeidersbehoefte 
te midden van een landbouwende bevolking. In de eerste plaats 
is daarvan bet gevolg de vestiging van vreemde arbeiders. Nu 
zou ik, mede naar aanleiding van hetgeen ik z->o straks bij de 
behandeling van een der vorige artikelen heb gezegd, willen 
vragen, of de Minister niet in overleg wil treden niet zyn 
auibtgenooten van Justi t ie eu Binnenlaudsche Zaken ten einde 
te overwegen of' niet het weren van die vreemde arbeiders, voor 
zoover zy het criminaliteitscijfer verhoogen, gewenscht is. maar 
ook of de Regeering bereid ia de Rijkspolitie, die naar de inee-
ming van menschen, ter plaatse bekend, niet groot geuoeg is, 
daar uit te breiden. 

Over de woningtoestauden wordt ook een en ander in de 
Memorie vau Antwoord gezegd. Ik zou de bijzondere aandaeht 
vau den heer Minister willen vestigen op de huisvesting niet 
van de arbeidersgezinuen, maar vau de alleen loopende personen, 
omdat ook in onze niunstrekeu, evenals dat het geval is in het 
Ruhr-gebied, het zoogenaamde kostgangerswezen veel meer na-
deelige gevolgen met zich sleept dan dat met de mindere goede 
woningtoestanden voor huisgezinnen het geval is. Allicht kau 
vau de zijde van de liegeering in da t opzicht iets gedaan worden. 

Over de geineentefinanciê'n in verband met de inijuindustrie 
zal ik zeer kort kunnen zyn. Er bestaat allicht een andere ge-
legenheid om daarover in den breede uit te weiden. Alleen wil 
ik wel waarschuwen tegeu het in. i. al te groote optimisme vau 
dezen Minister, waar hy' meent, dat binnenkort een verruiming 
van het belastinggebied der gemeenten is te verwachten. 

Ik weet niet wanneer de plannen die de Regeeriug hierom» 
t rent heeft, ons in den vorm van een wetsvoorstel zullen be-
reiken, eu uog minder wanneer ten gevolge vau zoodanige 
spoedige indiening vau een wetsontwerp in het Staatsblad een 
wet zal versehynen, die. naar ik hoop, aan de moeilijkheden die 
in de mijnstreken op het oogenblik op dit gebied worden onder-
vonden, een einde zullen maken. 

De heer van K o l : Ik zou nog enkele woorden willen ge-
bruiken tot steun van hetgeen door den vorigeu spreker gezegd 
is omtrent de uoodzakelykheid van een betere handhaving vau 
het mijnreglement door het aanstellen van arbeiderscontroleurs. 
Ik hoop trouwens by' dezen Minister op krachtige medewerking 
iu deze te mogen rekeneD, daar hy op bladz 34 van deze Memorie 
van Antwoord duidelijk toelicht, hoe by' de arbeidsinspectie 
.controleurs van den arbeid" noodig zyn, .menschen die het 
bedryf kennen". Want indien het by' één bedrijf noodzakelijk 
is, dat degene die toezicht uitoefent, het bedryf kent in al 
zyn details, dan is het wel by het my'nbedrijf. E r bestaan 
voor de controle geen personen daarvoor zoo geschikt als zy', 
die jaren en jaren zelf in de my'u gewerkt hebben en daardoor in 
staat om alle veiligheidsvoorschriften afdoende te contróleeren, 
tegen misleiding te waken, de noodige wenken tot verbetering 
te geven, ja , dikwijls rampen te voorkomen. 

De arbeiderscontroleurs moeten aan een tweetal eischen vol-
doen. Zij moeten ten eerste het vertrouwen hebbeu van de 
arbeiders. Wanneer men nu den reeds algemeen als wenschelyk 
erkenden weg inslaat van verkiezing door de arbeiders, een 
methode waarop ook aangedrongen is in het orgaau van de 
georganiseerde mijnwerkers in Limburg. De Mijnwerker, van 5 

December jl., dau zou men daardoor personen krijgen, die blijken^ 
den uitslag der verkiezingen het vertrouwen der arbeiders ten 
volle bezitten. Personen verder die, behalve dat zy' het bedrij! 
kennen, ook belang er by hebben te waken voor de veiligheid, 
daar hun eigen leven en verantwoordelijkheid er mede gemoeid zyn. 

Een tweede eisch i s : onafhankelijkheid van den myndirecteur 
of werkgever. In al de lauden die door den vorigen spreker 
zy'n genoemd, waar deze menschen nog eenigszins afhankelijk 
zyn vau den mijnondernemer, van hem hun loon trekken als 
ondergeschikten, kan er geen goede arbeidsinspectie zyn. Wy 
moeten das het voorbeeld van België volgen, wair bezoldigde 
controleurs ervaren mijnwerkers zyn, die door de Kegeering 
worden betaald. 

In de denle plaats — hierop wil ik slechts terloops wyzeu •— 
kunnen zulke controleurs nutt ig zijn om conflicten over de 
loonen te voorkomen. In geen enkel bedryf toch, daar meestal 
bij aanneming de looneu worden vastgesteld, komen zooveel 
loousconflicten voor en op zulke reusachtige schaal dan by' het 
my'u bouwbedrijf Men mag dus de beslissing daarover niet over-
laten aan de willekeur'van ondergeschikten, alleen gecontroleerd 
door ingenieurs, die op hun bereau moeilijk over die zaken 
kunnen oordeelec, doch dient daarbij ook het advies in te winnen 
van een dergelyken controleur als mijnwerker opgegroeid. Aldn* 
zou men die bron van talrijke conflicten kunnen verstoppen. 

Nog een enkele opmerking. Het schynt wel dat het iu Limburg 
noodzakelijk is om beter toezicht uit te oefenen op het omgaan 
met dynamiet. Mij is persoonlijk medegedeeld en men leest het 
ook in De Mijnwerker van 7 November j l . dat op de een of 
andere wy'ze so'iis jongens zich hadden meester gemaakt van 
dynamiet en daarmede speelden. Het bly'kt dus, dat de gestrenge 
voorschriften vau bet mijnreglement niet voldoende worden ge-
hand haafd. 

Ten slotte nog d i t : behalve controle is ook noodig, dat ingeval 
van overtredingen van het reglement — slech^t uiterst zelden 
ter kennis van den rechter gebracht, indien ze ook al bekend 
werden — zulke overtredingen behoorlijk worden gestraft en 
dit schijnt geenszins het geval te zijn. 

Den 24steu October 1008 behandelde de rechtbank te Maastricht 
de navolgende overtredingen van het mijnreglement door het byv. 
bestuur der Maatschappij tot Exploitatie vau Limburgsche 
Steenkolenmijnen te Heerlen: 

1°. het ontbreken van ijzeren hekken by de verschillende 
schachten, zoodat deze wanneer de respectieve kooien zich niet 
daar ter plaatse bevonden, niet gesloten zyn ; 

2°. het ontbreken van een brandbluschapparaat in een der 
paardenstallen; 

3". bet zich bevinden vau luchtgordijnen in eenige de r r em-
helliugen; 

4". het laten verrichten der werkzaamheden boven den grond 
door een jongen beneden 13 jaren (kolenzeven). 

In deze zaak werden een drietal getuigen gehoord, onder welke 
de hoofdingenieur, de heer Blankenvoort, uit wier verklaring 
het O.M. de schuld van beklaagden wettig eu overtuigend be-
wezen achtte. He t vonnis echter lijkt meer op spot- dau rechls-
gevoel. De rechtbank eischte voor ieder der beklaagden immers 
niet meer dan een gulden boete. 

Wanneer men wil dat het mijnreglement, dat als voorbeeld 
kan aangehaald worden voor alle andere landen, behoorlijk 
effect sor»eere, dan zal men ten eerste moeten zorgen voor betere 
uitvoering daarvan door de arbeiderscontróle en voor strenger 
bestraffing bij geconstateerde overtredingen. 

De heer Nolens: Mynheer de Voorzit ter! Ook ik wensch my 
te bepalen tot enkele woorden over het mijntoezicht. Het mijn-
wezen hier in ons land verkeert op dit oogenblik in een zeker 
stadium vau bloei. Wy weten dat eiken dag ongeveer 300 
wagonladingen kolen naar den bovengrond gebraebt worden. 
Dit mag wel eens gereleveerd worden. Dezer dagen heb ik hier 
nog iemand gesproken, die er over stond te kijken dat het 
mynbedry'f reeds zulk een omvang had gekregen. Volgens som-
migen gaat het te langzaam , maar de meesten zyn toch van 
oordeel, dat bij de ontwikkel ing van dit bedryf de geleidelijkheid 
die men van de beginne af heeft be t racht , ook voor de toekomst 
in acht moet genomen worden. 

Hande l i nge n der S ta ten-Generaa l . — 1 9 0 8 - 1 9 0 9 . — I I . 
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Ik wil een enkel woord over het toezicht spreken , echter 
niet in den zin alsof ik het tegenwoordige toezicht zou willen 
critiseeren , ik blyf daar buiten. Ik geloof, dat de heeren die 
daarmede belust /.ijn hun plicht doen; maar naar aanleiding 
van «ie verschrikkelijke, groote ongelukken, die, zooals het 
inepr gaat. op het oogenblik dat zij gebeuren oen geweldigen 
indruk maken, maar die na korten tjjd weder vergeten zyn, 
naar aanleiding van die groote ongelukkeu wil ik met een paar 
woorden het toezicht op de mijnen bespreken. 

Voortdurend klinken ons de namen van ('mrrières, Hannne, 
Pittaburg, enz., waarschuwend in de ooren. Nu is het waar, 
dat wij in het bezit zijn van een mijnreglement, dat misschien 
liet beste van onzen tjjd kan genoemd worden. Ik mag dit hier 
wel eens /.eggen. VVy zjju gewoonlijk te bescheiden ook wat de 
arbeidswetgeving betreft; het goede dat we hebben wordt niet 
altijd genoeg gewaardeerd. Dat ligt ook wel hieraan dat we ons 
bij voorkeur bezighouden met ons zelf te becritiseeren. Indien 
ik daartoe in de gelegenheid ben, laat ik het in het buitenland 
gaarne uitkomen, dat wij een mijnreglement hebben dat beter 
is dan welk mijnreglement ook. Met name voor de mijnwerkers-
bevolking zu'n de regeliug van den arbeidsduur, de uitsluiting 
van den arbeid van vrouwen van groot belang. 

Natuurlijk zullen er op den duur wijzigingen in het injju-
reglement moeten gebracht worden. Want juist op dit gebied, 
waar zoo weinig ervaring bestaat bij Regeering en wetgever, 
zal verbetering wel noodig blijken. 

Maar aan een reglement heeft men niet genoeg, er moet 
bijkomen de naleving er van : er moet een goed toezicht op de 
naleving er van zjjn. Ik behoef wel niet nader uiteen te zetten, 
«lat het bij een mijnreglement, dat voor den arbeid ouder den 
grond hetzelfde is als de Arbeidswet en de Veiligheidswet voor 
de fabrieken en werkplaatsen, nog meer aankomt op een goede 
naleving dan bij arbeid boven den grond. 

Wanneer in een mijn iets gebeurd is, dan is het altijd moeilijk 
te constateeren wie de schuld er van draagt. Dat zien wij her-
haaldelijk gebeuren wanneer een ongeluk heeft plaats gehad. 
Dan wordt altijd gevraagd: waaraan of aan wien ligt de schuld? 
Eu dat moge bü werken boven den grond gemakkelijk zijn 
op te sporen, in de mijnen is dit in den regel — de ervaring 
leert dit in den laatsten tijd ten overvloede — onmogelijk. En 
daarom is het ook zooveel te meer noodig, dat men vooraf 
maatregelen neemt ter voorkoming van ongelukken. En wat het 
geval is bij alle bedrijven, dat de personen die er in werkzaam 
zjjn langzamerhand vertrouwd worden niet de gevaren waaraan 
zij blootstaan, dat zy' er niet meer zoo op achten, dat is in nog 
grootere mate het geval bij het uiynbedryf; niet alleen by de myn-
werkers. maar ook bij de directies en in zekere mate bij het toezicht. 
Daarbij komt dan nog, dat het nemen van dergelijke voorzorgsmaat-
regelen dikwerf hooge kosten met zich medesleept. De directies 
worden dan voor de moeilijke taak gesteld om de waarde der ver-
schillende goederen te schatten, en dan bestaat er zeer zeker gevaar 
dat men de waarde der niet levende goederen, in dit geval steen-
kolen en werktuigen, licht hooger gaat schatten danl de waarde 
«Ier levende goederen, d. w. z. dan de waarde van het menschen-
leven, vooral wanneer de schatting moet plaats hebben door 
nienschen, die niet behooren tot ben waarover de schatting 
plaats heeft. 

Vandaar dan ook dat van te voren zoo streng moet worden toe-
gezien, en dat van te voren zulke strenge eisenen moeten worden 
gesteld om althans zooveel mogelijk ongelukkeu te voorkomen. 

Nu is een van de voornaamste oorzaken van vele mynonge-
lukken het myngas. En dan hoort men voortdurend beweren, 
dat in deze of gene mijn geen myngas voorkomt; maar als dan 
in zulk een mijn een ongeluk is gebeurd, dan heet het dadelijk, 
dat het mijugas de schuld er vau draagt Ni: is het myugas een-
maal niet gewoon om zijn verschijnen vooraf aan te kondigen. 
Het komt gewoonlijk op een oogenblik, dat het niet werd ver-
wacht, wanneer de grootste deskundigen zeggen, dat er geen 
mijngas is, dat er vau mnngas in dien zin, dat het gevaar zou 
kunnen opleveren, geen sprake is. 

Wij weten ook, dat er in verschillende landen, vooral naar 
aanleiding «Ier massa-ongelukken in den laatsten tijd, een onder-
zoek wordt ingesteld naar de beste veiligheidsmaatregelen en 
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naar de middelen om zulke groote massa-ongelukken zoovele 
mogelyk te voorkomen, en om, wanneer zjj eenmaal toch hebben 
plaats gehad, dan een zoo groot mogelijk getal personen die 
zich onder den grond bevonden, te redden. 

Hn zoo wensen ik thans slechts op te sommen enkele diugen, 
waarover naar aanleiding van die groote ongelukken in de 
vakbladen gesproken is. 

Zoo in de eerste plaats «Ie aanleg van een derde schacht. 
In een mijn heeft men m :estal twee schachten, maar die, 

naar beweerd wordt, te dicht bij elkaar staan om by het uit-
breken van rampen als in de myn Radbod onder den grond 
ook genoegzame veiligheid voor de uit de mijn zich verwyde-
rendeu te kunnen geven. 

In de tweede plaats wordt daarbij gesproken over z.g. lucht-
dichte reddiugkamers, om de personen, die zich in de myn 
bevinden, een tijdlang af te sluiten van de lucht in de gangen. 

In de derde plaats kan men aangeven het brengen van ver-
band tusscheu de verschillende mijnen in dien zin, dat de af-
sluitiugsinuren doorbroken worden door deuren, waarvan alleen 
in het geval van het uiterste gevaar gebruik kan worden 
gemaakt om nog te ontsnappen. 

In de vierde plaats spreekt men over het hebben van seis-
mologische instrumenten, omdat naar het schijnt, vooral naar 
aanleiding van aardbevingen in sommige mijnen het gevaar voor 
ontsnapping van myngas kan ontstaan. 

Verder kan men ook wijzeu — al is dit niet rechtstreeks tot 
de Regeering gericht — op de bevordering van de goede ver-
standhouding tusscheu werkgevers en arbeiders, dus tusscheu de 
directiën, ook de directie van de Staatsmynen, en de mijnwerkers. 
Eu dan wys ik er op, dat tot het bevorderen vau die goede 
verstandhouding zeker niet geschikt zijn die misbruiken, die 
althans over de grens bestaan, de zoogenaamde zwarte lysten. 
Ik wys daarop, omdat vooral Uufug, misbruiken, ZOJ gemakkelijk 
over de grens ingang vindt: ik laat daar of misschien op dit 
oogenblik ook al een begin van dergelijke Uufug in on3 land 
te vinden zou ziju. 

In dezelfde orde van zaken zou ik ook de directies van de 
«Staatsmynen en andere mijnen willen wyzen op een loyale toe-
passing van de wet op het arbeidscontract, want voor de inwer-
kiugtreding dier wet zullen die directies hun arbeidsreglementen 
en Ordnungen en ook de statuten van de mynfondsen ter dege 
moeten nagaan om ze met die wet in overeenstemming te 
brengen. Hoe eer en hoe beter dat geschiedt, des te gemakke-
lijker zal het zyn voor de mijnwerkers, die anders in de nood-
zakelukheid zouden zijn die zaken zelf ter hand te nemen, maar 
die in ieder sjeval goed zullen doen een oog in het zeil te houden. 

En eindelyk wil ik mij aansluiten bij hetgee» de beide vorige 
sprekers gezegd hebben over de instelling van de arbeiders-
controleurs. De vorige geachte spreker heeft er reeds op gewezen, 
dat in het voorstel, dat op blz. 34 van de Memorie van Ant-
woord besproken wordt, ook reeds iets dergelijks in de gewone 
arbeidsinspectie wordt ingevoerd, met dit verschil, dat men in 
het mijnwezen, wanneer men van arbeiderscontroleurs spreekt, 
bedoelt, dat zy door de werklieden zelf gekozen worden , wat 
bij het mijnwezen mogelijk is, maar wat voor de andere bedrijven 
althans niet bedoeld wordt. 

Ik dring daar vooral op aan — de zaak thans niet verder 
besprekende, want er zyn voor- en nadeelen te aignaleeren om-
trent de verschillende systemen — in het belang van de directie 
van de Staatsmynen en de particuliere mijnen, omdat daardoor 
een deel van de verantwoordelijkheid, die op de directiën van 
de mynen, wat de veiligheid en den goeden gang van zaken 
in die mynen betreft, voor een deel wordt verschoven op de 
mijnwerkers zelf. Het is in het belang der directiën dat zy van 
een dergelyk middel gebruik maken. Afgezien van de betere 
toepassing vau al die voorschriften, afgezien van de meerdere-
of mindere waarde die men aan die instellingen wil hechten, 
het is in het belang zoowel van de mijnwerkers dat zy bevre-
digd worden wat de veiligheid betreft, als in dat van de mijn-
directies zelf, die anders met meer of minder recht de schuld 
krygeu van de ongevallen en nu de gelegenheid hebbeu zich 
reeds van te voren vry te maken vau een deel vau die verant-
woordelykheid. 
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Ik weet wel, dat deze korte bespreking geen directe gevolgen 
heeft; dat is met veel besprekingen het geval, maar ik heb 
gemeend dit hier zoo kort mogelijk, na de beide voorafgaande 
sprekers te moeten memoreeren, opdat zoowel de Regeering als 
do directiën van de Staats* en particuliere mijnen, alsook de 
mijnwerkers, met het gesprokene rekening kunnen houden. 

De Voorzit ter : Ik deel aan de Vergadering mede, dat het 
Verslag gereed is van de Commissie van Rapporteurs voor het 
wetsontwerp tot verhooging van de koloniale huishoudelijke be-
grootiug van Curacao voor het dienstjaar 1907 (100). 

Dit verslag zal worden gedrukt en rondgedeeld. 

De Voorzitter: Ik heb tevens de eer aan de Kamer voor te 
stellen dit wetsontwerp aan de orde te stellen tegen morgen, 
bij den aanvang der vergadering na de reeds aan de orde gestelde 
wetsontwerpen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer van Vliet, voorzitter der Commissie voor de Verzoek-
«chriften, brengt de volgende verslagen uit : 

In handen van uw Commissie zyn gesteld de volgende adressen: 

1". Een, van F. W. van Gulick, klerk by de Ryksverzekerings-
bank te Amsterdam. 

Adressant geeft te kennen, dat hij 1 Augustus 1903 werd be-
noemd tot lste-klerk onder mededeeling dat de weg tot bevordering 
open stond voor alle ambtenaren, dat hem meermalen is mede-
gedeeld dat zijn chefs ten zeerste tevreden waren over zijn 
geschiktheid en wijze van werken, en hy daarom werd aangewezen 
op te treden als sectie-chef over een sectie van elf personen, 
dat thans door het Koninklijk besluit van 27 Maart 1907 n°. 33 
is bepaald, dat klerken niet voor een benoeming tot adjunct-
commies in aanmerking kunnen komen dan na afgelegd examen, 
en hem dus de gelegenheid is benomen om langs denzelfden wog 
bevordering te maken als zoovele andere ten vorigen jare be-
noerude adjunct-commiezen ; 

redenen waarom hij verzoekt den invloed der Kamer aan te 
wenden bij Zijn Excellentie den Minister van Landbouw, Nijver-
beid en Handel, ten einde het voldoen aan het examen voor 
adjunct-commies niet als eiscb te stellen aan hen die als sectie-
chef in de praetijk bewijzen van geschiktheid hebben gegeven. 

Uw Commissie, van oordeel dat deze zaak kan besproken 
worden by de behandeling van hoofdstuk X der Staatsbegrooting, 
heeft de eer voor te stellen dit adres ter griffie te leggen ter 
inzage voor de leden. 

2'. Een, van M. H. E. Bremer, lste-voorzitter, en 6 andereu, 
uitmakende het bestuur van den Bond van klerken bij de Ryks-
ver/.ekeringsbank te Amsterdam. 

Adressanten geven te kennen : 
dat bü art. 7 vau het Koninklijk besluit vau 27 Maart 1907 

n'. 38, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 15 Januari 1908 
n°. 59 en vau 3 September 1908 D*. 42, een examen is ingesteld 
voor den rang van adjunct-commies bij de Ryksverzekeringsbank, 
terwijl art. 10 van eerstgenoemd Koninklijk besluit, gewijzigd 
bij het Koninklijk besluit van 3 September 1908 n . 42, de 
periodieke verhocgingen voor de klerken bij de Rijksver/.eke-
ringsbank regelt. 

Waar het instellen van een examen voor den rang van 
adjunct-commies is geschied, zonder rekening te houden met 
bestaande arbeidsverhoudingen van klerken die reeds 2 tot 5 
dienstjaren bij bovengenoemde instelling hadden op het tijd-
stip dat bedoelde regeling in werking trad. daar zij het tien 
ondergeteekenden vergund, uw college beleefd hun meeuiug 
te kennen te geven, dat het billijk ware geweest en nog 
zou zyn, zoo alle klerken , vóér 1 April 1907 bij de Rijksver-
'/ekeringsbauk aangesteld, van dit examen vrijstelling verkregen, 
afgezien van de vraag, of een examen voor de rangen boven den 
rang van klerk een juiste maatstaf kan geacht worden voor 
bevordering tot dien hoogeren rang. 

Wat dit laatste betreft, meent de Regeering zelf, volgens 
de Memorie van Antwoord betreffende het wetsontwerp tot 
wijziging van hoofdstuk V e. a. der Staatsbegrooting voor het. 
dienstjaar 1908 (ingezonden bij brief van 21 November 19i'8) 
n . i , Zitting 1908 1909, 05, § 1, bladz.2, alinea 7, het volgende: 

«Dat voorts de afschaffing logisch zou dienen te leiden tot 
bevordering in hoogere rangen na afgelegd examen, moet de 
Regeering betwisten. Met de leden, die dit denkbeeld bestreden, 
meent KQ dat aan een goed ambtenaar boven den rang van klerk 
andere eischen behooren gesteld te worden, dan waarvan een 
examen kan doen blijken. Bovendien leert de ervaring, dat aan 
geen enkel verdienstelijk ambtenaar blijvend rangsverhooging 
onthouden wordt, natuurlijk voor zooveel deze binnen het kader 
mogelijk is, zoodat althans uit dezen hoofde aan examen geen 
beboefte bestaat.'' 

Waar dus de Regeering voor de Departementsambtenaren 
een examen voor de rangen boven den rang van klerk geen 
behoefte acht, daar kan toch gevoeglijk aangenomen worden, dat 
ook voor diezelfde rangen bij de Ryksverzekeringsbank een 
examen niet noodzakelijk is. 

Voorts zegt de Regeering in dezelfde Memorie van Antwoord 
§ 2, bladz. 4, alinea 7, het volgende toe: 

«Nadat de voorgedragen regeling haar beslag zal hebben ge-
kregen, zal de Regeeriug gaarne overwegen, in hoever zij, voor 
zooveel zulks niet reeds wordt beoogd, ware uit te breiden tot 
andere adininistratiè'n. Daar echter de positie der Departemen-
taire ambtenaren bij organiek bestuur geregeld is, ligt het voor 
de hand de herziening hiervan vooraf te doen gaan", enz. 

Zoodat, indien Zijn Excellentie de Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, onder wiens Departement de Ryksver-
zekeriugsbank ressorteert, naar aanleiding vau deze toezegging 
termen kon vinden de voorgestelde regeling voor de Departe-
mentsambtenaren ook voor de klerken bij de Ryksverzekerings-
bank in te voeren, voor een groot gedeelte de bezwaren tegen 
het ingestelde examen en de minder gunstige periodieke ver-
hoogingen, nadat een salaris van f 900 is bereikt, zouden zyn 
opgeheven. 

Uw Commissie beeft de eer op dezelfde overwegingen als by 
het onder V. bedoeld adres, voor te stellen dit adres ter griffie 
te leggen ter inzage voor de leden. 

3° Een, van de Coöperatieve landbouwvereeniging ,Ooster-
hesseleu". 

Adressant geeft te kennen, dat telken jare de wrang zich voor-
doet onder het rundvee, eu vraagt daartegen middelen aan te 
wyzen. 

Uw Commissie, er aan herinnerende dat deze zaak wordt be-
sproken in het Voorloopig Verslag en de Memorie van Antwoord 
over hoofdstuk X der Staatsbegrooting voor 19>9, heeft de eer 
voor te stellen dit adres ter griffie neder te leggen, ter inzage 
voor de leden. 

De Vergadering vereenigt zich achtereenvolgens met de 
voorgestelde conciusiën. 

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

De beraadslaging wordt voortgezet. 

De heer Tal m a , Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel: Mynheer de Voorzitter! Naar aanleiding van de ver-
schillende redevoeringen, welke gehouden zyn, zy het mij ver-
oorloofd enkele opmerkingen te maken. 

De geachte afgevaardigden zullen mij ten goede houden wan-
neer ik ter zyde laat die onderwerpen, welke niet tot myn 
Departement of myn bevoegdheid behooren. Daaronder valt 
naar myn meening de opmerking van den heer van Kol omtrent 
de straffen, die opgelegd worden by overtredingen. Ik heb niet 
bemerkt, dat hij de maxima, welke gesteld zijn, te laag acht en 
de toepassing door de rechterlijke macht ligt geheel en al buiten 
myn controle. 

In de tweede plaats de opmerking vau den heer Ruys de 
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Beerenbrouck, die uiy heeft aangemaand om da Rijkspolitie iu 
het imimlis!riet uit te breiden. 

De geachte afgevaardigde /.al inii onmiddellijk toegeven, dal 
die vermaning allerminst tot liet Departement van Landbouw 
behoort te worden gericht. Geheel andere organen zyn aange-
we/.en om te waken voor voldoende politietoezicht. 

Wat aangaat de opmerking over «Ie verauderde sociale toe-
standen die iu het leven geroepen zyn door het inkomen van 
het bedrijf waarmede voor de landelijke bevolking van Zmd-
Limburg, het ontstaan en de ontwikkeling van het mijnwezen 
aldaar gepaard gaat. daaromtrent heb ik in de Memorie van 
Antwoord /.eer uitvoerig medegedeeld wat ik meen dat daarbij 
in het oog moet gehouden worden. Natuurlijk kunnen wij hier 
niet anders dan /eer voorzichtig te werk gaan en wij kunnen 
ook niet anders dan by duidelijk gebleken noodzakelijkheid iets 
doen. IJ et is toch inderdaad een unicum. Nog nooit is hier in 
de Tweede Kamer op grond van het ontstaan van een nieuwe 
industrie in een bepaalde streek er op aangedrongen, dat speciale 
wettelijke regelingen zouden worden getroffen in verhard met 
den invloed, dien de opkomst dier industrie heeft op de omringende 
bevolking. Het is hier iets bijzonders, dat heb ik ook reeds in 
de Memorie van Antwoord erkend, en met die bijzonderheid zal 
rekening gehouden worden. Eenige voorzichtigheid is evenwel 
geboden. 

Nu heeft de heer Huys de Beerenbrouck gezegd, dat ik mij 
moet haasten ; hy meende zelfs, dat door uiy ten onrechte ver-
we/.en was naar de financieele regeling, welke door mijn ambt-
genooten voor Binnenlandsche Zaken en Financiën in uitzicht 
gesteld is. Hij zeide, dat het nog zeer hing zal duren, vóór deze 
regeling tot stand zal zijn gekomen. 

Het kan wel zijn : ik weet het niet. Ik meen zoo gehoord te 
hebben — het staat ook in de stukken — dat het daartoe 
strekkend wetsontwerp in een ver gevorderd stadium vau voor-
bereiding is eu dat binnen niet langen tijd de indiening daarvan 
kan te gemoet gezien worden. Hoe spoedig de Kamer de behau-
deling zal ten einde brengen weet ik niet. Gelukkig is het voor 
de betrokken Ministers, dat zij den geachten afgevaardigde thans 
kennen als iemand die doordrongen is van de groote urgentie der 
zaak. Dit zal zeker bydragen tot de spoedige afdoening der 
betrekkelijke wetsvoordracht 

Ieder gevoelt echter, dat het niet aangaat cm ter voorziening 
in de behoeften van de by de inynindustrie betrokken gemeenten 
een regeling te treffen zouder daarbij in het oog te houden de 
algemeens regeling die wellicht eerlang haar beslag zal krijgen. 

Nu de quaestie van de veiligheid iu de mijnen. 
De discussiën vau hedenmorgen, in het bijzonder de zeer 

belangrijke rede van den geachten afgevaardigde uit Venlo, heeft 
wel eenigen weerklank doen gevoelen van de ontroering die 
ook in ons land en natuurlijk het meest bij hen die in een of 
anderen vorm bij het mijnbedrijf betrokken zyn, gewekt is door 
de rampen in de laatste maanden voorgevallen. Het spreekt 
vanzelf — de geachte afgevaardigde heeft ook geen oogenblik 
iets anders met zyn rede bedoeld — dat ik autwoord, da t de 
maatregelen, door hem in overweging gegeven, ook door de 
betrokkenen zeer ernstig zal behooren te worden nagegaan, in 
hoeverre de door hem in overweging gegeven maatregelen 
inderdaad toepassing verdienen hier in onze mijnstreek. 

Ik ben het volkomen met den geachten afgevaardigde eens , 
dat het uitermate gevaarlijk is al te veel af te gaan op het 
speciaal karakter van een mijnstreek, om te zeggen: hier 
hebben wij dit niet te vreezen en daar dat niet. Ik zou in het 
algemeen willen zeggen , dat by een dergelijk outzettend ge-
vaarlyk bedrijf men by de maatregelen die men neemt , altijd 
moet blijven aan den veiligen kant . 

Ik meen, dat men nooit ter wille «au de rentabiliteit van het 
bedrijf zal mogen genoegen nemen met minder maatregelen in 
het belang der veiligheid van het personeel dan naar den stand 
der techuiek geacht moet worden noodzakelijk te zijn. 

Een van de eventueel te nemen maatregelen is meer uit-
gebreid besproken door de geachte afgevaardigden uit Gulpen, 
uit Enschedé eu uit Venlo, nl. de instelling vau arbeidscon-
troleurs. Nu heeft het mg' getroffen, dat de geachte afgevaardigde 
uit Venlo daarbij den nadruk gelegd heeft op iets wat voor mij 
altijd is geweest een hoofdzaak, nl. dit. 

Ik geloof niet wat de geachte afgevaardigde uit Enschedé 
heeft gezegd, dat wij arbeiders-controleurs nioeteu hebben , 
omdat die beter dan iemand anders kunnen voorschrijven wat 
er gebeuren moet. Dat geloof ik niet, te minder omdat een 
arbeider-controleu r , wanneer hij eenmaal controleur is geworden, 
van den dag af, dat hy deze betrekking bekleedt, ophoudt 
mijnwerker te zijn, en mitsdien na verloop van tijd al die 
voortreffelijke qiialiteiteu zou missen die de geachte afgevaardigde 
uit Enschedé Juist by de arbeiders zoekt. 

Nu weet ik wel, dut er gewezen kan worden op het feit dat, 
waar arbeiders-controleurs gekozen worden, zy gekozen worden 
voor drie jaren, maar het spreekt toch wel vanzelf dat, als zy 
goed hun taak hebben verricht, zy allicht voor een herkiezing 
in aanmerking zullen komen. 

Maar wat mij by' het mijnbedryf speciaal altijd heeft aange-
trokken tot het systeem van de arbeiders-controleurs, is de 
psychologische beteekenis die het voor den mijnwerker heeft, 
dat hy weet: op tnyn veiligheid wordt toezicht gehouden door 
menschen op wier benoeming ik invloed heb, ook die uit ruyn 
eigen kr ing zijn voortgekomen en die letten zullen op hetgeen 
waar ook ik op let. Dat, geloof ik. is vau zeer groote beteekenis. 

Welk systeem nu eventueel in Nederland zal zyn te kiezen, 
ik zou niet durven verklaren, dat ik daaromtrent op het oogen-
blik reeds een gevestigde meening heb. 

Aanvankelijk komt het my wel voor, dat de voorkeur be-
hoort te worden gegeven aan het Engelsche stelsel , dat 
medebrengt , dat de arbeiders zelf hun controleurs kiezen 
en betalen , terwijl aan het myubestuur de verplichting wordt 
opgelegd dien controleur een toelage te geven. Dat was 
misschien met het Belgische stelsel te verbinden, op dezelfde 
wyze als wy doen by de directie van den landbouw, waar wy 
ook allerlei vereeuigingen hebben die ambtenaren aanstellen, 
waarvan sommigen betaling ontvangen uit de Staatskas, maar 
waarby altijd de ambteuaar bly'ft ambtenaar van de vereeniging. 
Dat was dan misschien een verbinding tusschen beide stelsels, 
die ook de geachte afgevaardigde uit Gulpen heeft uiteengezet, 
waarvoor veel zou te zeggen zyn. 

Die instell ing heeft mijn volle sympathie, en ik zal trachten 
den vorm te vinden, waardoor de instelling van arbeiders-
controleurs zal kunnen worden geacht het meeste nut te zullen 
afwerpen. 

De heer van Kol heeft nog gesproken over het gevaarlijk 
omgaan met dynamiet, dat volgens zy'n meening eu ook volgens 
uiededeelingen in de bladen plaats heeft, en dat als een over-
treding vau de voorschriften van het mijnreglement zou zyn te 
beschouwen. Het spreekt vanzelf, dat, waar de geachte afge-
vaardigde daarop heeft gewezen, de klacht zal worden doorge-
zondeu en onderzocht. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De onderart t . 07 tot en met 72 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange-
nomeu. 

Beraadslaging over onderart . 73 , lu idende: 
„Grondboringen, reis-, verbly'f- en bureelkosten, vergoeding 

voor het gebruik van rywielen ten behoeve van 's Ryks dienst 
en verdere uitgaven, f 337450.", 

waarop door den heer Bolsius een amendement is voorgesteld, 
strekkende om het onderartikei met f 270 000 te verminderen. 

De heer I to l s ius ontvangt, het woord tot. toe l ich t ing van 
het amenderaenl en zegt : 

Mijnheei de Voorzi t ter ! De Brjksopgporing van delfstot-
fen behoort tot de hedendaagsche geschiedenis. D i t heeft 
hel voordeel, dat hei on.s gemakkelijk valt , de ontwikkel ing 
die het bedï i.jf neemt, en de l i ch t ing waar in he t wordt ge-
s tu iml . te volgen en te beoordeelen. 

\ i e m a n d zal on tkennen , dal zijn groei buitengewoon voor-
spoedig is geweest : voor sommigen van ons, voor niij a l thans , 
kan «lil een reden van bezorgdheid zijn. 
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In 1903 trerd bij de wei een deel van L imburg , Noord* 
brabant , Gelderland en Overijssel gereserveerd voor bei op-
sporen van delfstoffen van Staatswege voor den tijd van 
/es j a r e n : (hans , hij de wet van (J October 1908, is geheel 
Nederland voor vijftien jaren daar toe voorbehouden. 

Mij de begrooting voor 1901 werd op hoofdstuk IX, inau 
kan het vinden <• j» Mail/ 1232 der Handelingen, in beginsel 
een bedrag van f -M)(HH)0 toegestaan, «lat in vier jaren sou 
worden verwerkt voor een globale explora t ie , en de geachte 
a fgevaard igde uil Groningen , de I r Drucker , heelt toen 
zijn misnoegen te kennen gegeven over de \\ ij/e waurop de 
Regeer ing toen voor deu dag kwam mei haar plan om dat 
bedrag te besteden, en «elke dien geacbten afgevaardigde 
deed spreken van een ouaungenaaiu misverstand. Hi j , en 
zeker vele leden niet lieill, liaddell zich Voorgesteld, dat niet 
dat bedrag hei gebeele in de wei van 1903 genoemde terrein, 
L imburg , Noordbrabant , Gelderland en Overijssel, globaal 
zou worden geëxploreerd. Het onverwachte gebeurde toen, 
dut. alleen het lei rein van Roermond tof Venlo het voor 
globale explora t ie toegestane bedrag van I ton verslond. 

Uit de Memorie van Toel icht ing op liet explorat ie-ontwerp 
190-'! verdienen in verband daarmede hier de/e woorden te 
worden he rhaa ld : . .Aanvankeli jk zal echter met een dertiff-
lal aiepboringen kunnen worden volstaan, waarvan <le kos-
ten, met inbegrip van die van den «vetenschappelijken dienst 
(de wetenschappeli jke leiding en het toezicht ; , op f HM) 000 
worden g e r a a m d . " 

.Mijnheer de Voorzi t ter! < )p het e inde van 1007 waven 
totaal 7 boringen uitgevoerd, en hadden *J in gang zijnd < 
boringen een diepte bereikt , die te Meijel van 662 M. en die 
te Baar lo van ii-'! XI.. en was bovendien eenig geologisch 
ondeizoek in Oost-Nederland ondernomen, waarvan de resul" 
taten tot au toe niet zeer schi t terend zijn geweest. 

He t resultaat van deze Rijksopsporing is versameid 'ii 
twee jaarvers lagen van den ingenieur-di rec teur , die op 1 5 
December 190Ö is in dienst ge t reden. In hun uiterl i jke ge-
daante geven die verslagen een get rouw beeld van de voor-
spoedigen groei waarover ik mij beaorgd m a a k t : het verslag 
over 1906 ziet er eenvoudig uit en geeft op een kaart je van de 
Topographische In r i ch t i ng een overzicht van de ondernomen 
opspor ingen ; da t over 1907 is een weelderig specimen van 
fraaie drukkunst en bevat e< igen op schaal bewerkte 
boorkaarl van L i m b u r g , waarop de p laa ts der negen borin-
gen is aangeduid met een legenda van wat in den bodem 
werd aangetroffen of vermoed. 

Dat de inhoud aan deze rijke Rtoffeering beantwoordt , 
zou ik niet durven beweren, liet resultaat van de zeven tot 
einde 1907 ondernomen boringen (van de achts te en negende 
was nog geen resultaat bekend) laat zich in weinig woord-n 
samenvat ten . 

\ ' ° . I werd op 28 November 1901 aangezet en niet voor 
'29 J a n u a r i 1900 op 790 M. diepte ges taakt , omdat aan len 
ondernemer , hoewel reeds op '110 M. diepte gebleken was 
dat de vooruitzichten hopeloos waren, eene bor ing tot S00 
XI. diepte was opgedragen, en hij van zijn recht om lot die 
diepte de boring voort te zeilen, gebruik maakte om maar 
aldoor zand op te ha l en ; zand in zooveel variëteiten als ik 
nooit gedroomd heb dat onze Nederlandsche bodem bevat. 

N ° . 2 oi> 23 Maart 1906 begonnen, werd op u December 
1900 op 295 XI. diepte als mislukt opgegeven. 

_N°. :> OII 7 J a n u a r i 1907 aangezet , was einde 1907 nog 
niet geheel afgeloopeu, maar gaf in 1908 op 600 XI. diepte 
een buitengewoon rijke groep kolen lagen , een met .',}. M. 
zuivere steenkool, die echter , zooals reeds in het verslag 
over 1906 te lezen stond en dus van te voren bekend was. 
voor o n t g i n n i n g wel n immer in a a n m e r k i n g zullen ko n, 
omdat zij slechts een klein uitlioekje dicht hij de grens he-
slaan. terwijl in datzelfde verslag, op grond van de gedane 
opsporingen in Midden L imburg , waar al deze boringen 
plaats hadden, de s teenkolenformatie geheel onbere ikbaar 
wordt genoemd. 

N c . I werd op 080 M. die).te den 12den December 1905 
als hopeloos gestaakt . De aannemer van deze bor ing had 
de verp l ich t ing een onderbroken bestek elders af Ie werken; 

hem Werd dus , zooal, ili liet verslag' «taal te lezen, lukraak 
te Tegelen een boorpunt aangewezen, maar toen op 142 11. 
RClteen te blijken dat daa r niets te vinden zou zijn, werd I • 
toren opgebroken en overgebracht naai ETelenaveen, waar 
de ïesl van dit bestek, nog 700 M. boordiepte, werd afge-
werkl . en, krachtens een suppletoir bestek, verder werd ge-
boord, tot de boring n ° . 6 op 1233 M. diepte in October 
1906 werd ges taakt . Hier was een eerste kolenlaag van 60 
c.M. dikte op 980 XI. en een tweed," van 0!» c.M. op Ittlli M . 
diepte opgespoord. 

\ ° . 0 Ie Helden (de zgn . Ilelenaveen I I ) werd in AugUri' 
tus 1907 op 1100 XI. diepte ges taakt , nadat op 777 M. diepte 
een laag vetkolen van 82 c.M. was aange t ro f fen ; en n ° . 7 
Ie llorsl ( l le lenaveen l i l ) , werd in September 1907 op 
L1ÓÖ XI. d iepte opgegeven, zonder da t een spoor van steen 
kool was ontdekt . 

Dit geschiedde, staal in het verslag, wegens een van die 
talri jke ongeval len , waarvoor men hij de opspor ing van delf-
stoffen nooit gevri jwaard is. Of dit ongeval nu een ongeluk 
is geweest, ik weet het niet . Ik voor mij zon seggen, da t 
liet een geluk hij een ongeluk was, want ware men voort -
geguan, dan had men misschien ook zijn boorwoede voort-
geset tot 1100 en missehien meer meters. 

Aan deze zeven boringen, in p laa ts van aan de r t ig diep-
boringen die waren geprojecteerd, was op einde 1907 niet 
alleen de volle f' 100 000 (de vierde ton was op de begTOoting 
voor 1907 toeges taan) , maar het s taat te lezen op bladz. 
20 van de Memorie van Antwoord van dit j aa r , f 4S7 'AK-
verwerkt, men mag seggen in den grond gelmord. 

liet is duidel i jk , dat hier onder d iepbor ingen iets ander-
was vers laan, dan ons nu onder dienselfden naam wordt 
voorgesteld, m a a r dan diende ons ook een u i t l egg ing en een 
verdediging van die niet te miskennen verander ing te zijn 
gegeven. 

Wat in 1908 aan resultaten zal te hoeken zijn is nog niet 
uit officieele gegevens na te gaan . Vondsten, waarvan in een 
enkel coiirantenheiicl i t met ('enigen ophef wordt gewag ge-
maaki , kunnen , bij de onzekere herkomst dier ber ichten , na 
de opgedane e rva r ing over 1900 en 1907, niet anders dan on-
der beneficie worden aanvaard . .Maar wel wordt ons reeds 

legedeeld, dat van | J a n u a r i tot I October 1908 de Rijks* 
explo i ta t ie rekening alvast met I 263300 m a g worden gede-
biteerd. De kredit-zijde over al deze jaren is blanco. 

De pract ische waarde van de in de Peel verkregen gege-
vens beoordeelend (en dit zijn de eenige pract ische resulta-
t"ii die verkregen z i jn) , zegt de ingenieur -d i rec teur in zijn 
verslag over 1906, dat de v raag gewett igd is ol' op dergeli jke 
diepten wel rendabele mijnliouw kan gedreven worden. 

il iei. .Mijnheer de Voorzitter, keert hij tot het doel van 
den exploi ta t iedienst t e rug . Dan alleen heeft het practiscl 
nut dergeli jke terreinen te exploreeren, als te verwachten is 
dat daar rendabele mijnbouw kan, maar ook vooral zal ge-
dreven worden. Hel horen moet niet doel worden, horen om 
te horen. Het horen mag niet anders zijn dan middel , om de 
aanwezigheid van delfstoffen op pracfisch ontg inbare diepte 
aan te loonen. 

Kn dan worden wij verwezen naar het bui tenland, waar 
mijnen van 700 800 XI. diepte worden aangelegd , en, als 
iets i 1 bijzonders, in aan leg zi jnde schachten op 1000 1100 
XI. diepte worden vernield: e rvar ing of deze rendabel zijn 
bestaat echter nog nergens. 

Nu, Mijnheer de Voorzitter, worden ons weer gevraagd 
gelden voor dr ie nieuwe boringen, twee O]) 1100 XI., een op 
1100 XI. d iepie .Het doel der explorat ie , o u t g i n b a i e velden 
aan te tooneii. wordt hier. zooals de toestanden in ons land 
zijn (iiet bui tenland geef! voor ons geen maa t s ta f ) , ten 
eeneninale uit het oog verloren. Rendabele mijnbouw is hij 
ons op die d iepte niet (e verwachten; het doel van dergelijke 
boringen verandert en ontaardt tot zuiver wetenschappeli jke 
proefnemingen, waarvoor de wetten van 1903 en 1908 niet 
zijn gemaak t , en het beroep op deze laatste wet in de Xlemo-
rie van Antwoord om tlt :r boringen te inotiveeren, komt mij 
dan ook ten eeneninale misplaatst voor. 

De vondsten op 1100 en 1100 XI. diepte hebben voor ons. 

Hande l ingen der S ta ten-Generaa l . - 1908 1 9 0 9 . — I I . 
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verricht, dut de inzinking der stceiikoleuforiuatie in de richting 
iKiordwest kon worden verwacht. 

De uitslag der boring te Helenaveen I was toen bekend. Het 
steenkolengebergte werd daar eerst bereikt op een diepte van 
pi.in. 1000 ter. Na dien hebben rond Helenaveen 4 boringen 
plaat* gehad. Ken ten /.uiden te Helden, Helenaveen II, waar 
op 730 meter bet steenkolengebergte werd aangeboord. Bén 
ten westen, te Meijel, waar?an bet verslag zegt dat de grenespleet 
werd aangeboord, derhalve geen steenkool werd gevonden — 
een ten oosten, te Baarlo, waar de iteenkoolformafeie reeds op 
052 meter werd bereikt — één te Vlodrop, teu zuidoosten van 
Helenaveen I, waar reeds bij 483 nieter de steenkoolformatie 
werd aangetroffen en eindelijk één ten noorden van Helenaveen I, 
Helenaveen III, te <»riendtsveen, waar op 1100 diepte de boring 
werd gestaakt zonder de steenkoolformatie te hebben bereikt. 

De uitkomsten niet de diepboringen tot nu toe in No:>rd-
l.imbnrg en Noordbrabant verkregen stemmen derhalve vol-
komen overeen met de ervaringen in de Belgische Kempen 
opgedaan en het wil mij dan ook voorkomen dat de kansen 
om ten noordwesten van den zoogeuaauaden Schol in de Peel 
steenkolen san te boren op „in niet te verre toekomst ontgin* 
bare diepte" er niet op /.ijn vooruitgegaan. 

Üp grond van dien meen ik dau ook het praetisch nut der 
diepboringen, zooals die door Rijksopsporing geschieden, in 
twyfel te mogen trekken. 

Hetzelfde geldt voor het district Oost-Nederland, waar het 
zich laat aanzien dat het carboon vermoedelijk eerst op groote 
diepte zal worden aangetroffen. 

Het schijnt dat het resultaat der diepboring bij Plantengaarde 
met groote belangstelling, zelfs vau over de grenzen, wordt 
afgewacht, omdat by aanboren van het carboon daar de noord-
westelijkste kolen vondst zou liggen van het vasteland van 
Europa. Indien echter, zooals beweerd wordt, het kolengebergte 
vermoedelijk eerst op 1500 M. bereikt zal worden, dan moge 
(leze vondst geologische waarde hebben: practische waarde heeft 
zij dan niet. 

En nu meen ik met alle bescheidenheid te mogen opmerken 
dat, naar het uiij voorkomt, hier het doel wordt voorbijgestreefd, 
nl. het opsporen van delfstoffen van Rijkswege op ontginbare diepte. 
Hlijkens de Memorie van Toelichting op de wet van 24 Juli 1903 
(Staatsblad n". 230) — er is reeds door den geachten afgevaardigde 
uit Roermond op gewezen — had zij ten doel het verkrijgen van 
meer zekerheid omtrent de aanwezigheid van steenkolen op 
ontginbare diepte in Nederland. 

Het tot oplossing brengen van geologische vraagstukken, hoe 
interessant overigens ook, heelt die wet niet bedoeld eu toch 
komt het mij voor dat men, vooral in het district Oost-Nederland, 
daarmede op weg is. 

Daartegen meen ik te moeten waarschuwen. De Rijksopsporing 
van delfstoffen zal zonder dat toch al millioenen genoeg verslinden. 

Nou' een woord. 
In de Memorie van Antwoord, bladz. 2.1, komt een zinsnede 

voor waaromtrent een nadere verklaring van den Minister mij 
noodzakelijk voorkomt. 

Zü luidt als volgt: 
„Het opsporingswerk dient derhalve ook om de Regecriog 

in staat te stellen met l.i'imis tan znhfii haar mijnpolitiek te 
bepalen". 

Ik kan hieruit niets anders lezen, dau dat het in de bedoeling 
der Regeering ligt met de beslissing of concessiê'u dieaauparti-
eulieren zullen worden uitgegeven te wachten totdat het op-
sporingswerk geheel zal zijn voltooid. 

Is deze lezing de juiste — en het zal mij aangenaam rijn 
hieromtrent door Zijne Excellentie nader te worden ingelicht, 
— dan worden de bezwaren welke bij mij tegen de Rgksop-
sporiug van delfstoffen bestaan, nog grooter. 

Immers zoolang het opsporingswerk duurt — en men kan 
dat nog 15 jaar rekken — kan de Regeering, op grond dat zij 
nog niet tmei kenau run :al;eii' haar mijnpolitiek kon bepalen, 
elke aanvraag om concessie onafgedaan laten. 

De wet van 0 October 1908 (Staatsblad n". 312), wordt dan 
de kapstok h\\ uitnemendheid waaraan alle concessieaanvragen 
kunnen worden opgehangeD. 

Ik veroorloof mij derhalve tot den heer Minister de beleefde 

vraag te richten ot' het zijn voornemen ia geen oonoessiln aai. 
; particulieren in Limburg te geven vooraleer het geheele opsporing!* 

werk zal zi jn vol tooid. 

De heer van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Ik wenseb sleebfr 
een zeer kort woord feeseggen tot ondersteuning van het amendt— 
inent vau deu heer BolsittS, 

Wat is de wordingsgeschiedenis van de/.e zaak? 
Toen in 1903 de Exploratiewet werd aangenomen, heeft de 

toenmalige Minister aan de Kamer voorgesteld, dat er zouden 
plaats hebben ongeveer 80 boringen en deaetonden kosten 4 ton. 

Nu rijn WÜ z t )0 vei'i dat er 7 boringen hebben plaats gehad 
en deze hebben reeds 9 ton gekost. 

Wanneer men nu dit vergelijkt met hetgeen in uitzicht i« 
gesteld, durf ik toch den Minister vragen, of men met die boringen 
feitelijk niet iets anders gemaakt heeft dan bedoeld werd. 

Toen men in 1903 toestond 30 boringen te maken, meende 
men ongeveer te weten waaraan men toe was, terwijl nu deze 
eerste 10 — hoogst wetenschappelijke en interessante zaken — 
het land reeds 9 ton hebben gekost, zonder dat uien weet welk 
nut zij eigenlijk hebben. 

De heer van Kol heett, evenals verleden jaar, zich weder verzet 
tegen vermindering van dezen post op twee gronden. 

Vooreerst om het hoogst wetenschappelijk nut van de boringen . 
Dat spreek ik niet tegen. Het is best mogelijk, dat die diep-
boriugen uit wetenschappelijk oogpunt hoogst nuttig zijn. maar 
daartoe zijn de gelden niet aangevraagd. Daarover loopt noch 
de toelichting, noch de discussie. De Kamer kau niet beoordeelen 
ot de wetenschap genoeg zal worden gebaat om daarvoor jaarlijks 
3 a 4 ton uit te geven. 

Verder zegt die geachte afgevaardigde: het is goed dat wij 
weten waar wij de rijkdommen in den grond kunnen viuden. 

Ik acht dit geheel ounoodig. Wij hebben thans de wetenschap, 
dat er nog genoeg kolen in Limburg zijn eu wij weten waar 
z[j in die provincie te vinden zijn. En nu moge het aangenaam 
zijn nu alvast te weten, dat wij over 100 jaren, als de Limburgsche 
mijnen zullen zijn uitgeput, nog meer mijnvelden zullen over 
hebben, maar daarvoor behoeven we nu toch reeds thans niet 
3 a 4 ton per jaar uit te geven. 

Omdat mij dit bedrag veel te hoog voorkomt, heb ik van harte 
bet amendement ondersteund, en hoop ik. dat het door de Kamer 
zal aangenomen worden. 

De heer van ( ' i t ters : Ik heb het woord gevraagd, omdat ik 
meen dat hier misverstand bestaat. 

In deze discussie is de vraag gesteld : wat heeft men aan diep-
boringen op 1300-1400 M., terwijl niemand er toch aan denkt 
op die diepte te gaan delven. 

Mynheer de Voorzitter! De diepboringen worden alleen ver-
richt om zich te oriênfeeeren. 

Er is een nauw verband luaschen den loop vau het kolen-
bekken in het meer oostelijk en het meer westelijk deel van 
Europa. Er zijn bijv. kolenlagen die van West-Europa onder 
Nederland doorgaan eu weder in Engeland te voorschijn komen. 

Die geologische formaties zetten zich zeer diep voort. Eu als 
de geachte voorsteller nu zegt. men boort eu haalt zooveel 
soorten van zand op, dat men werkelijk verbaasd is dat in 
Nederland zoovele variëteiten worden aangetroffen, maar men 
vindt geen kolen, dan moge men niet voorbijzien, dat, dat 
diepboren, dat aan den dag brengen van kernen, allerminst 
zonder waarde is. Ook al wordt geen steenkool gevonden, dan 
is toch een boring voor de exploratie nog niet als mislukt te 
beschouwen. 

Do >r de formaties van diverse lagen te leeren kennen , 
oriênfeeeren wjj ons, krijgen we, in verband met hetgeen van 
elders bekend is, zekerheid in welk kolengebied we ons be-
vin len. De diepboringen zijn dan ook noodig wil men bij het 
verdere werk praktische resultaten krijgen: ui"t in het wilde 
boren; het is in zekeren zin pionierswerk. 

Dan is gezegd: wat heeft men aan die diepboringen, terwijl 
er in Limburg nog zooveel kolen te ontginnen zijn. 

Ja . Mijnheer de Voorzitter, die vraag H thaus niet op haar 
plaats. Die quaestie was aan de orde toen men met hetexplo-
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ratieplan kwam. Men wist, dat indertijd reeds, maar de vraag 
ii of 'T buiten Limburg nog andere kolenbakken! ajjn. 

Door den voorsteller van bet amendement in HOST Benig be-
iwaar gemaakt tegen de wijze ran uitvoering eu er is bij den 
Minister aangedrongen, dat men voorde uitvoering van boringen 
zou overgaan tot openbare aanbesteding. Die nitvueriog van 
diepboringen is een /.aak van buitengewoon vertrouwen, dat ia 
geen zaak die uien aan den l a a g t e n inschrijver kan geren ; 
daarvoor is noodig een zeer nanwe samenwerking tnssehen 
hoorders, boormeestera en eiploratiedienst. Want er moet op 
zeer kleine zaken gelet worden , op de doorboring van de kleinste, 
misschien zelfs van een niet zoo aanstond te ontdekken laag , 
waar een onnauwkeurig boormeester lioht doorheen boort. 

Door schijnbaar kleine aanwijzingen te verwaarloozen kan 
heel wat waarde van het werk teloorgaan. Het is niet de vraag 
of men in een minimum van tijd kan komen tot een diepte 
van 1100 a 1200 BI., maar om nauwkeurig na te speuren wat 
men vindt , en hoe het gevondene onder den bovengrond ver-
borgen is. 

Ten slotje nog d i t Kr is een grief gemaakt van de kostbare 
uitvoering van het jaarverslag. Zeker, Mijnheer de Voorzitter, 
er wordt wel eens te veel trelii uitgegeven aan drukwerk, voor 
verslagen met allerlei onnoodlge prentjes en versieringen. Maar hier 
geldt liet een zeer nauwkeurig verslag met goede kaarten , en 
ik meen , dat in verband niet de waarde van het onderzoek de 
hier gemaakte kosten goed besteed znn. 

Het is van het grootste belang, dat het resultaat goed wordt 
vastgelegd. Het zal misschien nog wel tien-, misschien twint ig-
tallen van .jaren duren eer men de vruchten gaat plukken van 
den arbeid die verricht wordt en dan is het van be lang , dat 
wij hier in Nederland verslagen hebben met goed gedocumen-
teerde kaarten . waar men de .juiste verklaring en aanwijzingen 
kan vinden. Nu wij eenmaal niet het exploratiewerk begonnen 
zijn, zou ik geen vrijheid vinden om door he t aannemen van he t 
amendement den loop van dit werk stuiten. 

De heer Bos : Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch mn' aan te 
sluiten aan hetgeen de geachte afgevaardigde de heer van (Jitters 
heeft gezegd over den aard van de boringen die op dit oogen-
blik worden verricht, die geheel ten doel hebbeu ons op een 
tot dusver absoluut onbekend gebied te oriè'uteeren. 

Nu kan men wel, kennis nemende van hetgeen die boringen 
hebben opgeleverd, zeggen, wanneer er geen onmiddellijk practisch 
resultaat i s : ziet gij wel. ik had het wel voorspeld, zooals de 
geachte afgevaardigde de heer de Kam dat heeft gedaan. Dat 
is heel gemakkelijk, omdat er van te voren niemand iets van 
wist. De heer de Kam wijst mij er op, dat hij zijn opmerking 
maakte aan de hand van de ervaringen in België. Juist , maar 
tot op dit oogenbUk wist niemand nog of die lagen op dezelfde 
wijze zullen doorgaan ouder ons eigen land of wel dat de lagen 
die in VVest-Duitschland worden gevonden, zich op dezelfde wijze 
onder den bodem van ons land voortzetten. 

Maar de zaak waar het om gaat is deze: wij wensehen ons te 
oriënteeren teu opzichte van hetgeen in onzen bodem is ver-
borgen. Daarvoor zijn noodig soms zeer diepe boringen, die 
geheel niet te vergelijken zijn met boringen die men op het 
oogenblik in Zuid-Linibuig moet doen, waar men, bekend met 
de ligging van de gesteenten in het aigemeen, wil onderzoeken 
waar men met de ontginning kan aanvangen en op welke wijze. 

Een opmerking die ik verder zou willen maken is deze: gaat 
het wel aan. de Kegeering voor deze Rijksopsporingen geld te 
weigeren? Wij hebben toch de wet aangenomen van 6 October 
li>0Ö, waarby uitdrukkelijk gezegd wordt, dat het opsporen 
van delfstoffen geschiedt van Staatswege, dat andere boringen 
gedurende een tijdvak van 15 jaren niet geoorloofd zijn en 
vergunningen niet zullen worden verleend voor het opsporen I 
van steenkolen en zouten. En nu zou men op hetzelfde oogen-
blik van Staatswege feitelijk ophouden om dat onderzoek in 
te stellen, terwijl men tegelijkertijd het verbod heeft gegeven 
aan particulieren om datzelfde onderzoek te verrichten. Het 
komt mij voor. dat dat niet aannemelijk is en dat men dus zal 
moeten voortgaan op den weg die op dit oogenblik is ingeslagen. 

Er is gezegd, dat die boringen veel geld kosten en tevens is 
opgemerkt, dat die boringen wel een zeer belaugrijk weten-

schappel^jk nut bezitten, maar geen practisch nut. Ook in I n d i i 
beeft op een terrein, waar wij reeds zeer belangrijke mijnbouw* 
kundige resultaten hebben verkregen, ui. op Ifanka. indertijd 
een algemeen wetenschappelijke exploratie van den bodem plaats 
gevonden met opoffering van veel geld. 

Hij dat onderzoek op Hanka ia een wetenschappelijke methode 
gevolgd, ten einde den geheelen bodem te leeren kennen, en juist 
ten gevolge van dat wetenschappelijk technisch onderzoek is 
een stelselmatige exploitatie van het eiland mogelijk geworden, 
die uitstekende resultaten heeft opgeleverd Het komt mij voor, 
dat als wij ook gedurende langen tijd een l tel mat ige exploratie 
van den bodem mei hef oog Op de aanwezigheid van mineralen 
voortzetten, de gelden, die daarvoor op dit oogenblik zijn besteed, 
zullen blijken niet slecht te zijn aangewend. 

De Voorz i t ter : Ik geef thans het woord aan den heer Minister 
van Binneiiland-che Zaken, d ie .het mij gevraagd heeft. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandaehe Zakeu : 
Door Hare Majesteit de Koningin daartoe gemachtigd, en met 
groote dankbaarheid, heb ik de eer aan de Kamer mede te deelen, 
dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd, den Raad 
van Ministers uit te noodigen, openbare bekendheid te geven 
aan de volgende verklaring, welke hedenavond in deNederlandeehe 
Staittsrouraul zal worden gep laa t s t : 

, ' s Gravenhage, 21 December 1908. 

Hare Majesteit il" Koningin. 
„MKVROI-\V ! 

„Wij achten ons gerechtigd tot de verblijdende verzekering, 
dat bij Uwe Majesteit ontwijfelbaar zwangerschap bestaat eu 
dat deze tot in de tweed" helft van haar duur is gevorderd. 

, H e t verheugt ons tevens te kunnen verklareu, dat alle ver-
schijnselen in overeenstemming zijn niet Aen toestand van vol-
komen ongestoorde gezondheid. 

.Dr . R.IK.SINGII. Prof. dr. B. .1. KOUWKK." 

De Volksvertegenwoordiging stemt, daarvan is de Raad van 
Ministers overtuigd, van harte in met den innigeu wensch, dat 
dit, onder Grods zegen, moge strekken tot heil van de Koningin 
en Haar Huis, en van het gansche Nederlaudsche volk. 

(Luiil e« driewerf herhaald hm ra.) 

De Voorzi t ter: Ik heb de eer Zijn Excellentie den heer 
Minister van Binnenlandaehe Zaken, namens de Kamer, dank te 
zeggen voor de mededeeliug, door hein. in opdracht van Hare 
Majesteit de Koningin, gedaan. 

Ik houd mij verzekerd, dat de Kamer daarvan met vréugde-
volle aandoening heeft kennis genomen, eu dat haar de eer-
biedige eu hartelijke wensch vervult, dat de hoopvolle verwach-
tiugen. waarvan y.\\ de mededeeliug mocht ontvangen, onder 
(jïods zegen, mogen worden verwezenlijkt. 

(Toejuiching.) 

De heer Troe l s tra: Ik vraag het woord. 

Verschil lende s t e m m e n : Neen, neen, niet geven. 

De Voorz i t t er : Ik acht mn' uiet bevoegd den heer Troelstra 
het woord niet te verleenen omtrent de mededeeliug der Regeering, 
en geef hem dus daartoe het woord. 

De heer T r o e l s t r a : Mijnheer de Voorzitter! Ik acht mij ge-
roepen, waar hier naar aanleiding der demonstratie, die wij 
zooeven hebben bijgewoond, gesproken is namens de gansche 
Kamer, de verklaring af te leggen, dat er leden in deze Kamer 
zijn, die in het zoo pas medegedeelde geen aanleiding vinden 
om zich voor deze demonstratie verantwoordelijk te stellen. 

De Voorz i t ter: Ik hoop dat deze mededeeliug geen aanleiding 
zal geven tot verdere beschouwingen. 

Hande l ingen der S ta ten-Generaa l . — 1 9 0 8 - 1 9 0 9 . — I I . 
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De beraadslaging wordt berrat 

De beer Talmn. Minister van Landbouw, Nijvi irbeid en Handel: 
Mijnheer de Voorzitter: Indien de Kamer het amendement van 
den heer Bolsius zou aaunemen, zou /.ij een handeling verrichten, 
die eigenlijk niet geheel en al strookt niet haar handelingen 
van de laatste jaren. Verleden jaar is in de/.e Kamer aangenomen 
liet ontwerp, strekkende om van Staatswege te verbieden het 
opsporen van delfstoffen en die opsporing te reserveeren voor 
den Staat. In den herfst van dit jaar heelt; de Eerste Kamer zich 
met dit ontwerp vereenigd. Een van de grootste bezwaren die 
daarbij in liet midden werden gebracht, was dit. Men zeide: 
gy sluit de particulieren u i t : gy' maakt een einde aan de actie 
van de particulieren, terwijl mag worden gevreesd, dat de Staat 
niet energiek zal opsporen. Ik herinner inn, hoe een tegenstander 
van Staatsexploitatie tot mij zeide : de Staat is nooit in staat iets 
energiek aan te pakken. Maar deze dienst is mooi aangepakt en 
is inderdaad in baar verloop tot nu toe door bijzonder gunstige 
omstandigheden in staat geweest de gekoesterde verwachtingen 
te vervullen. I>e geachte afgevaardigde zegt, dat dit niet zoo i3, 
maar laat bü dan zeggen welke gronden hy voor zijn meening 
heeft. Ik heb het getuigenis van den Mijnraad, die hetgeen 
geschied is op hoogen prijs stelt en die meent, dat de/.e dienst 
in de juiste richting ia geleid. Ik heb het getuigenis van een 
deskundige van den eersten rang, die met grooteu nadruk 
gewezen heelt op de beteekenis van de vondsten van de l iyks-
opsporing. 

En zouden wij die opsporingen nu staken en zeggen: wij 
hebbeu dit jaar uiet veel geld, wij moeten zuinig zijn en moeten 
dus die exploratie maar stop zetten ? Het gaat tocb niet aan te 
reageeren tegen hetgeen de Kamer pas heeft aangenomen. 

Wij zyn tegenover het Nederlandsche volk niet verantwoord 
wanneer wij tegen de particuliere industrie zeggen: gy zult niet 
boren, tenzij wij zelf het boren krachtig ter hand nemen en 
voortzetten. Wy moeten tonnen de verantwoordelijkheid voor het 
verbod te kunnen dragen door systematisch met bet onderzoek 
door te gaan. Wij moeten ons rekenschap geven van de.hoofd-
punten, waarom het gaat. Wy zullen eens een jaar ophouden, 
heb ik van den geachten afgevaardigde begrepen. Hij wil 
niet geheel ophouden. Och, ik zou zeggen, het doet er niet zoo 
heel veel toe. Ik kan hem nog iets vertellen, dat hy blijkbaar 
nog niet weet. W y zouden bijna het geheele personeel kunnen 
wegzenden. Al die ambtenaren toch zyn in tijdelijken dienst. 
Dat is nog veel goedkooper. Ik weet niet waarvoor ik ze nog 
in dienst zou houden. De geachte afgevaardigde weet het wel. 
Nu hoop ik, dat de Kamer door de groote emotie waarin zy' is 
door de blijde boodschap, die haar bereikt heeft, toch uiet ver-
zuimen zal goede nota te nemen van de zaak waarom het gaat 
of anders straks het aineudeinent zal afwyzen, omdat de Kamer 
niet in staat is geweest het behoorlek te beoordeelen. Ik zou 
mjj uu toch willen beroepen op den geachten afgevaardigde 
uit Ede , die mij zooeven heeft gesteund in een rede waarvoor 
ik hem hatel i jk dank. Waar zou het heengaan in het systeem, 
dat de geachte afgevaardigde vanmorgen heeft ontwikkeld? 
De Staatsmanen , zoo heeft de geachte afgevaardigde betoogd, 
moeten commercieel worden beheerd, zij moeten worden ge-
bracht in een uit financieel oogpunt zuiveren toestand. 
Wanneer de Staat der Nederlanden in de jaren, waarin hij een 
beetje court d'argent is, zijn ambtenaren naar de Staatsmanen 
s tuurt en zegt: ga daar maar wat boren, dat kan wel op rekening 
van de Staatsmanen komen, dan gaat dat toch uiet. Wie zon er aau 
denken eenige ingenieurs die bij over heeft, aan een fabrikant 
toe te sturen en te zeggen: ik heb op dit oogeublik voor hen 
geen werk, maar in uw fabriek is wel eenige bezigheid te vinden. 
De fabrikant zou waarschijnlijk zeggen: ik heb geen emplooi 
voor deze personen. 

Het gaat ook niet aan de bedoelde ambtenaren nu eenvoudig 
weg te zenden, want ik weet niet of ik ze dan het volgende 
jaar weer terug /al kunnen krijgen. Dat moeten wij niet gering 
achten. Ik weet niet hoeveel deskundigen er zijn, maar ik heb 
nog dezer dager bij de voorbereiding van een benoeming waar-
voor ik de voordracht heb, bemerkt, dat het uitermate moeilijk 
is bier in Nederland personen te vinden, die op mijubouwge-

bied wezenlijk deskundig zijn. Het is by dezen stand der zaak 
geen kleinigheid den dienst te desorganiseeren. 

Dan nog iets. De geachte afgevaardigde heeft gezegd: hoe 
worden die prijzen vastgesteld. De opsporing geschiedt uitsluitend 
door de bekende Nederlaudselie Maatschappij tot. het verrichten 
van mijnbouwknndige werken; maar niet omdat niemand anders 
daartoe geroepen zou kunnen worden. Als de geachte afgevaar-
digde dat meent vergist hij zich. Wanneer een nieuwe boring 
wordt ondernomen dan wordt een contract gesloten waarvan de 
voorwaarden zeer nauwkeurig worden nagegaan, zoowel door 
den directeur vau den lïijkso/isporingsdienst als door den Myn-
raad en het Departement. Daarbij wordt wei degelyk rekening 
gehouden met de bekende prijzen, die zouden moeten worden 
betaald aau buitenlaudscbe hoorondernemers. Maar om nu de 
/.aken bij ons zoo te doen, dat wij, wanneer geboord moet worden 
in de courant zetten: Die wil komen boren, de eerste de beste, 
die byv. door den tegenwoordigen toestand van het tnynbedryf 
in Duitschland niet al te veel te doen heeft mag hier komen, 
dat gaat niet. De geachte afgevaardigde uit Ede heeft reeds 
zeer juist gezegd: willen de boringen ten volle aan baar doel 
beantwoorden, dan is het van de grootste beteekenis, dat wy 
het werk toevertrouwen aan een Maatschappij, die in dat opzicht 
ten volle solide en voor haar taak berekend is. 

Ik heb dezen zomer met groote belangstelling de boringen 
gezien. Toen is my ook uitgelegd hoe die boringen eigenlyk 
geschieden, en toen is mn] duidelijk geworden vau hoe groote 
waarde het is, dat er tusscben den boorder eu den leider vau 
de boringen voldoende en voortdurende voeling bestaat. 

Dat doel zou nu volkomen bereikt worden, wanneer wij deden 
wat de geachte afgevaardigde uit Enschede wenscht . die de 
boringen door den Staat in eigen exploitatie wil doen uitvoeren. 
Ik zou dat systeem echter niet licht aandurven. Wy hebben uu 
te maken met een particulier, waartegenover wij dus geheel 
vry' staau. En toch hebbeu wy' door de gelukkige omstandigheid, 
dat de Maatschappij zeer goed werkt en tot volle tevredenheid 
vau hen die het kunnen beoordeelen, het gewenschte voortdurend 
contact, zoodat de directeur van den opsporingsdienst my' 
herhaaldelijk heeft verzekerd, dat de Maatschappij voor hem 
werkt zooals zyn eigen ambtenaren voor hem zouden werken. 
Dat is natuurlijk voor het resultaat van zeer groote beteekenis. 

Nu de tweede quaestie, nl. of wij het personeel in Zuid-
Limburg zouden kunnen gebruiken. Het antwoord is ook al 
zeer duidelijk gegeven. Het zyn boringen van geheel anderen 
aard, het is geheel ander werk, dat daar te doen valt. Nu zou 
ik toch willen zeggen: waarvoor zouden wy den staf anders ge-
bruiken dan voor het gewichtige werk, dat by' dezen dienst 
te doen is? Wanneer ik den geheelen staf gaf voor een zeer 
beperkt deel van de taak, heb ik natuurlijk menseben over. 
Zou dat uu eeu besparing zyn? 

Ik herinner my, dat indertyd in de afdeeliugen dezer Kamer 
een zeer uitvoerige discussie heeft plaats gehad over de vraag in 
hoeverre door een langer rekken vau een bepaald werk de kosten 
te zwaar worden. Ik ben overtuigd, dat wanneer wij telkens de 
boringen stopzetten, wy bij de eindrekeuing tot veel hooger 
kosten zullen komen dau wanneer wij binnen den kortst raogely ken . 
tijd behoorlijke resultaten trachten te bereiken. Nu moeten wij 
vooral, en dat wilde ik de Kamer ook wel eens met nadruk 
zeggen, ons stellen op dit s tandpunt ; dat wij niet elk oogeublik 
kunneu zeggen: hier is een boring, welke voordeden levert 
die op ? Dat is geen juiste manier vau redeneeren. Ik kan my 
niet voorstellen, dat de geachte afgevaardigde over den gan? 
van de boringen ontevreden is. Integendeel, wat ik er van ge-
boord heb, heeft mij altyd den indruk gegeven, dat de tegeu-
woordige directeur van den Staatsopsporingsdienst wel op mag 
passen, dat hy' niet overmoedig wordt, want wat hy aanpakt 
gelukt hem, mede door een samenloop van gunstige oinstan--
dighedeu. Hy voelt natuurlyk zelf wel, dat dat niet alleen op 
rekening van zijn bekwaamheden kan worden gesteld, maar ook 
voor een deel te danken is aan de omstandigheid, dat bij in 
een byzouder gelukkig stadium vau het werk heeft kunnen 
optreden. Dat hij echter gunstige resultaten heeft gehad, is niet 
twijfelachtig. 

Nu de quaestie der diepte. Die heeft de geachte afgevaardigde 
uit Ede al bij/onder duidelijk behandeld. Waarom gaat men zoo 
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diep? Wanneer men op verschillende punten dergelijke diep* 
boringen heeft gedaan is het mogelijk den ondergrond in zekeren 
zin in kaart te brengen. Dat luw alleen wanneer men de formatie 
n|i bepaalde plekken kent. Wanneer men de geheele lang die 
er voor in aanmerking komt, niet in zyn opsporing heeft op-
genoiuen. .staat uien altijd nog weer voor verrassingen, die 
naderhand tot groote teleurstellingen kunnen leiden. 

Ik begryp niet, dat de geachte afgevaardigde, juist omdat hij 
de zaak zoo goed kent, veel beter waarschijnlijk dan ik, niet 
gevoeld heeft op een hoe zwak standpunt hij zich bevond. 

Wij hebben in Limburg allerlei boringen gehad, heel goedkoop, 
nog veel goedkooper dan de Begeering in 1908 in uitzicht heeft 
gesteld. Al die boringen zijn prachtig op de kaart, vooral voor 
de menselien die een concessie hebben en aandeelhouders gaan 
zoeken. Daar rijn die kaarten goed voor. maar ze zijn slecht 
voor de ingenieurs, die naderhand schachten moeten maken en 
een mijn moeten zien aan te leggen. 

Nu zijn onze boringen daarom duur, omdat wü het niet doen 
om concessiejacht. maar het zoo doen, dat wij de zaak kunnen 
overzien. Was bijv. het terrein, dat op dit oogeublik is het 
Staeteoujuveld, indertijd onderzocht, sooals op dit oogeublik de 
Peel onderzocht wordt, dan zou de uitbreiding van ons Staats-
mnnbedrijf veel regelmatiger hebben kunnen geschieden. 

Wij hebben bijv. de mijn Wilhehuinu, die genoemd 
werd niijii B. Toch niet niet A is een aanvang gemaakt, maar 
men is begonnen met eerst in het mijnveld B te gaan boren , 
omdat het heette, dat dit veld in de eerste plaats voor exploitatie 
in aanmerking kwam. Daarna eerst is men begonnen aan de 
mijn Bmma en nu moet men gaan zoeken naar de derde mijn. 
Dit bewijst dat — ofschoon daar overal geboord is — de geachte 
afgevaardigde weet zelfs, dat er overal schatten liggen — won-
derljjk genoeg onze ingenieurs dat nog niet weten en eerst nog eens 
rustig moeten gaan zoeken. Zij zijn er volstrekt niet zeker van 
dat, wanneer zij daar beginnen, zij er schatten zullen vinden 
Zij moeten nog een zeer zorgvuldig onderzoek instellen, omdat 
de bodem eigenlijk indertijd niet onderzocht is en men geen 
volledige kennis van zaken heeft. Thans zullen wij trachten die 
te krygen 

Men heeft gezegd: men moet met systeem te werk gaan. Ik 
geef het volkomen toe, dat werken naar een systeem altijd aau-
beveling verdient, maar het is moeilijk een systeem te maken, 
wanneer men met zooveel onbekenden te doen heeft als by de 
steenkolenexploratie. Het eigenaardige is juist, dat het hier een 
o/Mpermatdienst geldt en daarbij kau men slechts in zoover van 
systeem spreken, dat telkens het gevondene in het systeem 
opgenomen wordt en den onderzoeker in staat stelt te beoor-
deelen, wat de volgende stap moet zijn. Slechts het bekende 
kan ik in kaart brengen. Het ontginnen van heidevelden kan 
ik bijv. systematisch doen, omdat ik daar te maken heb met 
bekende grootheden, maar een systematisch opsporen is ontno-
gelijk. Men kau alleen gaan van schrede tot schrede en iedere 
S'-hrede kan voldoende gegevens bieden om een volgenden stap 
op veiligen bodem te kunnen neerzetten. 

Resumeerende, zou ik in de eerste plaats willen zeggen : door uu 
TOOT een jaar de exploratie stop te zetten, desorganiseert men een 
zeer belangrijken d iens t : ten tweede is het een reactie tegen 
hetgeen de Stateu-Generaal ten vorigen jare en in dit jaar met 
de Regeering tot stand hebben gebracht door het uitvaardigen 
van de Opsporiugswet. In de derde plaats heett het geen raison, 
omdat, wanneer wü nu de zaak stop zetten, wij daarmede toch 
eigenlijk geen geld aan het land uitsparen. Immers op den d u u r 
zal dan de geheele opsporing, die "rij ten einde willen brengen, 
de geachte afgevaardigde ook, blijken door het stopzetten grootere 
bedragen te hebben gekost en in de vierde plaats is het niet 
doenlijk om den dienst geheel en uitsluitend te doen werken 
in Zuid-Limburg, omdat daar slechts werk van geheel ander, 
veel eenvoudiger karakter te verrichten is. 

Wat eindelijk de eisch van een goed systeem betreft, mag ik 
er toch op wijzen, dat voor zaken van den Rn'ksopsporing.-dienst 
zooals voor alle myuzaken, een regeling geldt als eigenlijk voor 
geen enkelen andereu tak van dienst bestaat. Er is namelijk een 
speciale Mijnraad, bestaande uit personen die in de eerste plaats 
deskundigen geacht kunnen worden te zyn. Aan den Mijuraad 
wordt elk plan, vrijwel iedere brief, die van den ingenieur-

directeur inkomt, voorgelegd om advies. Dat is geen kleinigheid. 
Voor zoover er dus sprake kan zyn van systeem, bestaat er 
systeem in deze zaak en alleen door door te gaan kunnen wij OOI 
er van verzekeren, dat wy' met de minst mogelijke kosten komen 
tot een kennis van de hoeveelheid steenkolen, die in Nederland 
gevonden kunnen worden en die binnen betrekkelijk korten tyd 
als ontgin baar kunnen worden beschouwd. 

Daarom moet ik de aanueuiing van het amendement ernstig 
ontraden. 

De heer I to l s ius : Mynheer «Ie Voorzitter! Met een enkel 
woonl van repliek zal ik kunnen volstaan. Ik wil in de aller-
serste plaats verklaren, dat met wat ik gezegd heb omtrent de 
resultaten van den opsporingsdienst, ik natuurlijk niet bedoelde 
twijfel uit te ipreken aan de bekwaamheid van den ingenieur-
directeur. 

Ik heb uitdrukkelijk vernield, dat deze eerst in dienst is ge-
treden 15 December 190">, en daaruit volgt reeds, dat de eerste 
boringen, die tot de meest mislukte behooren, buiten zijn be-
moeüug zijn uitgevoerd. Daarentegen is van zyn optreden af 
een meer organiseerend ingrypen niet te miskennen. 

Wat ik aanvoerde tegen de zaak was dus niet tegen dien 
ambtenaar gericht. 

Door den heer Minister en ook door sommige geachte afge-
vaardigden is gezegd, dat aanneming van dit amendement des-
organiseerend zou werken en in zou gaan tegen de wet, die 
wy kortgeleden hebben gevoteerd mi die in üc tober van dit 
jaar in het Staatsblad is verschenen. Ik moet daartegen op-
konien. De wet van 1908 heeft hoegenaamd geen verandering 
in de strekking van de daarby afgeschafte wet van 1903 ge-
bracht. Die wet Dracht alleen deze wijziging, dat, terwijl vroeger 
sle.-hts een gedeelte van het land was gereserveerd voor de 
Rijksopsporiug, in de wet van 1908 het geheele land daarvoor 
is aangewezen en dat. terwijl er vroeger voor exploratie werd 
gelaten een termijn van 6 jaar. waarna de eigenaren hun vrijheid 
herkregen om zelf opsporingen te doen, die tyd uu uitgebreid 
is tot 15 j a a r ; maar het beginsel van beide wetten is hetzelfde 
gebleven; daarin is niets veranderd. De Minister knikt beves-
tigend. Welnu, toen de wet van 1903 was aangenomen, is 
door den toenmaligen Minister f 400 000 tot uitvoering van 
die wet aangevraagd en wei tot het doen van 30 diepboringen. 
Uit dat bedrag en uit dat getal blykt, dat in 1£03 met den 
exploitatiedienst iets geheel anders werd beoogd, en dus ook 
volgens de wet van 1908 wordt oeoogd, dan de uitvoering 
die met de nu geprojecteerde diepboringen aan die wet wordt 
gegeven 

Ware dat te on tkennen , dan zou ik moeten gaan twijfelen 
aan de oprechtheid der aauvrage van f 4000"0, een betrekkelijk 
gering bedrag voor een dergelyk getal diepboringen, als de 
totale kosten die voor de Ry'ksopsporing waren te doeu. Daarom 
wensch ik te eonstateeren, dat wy met onze Ryksexplorath' een 
anderen weg ui tgaan, dan bedoeld was in de Explorat iewet; 
nu worden diepboringen ondernomen tot een diepte, waaraan 
men noch in 1908 noch in 1907 heeft gedacht. 

De Minister zegt : gy' zoudt terugtreden, want gy' hebt reeds 
in 1908 hetzelfde bedrag toegestaan. Een terugtreden acht ik 
dit om die reden volstrekt niet. Bovendien leven wij onder 
andere tinancieele omstandigheden dan verleden jaar: toen kon 
worden geput uit een ruim voorziene schatkist , wat ons ver-
oorloofde dat bedrag toe te staan. Ik heb dan ook het financieel 
argument voor myu amendement doen gelden, 

Voorts heeft de heer Minister en ook de geachte afgevaardigde 
de heer Bos tegen my aaugevoerd, dat het toch niet aangaat 
dat de Staat nu zal nalaten wat hy' aan de part iculieren, door 
de exploratie aan zich te houden, verboden heeft. Maar daarvoor 
bestaat geen nood, en over dat verbod behoeft men zich niet 
bezwaard te voelen, want geen enkel particulier zal zich door 
dat verbod getroffen voelen, omdat niemand dwaas genoeg zal 
zyn om 1400 meters diep in de Peel te wroeteu; een verbod om 
dat te doen was geheel overbodig. Dit bezwaar kan niet in ern-t 
tegen my'n amendement worden aangevoerd. 

De heer Minister heeft gezegd dat hy met zyn personeel 
geen raad weet, dat hij dit personeel niet gebruiken kau m 
Zuid-Limburg. En ook de heer van Kol heeft beweerd, dat hec 
personeel daar niet noodie is. omdat de toestand in Zuid-Limburg 
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al aardig bekend zou /.iju. Daartegen wensch ik aan te halen 
ecu zinsnede uit liet verslag van [906, waarin wordt betoogd, 
dat in Zuid-Limbnrg t«*t nog toe bij de opsporingen alleen een 
zuiver mercantiel doe] beeft voorgezeten, watikookuiel wensch 
dat in het vervolg uitsluitend /on gelden. Daar wordt (blads, 61) 
gezegd: ,dat zulks in Zuid-Limburg over het algemeen niet is 
geschied, doch de partioaliere hoorders veelal na de eerste vondst 
de boring staakten en concessie vroegen, heeft ten gevolge gehad 
dat de eigenlijke kolenrjjkdom van dit kleine gebied na ruim HO 
boringen nog vrijwel geheel onbekend is en niet minder dan 
5 nieuwe boringen moe-ten worden uitgevoerd vóór men tot 
aanleg der Staatsman Bmma durfde besluiten". 

Voordal men nu overgaat tot de ontginning van verdere Staats-
mijnen gelooi' ik derhalve, dat het volkomen gemotiveerd is om 
te zeggen: gebruik uw ambtenaren daar. zij kunnen daar nuttig 
werk verrichten. En blykt het dat de koeten van exploratie van 
het Btaatsveld overschrijden het bedrag dat in de begrooting 
voor dit doel is uitgetrokken, dan zal ik mijn stem niet weigeren 
te geven aan een luppletoire begrooting, wanneer de Miuiater 
daarmede mocht komen. Maai' men gehruike niet als argument 
ter bestrijding van mijn amendement, dat alleen beoogt de 
diepboringen op 1200 en 1400 meter in de Heel dit jaar niet 
voort te zetten, en wel op grond, dat die diepboringen nu geen 
practisch nut hebben, dat de toestand iu Zuid-Limburg 
voldoende bekend is en het personeel der Kyksopsporing daar 
niet kon worden gebruikt. 

W a t mgn bezwaar betreft aangaande de geraamde kostenvan 
deze diepboringen, het verheugt mij dat ik daarin steun heb 
gevonden bij den lieer van Kol, die ook door den Minister als 
een ter zake deskundige niet wordt gewraakt tegenover de be-
schouwingeu van den geachten afgevaardigde uit Ede. die ten 
betooge, dat geen uitbesteding behoeft plaats te hebben oui over 
de juistheid van den prijs te kunnen oordeelen, het argument 
laat gelden, dat men over betrouwbaar personeel moet kunnen 
beschikken. Dat argument aanvaard ik niet. 

Ik weiger te erkennen, dat openbare aanbesteding daarom 
niet de voorkeur zou verdienen, omdat buitenlandsche maat-
schappijeu minder betrouwbaar personeel zouden hebben dan 
de maatschappij die bij ons het monopolie van de boriugen 
heeft. Wanneer de Minister de goedkeuring der voorwaarden 
aan zich houdt, heeft hij daarvoor alle waarborgen. 

Het is mijns inziens niet voldoende dat men zegt de Mijuraad 
is gehoord, en deze boonuaatschappij heeft betrouwbare men-
schen. om waar te maken, da t haar boorprijzeu niet te hoog 
zijn en haar monopolie te handhaven. Waar zou het heen moeten 
indien in andere takken van dienst die motieven mochten gel-
den om geen openbare aanbestedingen te houden. 

Ik blijf dus ook na de bestrijding van den .Minister en den 
geachten afgevaardigde uit Enschedé, mijn amendement band-
haven. 

De V o o r z i t t e r : Mag ik de Commissie van Rapporteurs ver-
zoeken haar oordeel over het amendement te kennen te geven ? 

De heer Vim Ids inga , voorzitter der Commissie van Rapporteurs: 
Mijnheer de Voorzitter! De meerderheid van de Commissie van 
Rapporteurs adviseert de Kamer het amendement niet aan te 
nemen. 

E r is een minderheid in de Commissie, die zich aansluit by 
de argumenten van den geachte afgevaardigde uit Roermond 
en dus wenscht, dat het amendement wel zal worden aangenomen. 

De meerderheid sluit zich aau by de overwegingen van den 
Minister, voornamelijk op deze gronden, dat zij meent, dat de 
diepboringen inderdaad noodig zijn om ons te orienteeren en 
een grondslag te krijgen voor nauwkeurige exploratie met het 
oog op exploitatie, en dat het argument, dat die boringen uiet 
zullen geschieden door particulieren eigenlijk een argument is 
om het van Staatswege te doen verrichten, omdat de resultaten 
die verkregen worden door de diepboriDgeu, inderdaad noodig 
zijn om de andere exploraties systematisch te doen plaats vinden: 
en eindelijk is de meerderheid van oordeel dat wij door de wet, 
gelijk door den heer Bos is aangetoond, eigenlijk verplicht zijn 
in die richting werkzaam te zyn. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
i 

I Ie Voorz i t t e r : Ik deel nog aan de Vergadering mede, dat 
| de beer de Visser bericht heeft Verplicht te zijn geweest de 

vergadering te verlaten. 

IJi't amendement van den heer Bolsius wordt in stemming 
gebracht en met 49 tegen 29 stemmen verworpen. 

T«Qeii hebben gestemd de beeren van [dsinga. Nblens, Limburg, 
Thomson, Jannink , van Deventer. Drucker, IJzerman, van Kol, 
de Ridder, Reyne, van Styrum, Dolk, van Citters, de Savornin 
l.olitnau. van de Velde, de <Jeer. ter Laan. de Stuers, Loeff, 
Brummelkainp, van der /.waag, Trenb, van der Molen, Troelatra, 
Bos, Liet'tinek. Marcliant. van Karuebeek. Mees, Kerf. Buys de 
Ben-enbrouck, Nolting, Ketelaar, de Waal Malefijt, Schokking, 
Hugenholtz, Schaper, Pollema, Helsdingen, Eland, van Gijn, 
van Aseh van Wijck, Tydeman, Duymaer van Twist, Verhef, 
van Vliet, Roodhuy/.en en van der Voort van Zijp. 

I'oor hebbeu gestemd de beeren van Dedern, Goeman Borgesiue* 
vau Nispen tot Sevenaer (Nijmegen), Smeenge, Aalberse, Patijin 
Hubrecht, van Nispen tot Sevenaer (Rheden), de Ram, de 
Beaufort, Janssen. Plate, van Wijnbergen, van Vlijmen, van 
Foreest, Arts, Blooker. Passtoors, van B\ landt, van Veen, Beekers, 
Regout, van Vuuren, van den Berch van Heemstede, van den 
Heuvel, Roessingh, Bolsius, van Doorn en de Voorzitter. 

Onderart. 73 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over B (Visscherijen) in het algemeen. 

De V o o r z i t t e r : Het komt mij wenschelyk voor, gedeeltelijk 
in afwijkiug vau de volgorde van de punten in het Voorloopig 
* erslag behandeld , thans by B „Visscheryen" te behandelen 

de onderwerpen die de visscherij in het algemeen betreffen. 

De heer S c h a p e r : Mijnheer de Voorzitter! Door my is voor 
een paar jaar aan den toeiimaligen Minister, den heer Veegens, 
een enquête gevraagd naar een iu de finesses onbekend bedrijt, 
het visschersbetlrijf. 

Ik heb toen eenige gegevens te berde gebracht over den 
oeconomiechen toestand van dit soort arbeiders en daarmede 
trachten aan te tooneu, dat het noodig was om eens de oecono-
misehe en maatschappelijke positie van deze menschen vast te 
stellen en te boekstaven. 

De Minister wilde daarvan wel iets weten, maar gaf in over-
wegirg voor te stellen een parlementaire enquête. 

Intusschen bevat het verslag van den stiiat der Nederlandsche 
zeevischerijeu over 1907 een rapport omtrent den aanvang van 
een onderzoek, ingesteld naar hetgeen in deze Kamer is aan-
bevolen. 

Op blad/.. 92 van dat verslag kan men een brief lezen van 
den toenmaligeii Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aai; het College voorde Zeeviaseherijen, waarin wordt opgenoemd 
al hetgeen hier ter sprake was gebracht als noodzakelijke leid-
raad voor dit onderzoek, niet verzoek om te overwegen ot 
omtrent bedoelde punten niet meer gegevens zouden kunnen 
worden verzameld en in het verslag van een volgend j aa r opge* 
nomen. Het college is niet geheel en al overtuigd van de nood* 
zakelijkheid en wenachelijkheid van een uitgebreid onderzoek, 
maar beidt toch getracht gegevens te verzamelen en zegt daarvan: 
voor zoover onze pogingen gunstige resultaten hebben opge-
leverd, volgen deze hier. Het college zegt verder: 

„Men meeue uiet dat de hier medegedeelde inforn.'atiê'n een 
volledig beeld v.m den toestand der zeevi^schers zullen geven. 
Zij zijn slechts te beschouwen als een eerste aanvoer van bouw-
stoffen, die by volgende gelegenheden in meer dan één opzicht 
zullen moeten worden aangevuld. Van meer dan ééne zijde werd 
er op gewezen, dat een volledig antwoord op de gestelde vragen 
een omvangrijk onderzoek zou vereisehen, waartoe tijd, gelegeu-
heid en personeel ontbraken. Een van onze berichtgevers deed 
zelfs het denkbeeld aan de hand, dat na zich door den burge-
nieester te hebben doen voorlichten aangaande de geschiktheid, 
bevoegdheid en betrouwbaarheid van de te ondervragen personen. 
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tuk vuil bedrijf ali de rieasberjj in ons lund nou al wat te 
wenschen over en dat ligt hieraan, dat de/.e /aak niet onder 
één Departement is. 

Sedert de land- en tuinbouw is gekomen onder één Departement 
y.ien wy op ieder gebied daarvan grooten vooruitgang, zoowel 
wat betreft liet onderwijs, de cursussen, de oprichting van zuivel-
schnlen enz., en bet verheugt my', dat de Minister in diezelfde 
richting zal blijven voortgaan. 

Dat alles wordt niet gevonden by de visscheryen. Daar ont-
breekt een centraal bestuur. De biunenvisscherij en de Zuiderzee-
visscherij zijn gesteld onder het Departement van Landbouw, 
en daar weer onder verschillende afdcelingeu. De groote rivier-
monden en de Zeeuwsche Stroomen staan onder het beheer van 
het Departement van Financiën. De visschershaven staat weer 
onder een ander Departement, nl. dat van Waterstaat. 

Wanneer men dat alles ziet en hoe het iu de practyk werkt, 
dan zal men tot de overtuiging komen, dat het niet langer zoo 
kan duren, en het een groot voordeel zou zijn, als ook hier 
alles onder één centraal bestuur komt. 

Ik wensch daarom den Minister alleen te vragen, of hij wil 
overwegen — en ik hoop dat het daartoe zal komen — om dit 
geheele bedrijf te brengen ouder één Departement. 

Anders zouden allicht als grieven worden geboekstaafd regelingen, 
waarmede de een of andere zich niet tevreden betoont, maar 
waartegen de groote meerderheid geen bezwaar heeft.' 

Het college heeft een dergelijk omvangrijk onderzoek niet 
aangedurfd en dat stelt my eenigszins te leur. Het komt iuy 
voor, dat een voorstel, om een commissie uit het college te 
benoemen, zeer rationeel was. Het was misschien de eenvoudige 
weg om een dergelijk onderzoek in te stellen. Omdat deze 
personen deskundigen zyn en het vak misschien door en door 
kennen. 

fk geef de voorkeur aan een Staatscommissie of een enquête, 
maar toch komt in dit verslag een begin van materiaal voor, 
wat niet zouder waarde is. Wanneer echter langs dezen weg 
een overzicht moet worden gekregen, zal vooral hierop de na-
druk moeten wordeu gelegd, dat nu in de eerste plaats de 
arbeiders moeten worden gehoord, want de inlichtingen, hier 
verstrekt, zijn nieereudeels van personen, die boven de visschers 
staan, patroons en familie van patroons, reeders, burgemeesters, 
enz. Ik lees hier op dezelfde bladzijde, betreffende de grieven, 
die ik te berde heb gebracht: 

„De bovenbedoelde burgemeester schrijft, dat, voor zoover 
hom bekend, die regeling — namelijk een regeling, waarbij de 
visschers herhaaldelijk voor dezelfde ton f 2 a f 2,50 moeten 
betalen, hetgeen ik indertijd signaleerde — die regeling „door 
de personen, welke uit z\ju gemeente aan de visscherij deel-
nemen, in het minst niet als grief wordt aangemerkt, omdat 
de regeling van de hun toe te kennen gage vooraf overeen-
gekomen ia, en rij derhalve bn' de beoordeeling van de andere 
cijfers, die f 2 a f2.50 wel degelijk ook bh' voorbaat in rekening 
brengen." 

Dat is een volledige verdediging van het truckstelsel. Men 
kan dat aanvoeren voor alle mogelijke trucksystemeu: leveranties 
door patroons van wiukelwaren, materialen e. d., kan men ver-
dedigen met deze zelfde woorden: de menschen weten het, zij 
rekenen er op bij het bedingen van het loon. 

Zoo eenvoudig staat het in den regel echter friet.' Men moet 
ook eens de menschen hooren, die beteren kijk hebben op de 
sociale omstandigheden en minder bevooroordeeld zijn dan deze 
burgemeester: ik bedoel de arbeiders. 

Ook zijn er mededeelingen die al een zeer geringen dunk 
geven van de flair om maatschappelijke toestanden mede te 
deelen. Op bladz. 98 vind ik deze laconieke zinsnede uit Maassluis: 
.De loonen der zeevisschers zyn naar hun genoegen geregeld."' 
Ik zou daarvan wel meer willen weten en eens \au de visschers 
hooren of dat zoo is. Of de chef of een burgemeester zoo iets 
zegt, is nog geen afdoend bewijs. 

Op bladz. 129 wordt de garnalenvissclierij een „lui bestaan"' 
genoemd. Het is mogelijk, dat het een lui bedrijf i<*. maar ik 
hoor daarover liever menschen die zelve aan die luiheid bloot-
staan dan menschen, die eigenlijk van het vak niet veel weten. 

Ik hoop dat het college in de volgende verslagen zal door 
gaan en dat men een middel zal weten te vinden om de zaak 
ook van den anderen kant te bekijken. Dat men ook de visschers 
zelf om hun opinie vraagt en hun oordeel toetst aan de ge-
gevens, welke van andere zijde inkwamen. 

Zoodanig onderzoek is ook uoodig ten aanzien van de zalm-
visschery. 

Bij de behandeling van hoofdstuk VII B heb ik den Minister 
van Financiën gevraagd, of hij bij den Minister van Landbouw 
zou willen aandringen om dergelijk onderzoek te bevorderen. 

Ik hoop dat de Minister daarvoor wat gevoelt en dergelyken 
stimulans niet uoodig heeft, maar uit zich zelf zal trachten te 
zorgen, dat ook ten aanzien van de zalmvisscherij behoorlijke 
gegevens worden verkregen. Ook ttaar zijn misstanden. Ik heb 
ze genoemd bij de behandeling van hoofdstuk V U B : te langen 
arbeidsduur, nachtwerk, enz. Daar valt heel wat te onderzoeken, 
en vooral omdat daarbij ook een Staatsbedrijf betrokken is, is 
het van veel belang, dat men een algemeen overzicht krijgt 
van den oeconomischen toestand by dat bedrijf. 

De heer Paastoors: Mynheer de Voorzitter! Ik heb slechts 
een enkel woord te zeggen over het administratief beheer der 
visschery. 

Tot nog toe laat het beheer over zulk een uitgebreiden 

De heer Duymaer \an Twist: Myuheer de Voorzitter! Ik 
behoor tot de leden die in het Voorloopig Verslag gevraagd 
hebben naar bet verslag van het College voor de Zeevisseheryen 
over 1907. 

In de Memorie van Antwoord geeft de Minister een zeer 
aannemelijke reden aan voor dit uitblijven. De oorzaak dervtr-
tragiug lag in de omstandigheid, dat het drukken aan een andere 
firma werd opgedragen. 

Intusschen, Mijnheer de Voorzitter, bleef het verslag daardoor 
onbesproken. Kn nu geeft juist dit verslag de meest belangrijke 
gegevens, om over den toestand der zeevisseheryen te oordeelen. 

Ware het verslag vóór het afdeelingsonderzoek in ons bezit 
geweest, ik zou zeker 's Ministers aandacht gevraagd hebben 
voor hetgeeu op bladz. 49 van bet verslag te lezen staat ten 
aanzien vau de groote concurrentie, die onze haring te wachten 
staat, zoo aan den drang, die in Ouitsshland geoefend wordt, 
om voor bet vervoer van haring door Duitsche reederijen ver-
zonden de spoorwegtarieven te verlagen, gevolg gegeven wordt. 
Gelijk op die bladzijde medegedeeld wordt, wordeu jaarlijks 150000 
a 200 000 vaten haring uit Rotterdam Rynopwaarts gevoerd. 

Het komt my uoodig voor op deze belangrijke aangelegenheid 
de aandacht van den Miuister te vestigen en den wensch uit 
te spreken, dut de Regeering zoo uoodig maatregelen nemen zal. 
om de reederyen door het veileenen van faciliteiten de concur-
reutie mogelijk te maken. 

In verband hiermede mag wel eens de aandacht gevestigd 
worden op de gestadige ontwikkeling van de Duitsche visschers-
vloot, die de Noordzee buiten de territoriale wateren bevischt. 
Die gestadige ontwikkeling kan uit de volgende cijfers blijken. 
Neemt men het verslag vau het College voor de Zeevisscherijen, 
bladz. 400, dau blijkt dat in het jaar 1886 het totaal zeil- en 
stoomschepen samen 3)7 bedroeg, op 1 Januari 1894 456, op 
1 Januari 1902 521, op I Jauuari 1908 696. 

Mynheer de Voorzitter! Het verslag van het College voor de 
Zeevisscherh'en heeft in haar berichten omtrent den algemeenen 
toestand van de visscherij in de Zuiderzee ons haast nog treuriger 
mededeelingen gedaan dan in haar verslag van het vorige jaar. 

Ik mag daarvoor verwijzen naar bladz. 331 van het verslag, 
waar wy lezen: „Alles te zamen genomen kau 1907 voor de 
Zuider/.eevisscherij niet bijzonder gunstig worden genoemd. En 
dat niettegenstaande sommige visscherijen het beter dan gemid-
deld hebben gemaakt. Immers voor de twee voornaamste Zui-
derzeevisschen, de haring en de ansjovis, is 1907 beslist geen 
best jaar geweest." En iets verder: „De nujaarsvangst had by'ster 
weinig te beteekenen. Dr. Hoek heeft hierop reeds in zyn artikel 
in de vorige aflevering gewezen en daar uitvoerig nagegaan, 
welke de oorzaken van den achteruitgang van de uajaarsharing-
vangsteu kunnen geweest zijn." 

Voorts lees ik iets verder: „De ansjovisvangst is vrijwel 
mislukt." 

Op de volgende bladzijde lees ik ten slotte: „Alles te zamen 
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genomen kun uien du.- zeggea, dat de tweede-raugs-visschen 
(•piering, bot, aal en garnaal) het iu 1!>07 niet slecht liebben 
gemaakt, doch dat dit niet heeft kunnen opwegen tegen de 
ongunstige resultaten der beide eerste-raugs-visscherijen (op 
haring en ansjovis) en dat dientengevolge 19'>7 onder de magere 
jaren voor «Ie Zuiderzee is te rangschikken." 

Op bladz. 57 van dut/.elide verslag wordt medegedeeld : „Even-
als bijna overal elders verkeert liet visschersbedrijf aan de 
Frietene kust over het geheel in een weinig bloeienden toestand. 
Daar hier voornamelijk de kustvangst niet dicht onder den wal 
geplaatste fuiken wordt beoefend, zijn de aanvoeren, bij den 
steeds afiietnenden vischstand betrekkelijk gering." 

Mijnheer de Voorzitter! Overal dus klachten over de vangsten, 
zoowel aan de Zuiderzee als a;iu de Wadden. 

Niet minder ongunstig was het jaar 1008 vergeleken bij 1907. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal op de kuilquaestie niet ingaan, 

maar mij slechts tot deze opmerking bepalen, dat toen in 1907 
massa 's ausjoviszaad vernietigd was geworden ook weer dezen 
zomer de ansjovisvangst geheel en al mislukte. 

De oecouomische toestand aan de Zuiderzee is als gevolg van 
dit allee zeer bedroevend. 

Op de Zuiderzee is voor de vissehers geen brood meer. Dezen 
zomer zijn tal van vissehers naar de Noordzee gegaan, anderen 
gingen ter vischvangst op de Spaansche kust. Meerderen zochten 
brood in de spinnerijen in Enschedé en Gronau en zelfs kon 
men Urker vissehers in hun nationale kleederdracht in de glas-
blazerijeu te Leerdam aantreffen. 

In het voorbijgaan moet ik even den Minister er op wijzen hoe 
noodzakelijk het is dat een beter toezicht kome op den handel 
van ansjovis. In den ansjovishandel scbn'nt ontzettend geknoeid te 
worden. Onder de Zuiderzee-unsjovis wordt Spaansche en Itali-
aansche ansjovis, die van veel minder qualiteit is, gemengd. 
Zelfs Zuiderzeebliek wordt voor die visch verkocht. Gedurende 
1908 moet alleen reeds 11 000 ankers — anderen Mggen 16000 
ankers — Spaansche ansjovis ingevoerd zijn. Een anker is 
:J,000 stuks. 

Al die ansjovis vermengd met allerlei andere visch gaat onder 
den naam van Hollandsehe ansjovis naar het buitenland; daar-
door komt niet alleen onze goede naam in gevaar, maar zal ook 
de vraag naar het artikel gaan vermindereu, wat tot groot nadeel 
van den visscher komen zal en van den prijs die deze nog voor 
hun visch kunnen maken. 

Ook ten aanzien van de haring wordt niet weinig geknoeid. 
Hoewel er op dit oogenblik haast geen Zuiderzeeharing gevangen 
wordt, hebben tal van rookerijen — en ik noem bijzonder te 
Lemmer — druk werk. Belgische, Deeusche en Engelsche harin-
gen worden daar met scheepsladingen en wagonvrachten aan-
gevoerd, aerookt en al? echte Lemster bokking de wereld in 
gezonden. Ik hoop dat de Minister zijn aandacht aan die 
knoeierijen wel zal willen wijden. 

Mijnheer de Voorzitter! Thans nog een enkele opmerking 
naar aanleiding van het antwoord, dat de Minister bij inge-
zonden schrijven van 23 Nov. 11. heeft gegeven rjp de vragen 
van den beer Hugenholtz. Deze vragen luidden: 

, 1 . Is de Minister van oordeel dat de noodzakelijkheid van 
het nemen van maatregelen tegen het visschen van zoogenaamd 
„nest"' in groote mate i* toegenomen na de oprichting eener 
coöperatieve vereenipiug te lip, onder voorzitterschap van den 
burgemeester te Ilpendaui, welke zich ten doel stelt het nest-
visseben ten bate van de leden-eendenhouders in eigen beheer 
te nemen en daarvoor eigen vaartuigen en personeel iu dienst 
te nemen, waarvan het gevolg zal z\jn dat deze nest-visscherij 
nog meer dan vroeger cal ontaarden in een afzonderlijk bedrijf, 
t^n nadeele van de eigenlijke visscherij f 

2. Indien ja. is de Minister bereid onverwijld maatregelen 
te beramen tegen bet visschen van .nest'' eu aan de Kamer 
mede te deelen, welke stappen hij voovuemens is te doen ?" 

Het antwoord van den Minister luidde : 
,Aan de hand van de ingewonnen ambtsberichten kan het 

volgende worden medegedeeld : 
Te den lip (gemeente Ilpendam) legt men zich eveuals te 

Landsmeer toe op de teelt van plnimgedierte. voornamelijk 
eenden, en evenals te Landsmeer bezigt men te. den lip veel 
z. g. „nest" voor de voeding van die dieren. Tot dusver kochten 
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de eendenhouders van den lip het benoodigde nest van de 
eenden houders te Landsmeer; zij hebben zich thans aaueenge-
sloten en zich een vaartuigje aangeschaft om het nest voortaan 
rechtstreeks van de Zuiderzeevisschers te koopen. Op hun verzoek 
heelt de burgemeester van Ilpendam de eerste vergadering ge 
leid, waarop de zaak ter sprake kwam." Kn nu komt deze con-
clusie, die zeker niet onaanvechtbaar is. 

„Aangezien het eenige verschil met den toestand van vroeger 
dus is, dat de Ilper-eendenhouders voortaan het nest direct van 
de Zuiderzeevisschers zullen gaan koopen en niet meer van de 
eendenhouders te Landsmeer, is geene wijziging gekomen in 
den stand der nestvisscherij." 

Mijnheer de Voorzitter! Deze conclusie komt mn' nog al ge-
waagd voor. 

Wat is het geval V 
Waarom werd te den lip die coöperatieve vereeniging opgericht V 
Ben ik goed geïnformeerd dan kunnen de Ilpeudamsche 

eendenhouders op zekere tijden van het jaar, waarop rij dit 
meest noodig hebben, geen voldoende hoeveelheid z.g. „nest" 
bekomen. Zn' zijn te dien opzichte geheel afhankelijk van de 
Landsmeerders. Om van die afhankelijkheid vrn' te komen en 
zooveel nest te kunnen betrekken ais zij behoeven, werd d<-
coöperatieve vereeniging opgericht. Dit blijkt ook uit de statuten 
der vereeniging: 

Art. 'ó luidt: „De vereeniging stelt zich ten doel: 
1". voor rekening der vereeniging zooveel mogelijk dagelijks 

de voor hare leden noodige hoeveelheid nest aan te koopen; en 
3". een kapitaal te vormen, door te behalen winst tot aan-

koop van materiaal en andere behoeften gewenscht, en om een 
reservekapitaal te kweeken. 

Uit dit sub 3°. blijkt eveneens de bedoeling om den nest-
aanvoer te vergrooten. Uit dien hoofde lykt mn' de conclusie 
van den Minister niet juist, nl. dat de oprichting der coöperatieve 
vereeniging geen wijziging brengt in den stand der nestvisscherij. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, er is meer. 
Regelt de vraag zich gemeenlijk naar het aanbod, bh' den 

nestaan voer is het het aanbod dat aan alle vraag kan voldoen. 
De nestvisscherij wordt loonend. want voor het zoogenaamde 
nest komt er afzetgebied. 

Voortaan kan de eendenhouder te den lip zeker zijn van vol-
doende nest te kunnen verkrijgen ; daardoor zullen het aantal 
fokkerijen vermeerderen en de nestvisscherij van grooten om-
vang worden. 

Art. 7 der statuten spreekt dan ook over het aannemen van 
nieuwe leden. Het zegt: „Wie als lid van de vereeniging weuscht 
te worden aaugenomen, moet zich daartoe sehrifteln'k aanmelden 
bij den secretaris der vereeniging." 

Men rekent dus op uitbreiding. 
Mijnheer de Voorzitter! De Regeering moet krachtige maat-

regelen nemen tegen de nestvisscherij. 
Dit is na de aanneming der Visscherijwet onmogelijk gewor-

den. Ik hoop, Mijnheer de Voorzitter, dat de bedrijfsorganisatie 
aan de Zuiderzee spoedig zal tot stand komen, en het zal zeker 
velen in den lande verblijden, wanneer de Minister hier eeuige 
mededeeling zou kunnen doen. 

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, nog een enkel woord. 
Bü het in werking treden der Ongevallenwet meenden de 

Zuiderzeevisschers, dat die wet niet op hun bedrijf toepasselijk 
zou rijn. Voor die meening bestond alleszins reden. Immers het 
stond niet vast, dat de Zuiderzee als binnenwater moest aan-
gemerkt worden, bovendien kwam er van de zijde van de 
Rijks verzekeringsbank geen aanmaning om te betalen. Er is mij 
een gemeente aan de Zuiderzee bekend, waar de agent langen 
tijd vertoefde, die zich met allerlei bedrijven bemoeide, maar 
het visschersbedrijf ongemoeid liet. 

Noch in 1903 noch in 1904 of' 1905 en 1906 is de premie 
door de vissehers betaald geworden, totdat in einde 1906 de 
Ryksverzekeringsbank de betaling eischte en niet alleen de 
premie van 1906, maar ook van de vorige jaren. 

Dit bracht veel moeite te weeg. Men kon niet betalen, men 
werd gedreigd met den deurwaarder. Groote ontstemming en 
ontevredenheid heerschte aan de Zuiderzee. Bovendien lag in 
den eisch van betaling ook voor afgeloopen jaren iets onbillijks, 
omdat in al die jaren in verschillende plaatsen geen ongevallen-
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rente werd uitbetaald. In dien tyd luidden hyv. in Stavoren, 
Dingerdam en Vollenhoven ongevallen plaats, maar er werden 
geen uitkeeringen gedaan. 

De Voorzitter: Ik moet den geachten afgevaardigde doen 
opmerken, dat het wenschelyk is. dat liy thaus niet spreekt 
over de premiën , die ingevolge de arbeidsverzekering betaald 
moeten worden: die zaak behoort onder de afdeeling „Arbeids* 
verzekering". 

De heer Duymaer van Twist: Mijnheer de Voorzitter! Ik 
had het u gevraagd. Nog een enkel woord over deze zaak en 
ik hen klaar. Nu is die achterstallige premie nog altijd van 
een deel der visschers niet geïnd. De moesten kunnen niet 
betalen uit hoofde van armoede, Er zijn ook anderen geweest, 
die wel betaalden, maar daarvoor leenden of' die niet anders dan 
met de grootste moeite hun achterstallige premie konden voldoen. 
Intuasohen is deze zaak nog altijd gaande. 

Mijnheer de Voorzitter! Het doel dat ik beoogde niet deze 
quaestie ter sprake te brengen was, om den Minister te vragen, 
of er geen middel te vinden is om belanghebbenden te helpen, 
zoodat de achterstallige premie niet meer behoeft betaald te 
worden en zij die reeds betaalden doch in wier omgeving geen 
rente uitgekeerd werd, de premie terugkrijgen. 

De heer Limburg: Bij de behandeling van hoofdstuk VIII 
der Staatsbegrooting zijn door den heer Schaper de belangen 
van de riviervisschers, speciaal van de zalmvisschers, met een 
enkel woord ter sprake gebracht. Aan veel van wat hij gezegd 
heeft kan ik mij refereeren. Toch zyn er een paar punten , die 
ik op dit oogeublik nader ouder de oogeu wil nemen. Het staat 
wel vast, dat de economische toestand van die zalmvisschers vrij 
treurig is. Ik bedoel hiermede niet den toestand van de visschers 
die voor eigen rekening visschen, maar van hen, die bij de 
visschers in dienst zijn. 

Ik weet, dat in de Memorie van Antwoord de Minister, op 
dezen toestand opmerkzaam gemaakt, verwijst naar de Staats-
cummissie voor de zalmvisscherij. maar de Minister houde mij 
ten goede, dat ik desondanks bij deze gelegenheid toch op dien 
toestand nog een oogeublik de aandacht vestig. Die Staatscom-
missie toch is een commissie, ingesteld om den zalmrijkdom te 
bevorderen en nu is de vrees niet geheel ongegrond: dat een 
•Staatscommissie, ingesteld voor de bevordering van den zalm-
rijkdom, zich meer bezighoudt met de zalmen dan met de 
menschen. 

In de adressen die dezen Minister en zyn voorgangers hebbeu 
bereikt, worden verschillende punten ter sprake gebracht. Daar-
ouder zyn er, ik erken het, waarin op geen andere wijze ver-
audering is te brengen dan door het zalmtractaat te veranderen 
en wijziging van het zalmtractaat brengt natuurlijk internationale 
besprekingen mede en de moeilijkheden, die daarmee gepaard 
«aan. 

Er zijn daarnaast andere punten, waarin een voorziening is 
te treilen, zonder dat men het zalmtractaat wijzigt. Ik wil de 
aandacht vestigen, zoowel op punten, waarvoor een zoodanige 
wijziging wel, als waarvoor zij niet noodig is. 

Wn'ziging van het zalmtractaat zou wel noodig zijn, wanneer 
men den gesloten tijd, die op het oogenblik is van 15 Augustus 
tot 15 October, zou willen wijzigen. Toch vestig ik op dien 
wensch van de visschers reeds thans 's Ministers aandacht. De 
gesloten tijd van 15 Augustus tot 15 October is natuurlijk 
gekozen, opdat de zalmen in dien t;jd rustig kunnen paaien, 
dat er dan veel zalm zal zijn. Nu is gebleken — als ik ten 
minste wel ben ingelicht — dat juist in dien gesloten tyd er 
heel weinig zalm is, zij heeft dus geen goede gelegenheid te 
paaien, want men sluit de visscherij op een voor de paaizalmen 
onganstigen tijd. 

De weinige zalm, die er is wordt ook nog weggevischt, want 
wel is in den gesloten tyd verboden het visschen met den zegen 
beneden honderd meter en heeft men gedacht dat men daar-
mede het visschen gedurende al dien t^d werkelijk zou kunnen 
verhinderen, maar er is gebleken dat de weinige zalm, die er 
dan is, zich wel degeln'k laat vangen met zegens beneden 
h >nderd meter. Den gesloten tijd van 15 Augustus tot 15 October ] 
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zouden de visschers willen vervroegen en brengen van 15 Juli 
tot 15 September. Ik vestig daarop 's Ministers aandacht, hoe-
wel, ik herhaal het, daarvoor wijziging van het zalmtractaat 
noodig is. 

(Teen wijziging van het zalmtractaat echter is noodig voorde 
vervulling van andere weuschen. In de eerste plaats aangaande 
de rechterlijke sluiting. Vroeger was er 's nachts ü uur rust, van 
9 unr 's avonds tot ;5 uur 's nachts was het visschen verboden. 
Dat is DU afgeschaft en de visschers willen dien gesloten ty'd 
terughebben, en dit kan des te gemakkelijker, omdat de statistiek 
bewijst, dat er vroeger, toen men dien gesloten uachtelyken tijd 
had, meer zalm was dan nu. Dit is, zeg ik, een wensch van de 
visschers, maar waarmede de maatschappijen niet akkoord gaan; 
ook daarvoor omdat /.y' last hebben van eb en vloed. Zij liggen 
beneden Rotterdam, en d<- nachtelijke sluiting willen zij be-
bouden omdat zy anders van dien vloed veel last hebben. Indien 
de Minister verandering zou willen brengen in dien gesloten 
tijd, dan zou het, dunkt mg', niet onmogelijk zyn om de visscherij 
hooger op de rivier te brengen of desnoods hoogerop een nieuwe 
visscherij te maken 

Een derde punt betreft den wekelijkschen rustdag van die 
visschers-arbeiders. Deze is op het oogenblik 24 uur, van 
Zaterdagsavonds ö uur tot Zondagsavonds <) uur. Het komt mij 
voor niet meer dan een eisch van de eenvoudigste billijkheid te 
zijn, dat men dien tyd verlengt tot 36 uur, zoodat zij ten minste 
den heelen Zondag vrij hebben en Maandagmorgen om b' uur weer 
kunnen beginnen. Zij zouden dan van den vrijen Zondag kunnen 
genieten . dien zy nu meestal moeten missen. Misschien kan de 
Minister ook omtrent dit onderwerp, dat ik hier aan zyn aandacht 
onderwerp. reeds een beslissing nemen by de aanstaande 
maatregelen ter uitvoering van de Visscherywet. 

Nu nog een kort woord over de visschershuisvesting, ik be-
doel de visschersketen, waarvan men leest in De Werkmambode 
van 15 December van dit jaar, dat de keten waarin de visschers 
gehuisvest zyn, meer gelijken op varkenskotten dan op gelegen-
heden waar menschen verblijf moeten houden. Ik erken, dat deze 
quaestie te pas komt bn' de behandeling van de pachtvoorwaarden : 
zij zyn dau ook door den heer Schaper ter sprake gebracht bij 
het hoofdstuk Financiën. De Minister zal my daarom misschien 
voor dit gedeelte verwyzen naar hoofdstuk VIIB. 

De Minister roept my toe: naar hoofdstuk V 
Toch wil ik den Minister van Landbouw, Nyverheid en 

Handel, waaronder ook Arbeid ressorteert, op dit onderwerp 
wijzen. Het is volkomen waar, de pachtcontracteu behooren 
onder hoofdstuk VILB; het woningvraagstuk by hoofdstuk V, 
maar die contracten moeten niet alleen bekeken worden door 
een tinancieelen. maar ook door een socialen bril. Om uu te zorgen 
dat er naast den financieelen bril ook een sociale bril aan-
wezig zij, vestig ik bij dit hoofdstuk de aandacht van dezen 
Minister op de pachtcontracteu. 

De heer Tvdeniaii: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb den 
Minister een paar vragen te doen met het oog op de aanstaande 
invoering, naar ik mag hopen, van de nieuwe Visscherij wet. 

De Minister zegt in de Memorie van Antwoord bij art. 79, een 
plaats waar dit niet tehuis behoort, maar waarop het ook in 
het Voorloopig Verslag is behandeld : 

„Met het aanvragen van gelden in verband met de uitvoering 
der Visscherywet meent de ondergeteekeude te moeten wachten, 
totdat de plannen zich, in verband met door hem gevraagde en 
nog niet ontvangen adviezen, iets meer hebben afgeteekend." 

Indien wij dit zoo hooreu, dan schijnt het wel dat de invoering 
van de Visscherywet nog in een zeer ver verschiet ligt, want 
de plannen hebben zich nog niet eens voor 's Ministers oogaf-
geteekend. Ik betreur dit en wensch aan den Minister te vragen 
of hy niet een eenigszins nadere aanduiding kan geven van het 
vermoedelijke tijdstip waarop de Visscherywet zal kunnen worden 
ingevoerd. Tweeërlei komt daarby in aanmerking. 

In de eerste plaats dat er belangen zijn die hiermede samen-
hangen en die door de lange onzekerheid omtrent het tijdstip 
van de invoering geschaad worden. Ik zal die belangen niet nader 
aanduiden, zy bestaan en zijn den Minister ook wel bekend. 

In de tweede plaats is in het antwoord van den Minister een 
punt aangeroerd, dat bij de invoering van de wet zeer belangryk 
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is, te weten de algemeene bestuursuiaatregelen die vooraf moeten 
worden vastgesteld en zonder welke; van de invoering der wet 
geen sprake kan zijn. Wy herinneren ons, dat inzonderheid bij 
deze wet, deze algemeene bestuursuiaatregelen een groote rol 
spelen. De Visscherijwet is zeer schematisch opgezet, het 
College voor de Zeevisschery heeft die wet indertijd genoemd 
een .zielloos geraamte" en de Minister heeft er van gesproken 
als zou zij zyn een ,verklaring van onmacht'". Bij gelegenheid 
van de behandeling der wet is er reeds door mij op aangedrongen, 
dat de algemeeue maatregelen van bestuur, indien het zoover 
mocht zijn, vooraf zouden worden bekend gemaakt, opdat het 
publiek, belangstellenden, belanghebbenden en deskundigen 
daamp hun critiek /.ouden kunnen uitoefenen, ik wensen dit 
den Minister by- deze gelegenheid in herinnering te brengen 
en hem te vragen, of hij zijn gedachten hierover wel eens 
heeft laten gaan. Toen ter tijde, bij de algemeene beraadslaging 
over de Visscherijwet, heeft de Minister op dit punt geen 
antwoord gegeven, maar het is nu nog tijd om daarop eenig 
antwoord te geven. 

Wel heeft de Minister l>y een latere gelegenheid over dit voor 
ous ietwat nieuwe denkbeeld in de methode en de techniek van 
wetgeving zyn oordeel uitgesproken Want bij de algemeene be-
schouwingen over de Staatsbegrooting voor dit jaar, in de maand 
November, heeft de Minister gezegd, dat hy de algemeene bestuurs-
maatregelen tot uitvoering van art. 4 van de Arbeidswet zou open-
baar maken vóór de definitieve vaststelling daarvan, en dat de 
Minister reeds door H. M. de Koningin was gemachtigd dit te 
doen. De Minister meende dan ook, dat die bekendmaking het 
publiek binnen korten tijd zou kunnen bereiken. De Minister 
gaf toen zy'n oordeel over dit punt in het algemeen te kennen 
en zeide, dat hij van plan was bij de Veiligheids" en Arbeidswet 
in gelijken geest te handelen. 

By- de Visscherijwet en by de uitvoering daarvan zijn veel-
soortige en veelzijdige belangen betrokken, zoodat voor het goed 
maken van die algemeene bestuursmaatregelen velerlei advies 
moet worden ingewonnen. 

Het blykt dat de Regeering ook daarop is bedacht geweest, 
door de instelling van een commissie die belast is met de 
Regeering te adviseeren over deze bijzonder belangrijke aan-
gelegenheid Nu wil ik der Regeering daarvan geen grief maken, 
het is mij niet gegeven daarover te oordeelen, maar ik weet toch. 
dat van zekere zijde klachten zijn geuit, opmerkingen zijn ge-
maakt over de samenstelling van deze commissie, dat die com-
missie niet genoegzaam alle bij de visscherij betrokken belangen 
vertegenwoordigde. Indien dit waar is, dan kan juist de bekend-
making van de algemeene maatregelen van bestuur het correctief 
zijn op die beweerde niet genoeg veelzijdige samenstelling der 
commissie. 

De Minister heeft bij de behandeling vau de Visscherijwet 
gezegd , dat liy over de materie van die wet het gevoelen van 
belanghebbenden wenschte en daarop het correctief van zijn 
deskundigen wilde aanbrengen. Welnu, ik geloof, dat de Minister 
er zeker van kan zijn, dat hij het gevoelen vau belanghebbenden 
zal vernemen , indien hü den algemeenen bestuursmaatregel van 
te voren bekend maakt. Die belanghebbenden zyn niet gewoon 
te zwijgen en zullen dit ook wel niet bij deze gelegenheid doen. 
De Minister kan dan aan zijn de-kundigen in de bureaux op-
dragen om uit de veelheid van adviezen te schriften wat minder 
ter zake dienende is en overhouden wat bruikbaar en practisch is. 

De heer Ta lma , Minister vau Landbouw, Nijverheid en 
Handel: Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik de verschillende 
onderwerpen die ter sprake zijn gebracht, overzie, kom ik in de 
eerste plaats tot de opmerkingen van den geachten afgevaardigde 
uit Beverwijk, die er de aandacht op heeft gevestigd, dat de 
zorg voor de belangen der onderscheidene visscherijen tegen-
woordig verdeeld is over drie Departementen, nl. dat van Water-
staat, van Financiën en van Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Die geachte afgevaardigde heett my gevraagd of ik niet wilde 
overwegen hoe daarin verandering zal zyn te brengen. Ik wil 
gaarne erkennen er van overtuigd te zijn, dat het brengen van 
net beheer en de Regeeringsbemoeiingen over de visscherijen 
in <:<:ne hand , een zaak is, die ernstige overweging verdient. 

Maar ik weiisch aan den anderen kant niet uit het oog te ver-
liezen, dat daartegen ook bedenkingen kunnen worden geopperd. 

Tot die meening kom ik door overweging van hetgeen de 
geaehte afgevaardigde uit den Haag, de heer Limburg, zooeven 
heelt gezegd, u.1. dat bij de zalnivisscherij wel in de eerste 
plaats op de fiscale belangen /.al worden gelet, omdat dit bedrijf 
in hoofdzaak onder het Departement van Financien ressorteert. 

Nu, Mijnheer de Voorzitter, moet toch niet uit het oog 
worden verloren. dat die fiscale belangen er ook zyn en dat 
ongetwijfeld een regeling, waarbij op die belangen niet wordt 
gelet, een verkeerde regeling zou zyn. Hoe het nu mogelijk 
zou zijn ten aanzien van de visscherij in de Schelde en Zeeuw-
sche .Stroomen, de visschershaven te I.Jmui.len, de zalmvissche-
rijeii en audere takken van visscherij, een zoodanige regeling 
te treffen, dat het eigenlijke beheer, de leiding van den teeh-
Disehen dienst, in een hand is, terwijl toch de financiëele be-
langen behoorlijk worden behartigd, is een vraag die nader 
onder de oogen behoort te worden gezien. Ik verklaar echter 
gaarne, dat het vraagpunt dat de geachte afgevaardigde heeft 
opgeworpen, ook door my van groot belaag wordt geacht. 

In de tweede plaats ontmoet ik. als ik van de punten van 
algemeenen tot die vau byzonderen aard overga, den geachten 
afgevaardigde uit Tiel, den heer Tydemau, die mij inlichtingen 
heeft gevraagd omtrent de invoering vau de onlangs tot stand 
gekomen Visscherijwet. De mededeeling die dienaangaande in 
de Memorie van Antwoord wordt aangetroffen, onderscheidt zich 
ongetwijfeld door de buitengewone bescheidenheid die daarbij i» 
in acht genomen. Tegenover de openbare beraadslaging is het 
echter dikwyls gemakkelijk als het schriftelijk antwoord niet al 
te veel bindt. 

Ik kan thans mededeeleu, dat een der belangrijkste adviezen 
die wij wachtten, is ingekomen. Hiermede is een schrede voor-
waarts gedaan, zoodat ik grond heb te verwachten, dat in den 
aanvang van 1909 de invoering van de Visscherijwet zal zijn 
een aangelegen punt van arbeid van het Departement. 

Zooals de geachte algevaardigde heeft opmerkt, zyn ver-
schillende van de algemeene maatregelen van bestuur reeds 
voldoende voorbereid, zoodat spoedig kan worden beschikt ov*r 
voorontwerpen, die een vaste basis zullen kunnen vormen voor 
de verdere overweging van deze aangelegenheid. 

De geachte afgevaardigde heeft voorts de meening uitgesproken, 
dat ten aanzien van de uitvoering der Visscherijwet hetzelfde 
zon geschieden, als met betrekking tot de uitvoering d-T 
Arbeidswet is voorgevallen, waaromtrent ik reeds weken geleden 
heb gezegd dat zy binnenkort de Kamer zou bereiken. De 
reden dat de ontwerp* algemeene maatregel van bestuur tot uit-
vuering van art. 4 der Arbeidswet nog niet is verschenen, ligt 
in den ty'd van het jaar en de bijzondere drukte, die thans aan 
de Algemeene Landsdrukkerij heerscht. Een en ander is oorzaak, 
dat ik sedert niet veel meer kon doen dan de verschijning van 
den maatregel afwachten. 

By een Departement toch als het mijne, dat voortdurend iu 
aanraking komt met de belangen der practijk, is het voor <ie 
daaraan verbonden staf van ambtenaren niet mogelijk zoogoed 
geïnformeerd te zyn, dat by het ontwerpen vau practische maat-
regeleD vergissingen kunnen worden voorkomen. Aangezien 
vergissingen maar moeite geven èn voor de betrokken personen 
èn voor den betrokken tak van nijverheid, acht ik het veel 
beter, dat de belanghebbenden vooraf weten wat er zal gebeuren. 
In sommige gevallen is dat op eenvoudige manier te bereiken. 
Namelijk wanneer algemeene maatregelen van bestuur worden 
uitgevaardigd — vandaag zal vermoedelijk nog een zoo'n maat-
regel ter sprake komen — die betrekking hebben op een zoo 
kleinen kring van personen, dat de belanghebbenden per brief 
op de hoogte kunnen worden gesteld. 

Dan kunnen door aan hen den maatregel toe te zenden alie 
deskundigen worden bereikt. Maar als het geldt algemeene 
maatregelen van bestuur die een meer algemeen verspreide 
werking hebben, geloof ik dat openbaarmaking het eenige 
middel is , dat aangegrepen kan worden. 

Het verblydt my dan ook, dat ik in staat ben geweest ten 
aanzien van de Arbeidswet ten minste daartoe maatregelen te 
nemen. 

Wanneer ik thans tot de onderwerpen van meer byzonderen 
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aard overga, wensch ik in de eerste plaats niijn aandacht te 
schenken aan hetgeen de geachte afgevaardigde uit Steenwijk 
over de Zuiderzeevisseherij heeft gezegd. Hij sprak daarover 
met de warmte die hem eigen is, zoodra dit onderwerp aan 
de orde komt. 

Ik kan mij dat ook wel begrn'pen, omdat er inderdaad iets 
tragisch in is, die Zuiderzee niet haar stranden eigenlijk onder 
een schaduw te moeten aanschouwen. Wanneer ik van zeer ver-
schillende personen, die den toestand daar waarnemen, hoor, dat 
er inderdaad in breede kringen kommer en gebrek heerscht, en 
dan bedenk, dat het personen geldt, die in een gevaarlijk en 
moeilijk beroep hun brood trachten te verdienen, kan ik mij 
levendig voorstellen, dat iemand, die zich regelmatig met die 
zaken bezighoudt, warm wordt, wanneer h\j er over spreekt. 

Ik wil den geachten afgevaardigde gaarne de verzekering 
geven, dat een van mijn eerste bemoeiingen zal zijn, om te 
trachten juist van den toestand op de Zuiderzee nu eens wezenlük 
op de hoogte te komen. Want hierop moet m. i. de nadruk 
worden gelegd, dat kennis van den toestand onontbeerlijk is, 
wil men doeltreffende maatregelen nemen. 

Een van de advie/en. die ik inwachtte en tlie onder andere 
is ingekomen, heeft bepaaldelijk betrekking op de Zuiderzee, 
ik geloot, dat het in hooge mate wenschelijk is, dat er een 
organisatie tot stand komt. waardoor de Regeering in aanraking 
/.al kunnen komen met de Zuiderzeevisschers, waardoor zij kennis 
zal kunnen krijgen van hetgeen er bij hen omgaat : want dit 
heb ik ondervonden in den tijd dat ik aan het hoofd sta van 
het Departement — en ik heb ook meermalen visschers gesproken 
— dat onder de \isschers niet is, wat men zou kunnen noemen 
een communis consensus. 

Ditzelfde geldt ook ten aanzien van de, eveneens door deu 
geachten afgevaardigde uit Steemvük, besproken vraag, wat zou 
zijn te doen ter bevordering van den handel in ansjovis. Dit 
is een van de vele punten, die aan mjjn Departement in studie zijn. 

Telkens komt het voor, dat iemand de aandacht vestigt op 
de bijzondere verdiensten van zeker product, waardoor het eer. 
goeden naam verworven heeft, en dan vraagt om het evenzeer 
te beschermen als b.v. met betrekking tot de boter het geval is. 
Doordien toch margarine en andere vetten geen boter mogen 
worde)] genoemd, is eenvoudig als boter gestempeld een zeker 
soort vet en sgn alle andere vetsoorten geen boter meer. 

Iets dergelijks wordt ten opzichte van de Zniderzee-ansjovis 
gevraagd. 

Toen ik het eerste stuk. dat hierover het licht zag, las, meende 
ik, dat de zaak zeer eenvoudig was. Maar toen ik dieper op de 
zaak inging in een gesprek met den man die het stuk geschreven 
had, was deze tevens zoo welwillend mij op allerlei bezwaren 
opmerkzaam te maken, waaraan hij, naar hij zelf verklaarde, op 
dit oogenblik niet wist te gemoet te komen. 

Dat het intusschen van beteekenis is uit een handelsoogpunt 
en evenzeer voorde economische welvaart der Zuiderzeevisschers, 
dat de handel in bedoeld artikel niet wordt gedrukt door aller-
lei vei valschingen, want dit zijn liet toch eigenlijk, staat voor 
mij vast. 

N u de uestvisscherij. Ik heb ge/.egd, dat door de oprichting 
der coöperatieve vereeniging te de lip geen bijzondere ver-
andering was gekomen in den stand der nestvisscherij. Dat was, 
dacht mn'. eigenlijk ook niet het geval. De geachte afgevaardigde 
heeft mij naderhand duidelvjk gemaakt, dat de toestand wellicht 
eenigszins anders kan zijn. VYoeger was het voeren vaneenden 
en kippen met nest locaal begrensd. Wanneer dat nu niet meer 
het geval is, doch men in gemeenten waar er vroeger niet aan 
werd gedacht zich er op ging inrichten om nest te gebruiken 
voor de eendenfokkerij, dan zou daardoor de nestvisscherij worden 
aangemoedigd, d. w.z. niet het binnenbrengen van nest als 
nevenproduct van het eigenlijk visseberijbedrijf. maar bet uitgaan 
om nest te visschen. 

Ik verzeker den geachten afgevaardigde, dat nestvisscherij in 
laatstgenoemden zin mij voorkomt te zijn iets dat „widerlich" is. 
Hij moge er zich van overtuigd houden, dat dit een der eerste 
onderwerpen zal zijn, welke behandeld zullen worden, wanneer 
wordt nagegaan wat in het belang van de Zuider/.eevisscherij 
kan worden gedaau. 

5 Tweede Kamer. 
22 D E C E M B E B 1908. 

(Herundslnging over de art ikelen van hoofdstuk X.) 

Nu heelt de geachte afgevaardigde verder — het ligt eenigs-
itihl buiten dezen gedachtengang. maar ik kan het wel te gelijk 
behandelen — over de toepassing der Ongevallenwet gesproken. 

Ik heb die /.aak onderzocht, maar ik ben er niet precies 
kunnen achter komen. Mensehen hebben mij verteld: wij hebben 
jarenlang geen premie betaald. Ik vroeg, hoe kan dit dan, hebt 
gij dan jarenlang ook geen uitkeering gekregen? Ik kan mij 
toch begrijpen dat men het bestaan van een dorp voor een 
oogenblik vergeet, maar ik kan mij niet voorstellen dat men 
het zou blijven vergeten, als inmiddels uit het dorp een aau-
m a g komt om een uitkeering voor een ongeval. Dan had het 
toch tot het besef van den betrokken ambtenaar moeten door-
dringen, dat er ook in dat dorp menschen zijn die vallen onder 
de Ongevallenwet. 

Hoe het in dit geval is geweest is mij, gelijk ik heb gezegd, 
vooralsnog niet dnidcljjk geworden. Sommigen hebben mij gezegd, 
dat er nooit ongevallen zijn geweest, andereu verzekerden van wel. 

Of ik uu ooit zoover zal kunnen gaan, dat ik de premie die 
betaald is teruggeef t Ik vind dat te bar, dat durf ik niet aan. 
Dat zou toch eigenlijk onbillijk zijn. 

Nu zou het kunnen zijn, da t ik op het spoor kwam van 
meiischen, bij wie maar sporadisch een ongeval is voorgekomen, 
ook omdat de menschen die ongevallen hadden, vergeten hadden 
die aan te geven. 

Wanneer men kon aantoonen, dat die mensellen practisch 
buiten de Ongevallenwet hebben geleefd, dan zou ik er toe 
kunnen komen te overwegen ot er niet wat op is te vinden om 
die menschen alsnog te helpen. Maar op één voorwaarde, namelijk 
dat ik hier kom met een post, waarbij ik de Kamer zou vragen 
eenige honderden guldens te geven. Want het gaat m. i. niet 
aan. sommige werkgever» te laten betalen voor andere, aan wie 
de premie voor de Ongevallenwet is kwijtgescholden. 

Wanneer wij dan zeggen: dat moet de Rijksverzekeriugsbank 
hebben, maar flat kan zij om die en die reden niet krijgen, dan 
moet de Kamer zeggen: wij vinden het billijk en nu voteeren 
wij het geld. Misschien is er aanleiding voor een bedrijf dat zoo 
armelijk i s een dergelüke tegemoetkoming te doen. Ik zal de 
zaak onderzoeken eu waar ik er termen voor mocht vinden, zal 
ik niet in gebreke blijven met een voorstel te komen. 

Nu de binnenvisscherjj. 
In de eerste plaats heeft de geachte afgevaardigde uit den 

Haag gesproken over de zalmvisscherij. Het wil mij voorkomen 
dat er in h- t betoog van dien geachten afgevaardigde iets is, 
dat*niet klopt. Hij Beide: gij zijt van plan de zaak te brengen 
bij de Staatscommissie voor het zalmvraagstuk, maar daartegen 

! bestaat m. i. het bezwaar, dat die (Staatscommissie er is voor 
! den zalmrijkdom eu niet voor de zalmvisseberij. Maar ik zou wel 
' eens willen weten hoe hij dat s tandpunt duidelijk zon kunnen 
i maken aan mijn geachten vriend, den geachten afgevaardigde 

uit Steenwijk, die mij zoo juist op het hart d r u k t e : zorg toch 
i voor den vischrijkdom van de Zuiderzee, want de visschers sgn 
! zoo arm. Het spreekt toch vanzelf, dat, de visschers in de eerste 
I plaats door vermeerdering van den vischvoorraad zullen zijn 

gebaat. Dat de geachte afgevaardigde het ook aldus inziet, blykt 
uit het feit, dat hij in zijn pleidooi voor de sluiting des nachts 
aanvoerde, dat er juist in den tjjd dat de uaehtvisscherjj ver-
boden was zooveel zalm w:i<. Dos de eenige keer, dat die geachte 
afgevaardigde voor lijn i>i<( tot* een argument bijbracht, was 
dat er een waarvan hij zelf zal moeten erkennen, dat het geheel 
ligt in de lijn van de zalmcommissie. 

Ik zal hier niet verder op iugaau, maar ben inderdaad van 
meening. dat zal moeten overwogen worden of op goede gron* 
den aan het verlangen van den geachten afgevaardigde zal 
kunnen worden voldaan. 

In de tweede plaats de Zondagsluitiug. Daaromtrent kan ik 
verklaren, dat niet> mij aangenamer zal zijn dan wanneer ik 
daartoe zal kunnen medewerken. 

Wat de visscherskeeten betreft, sul ik gaarne overwegen in 
hoever het mogelijk is door een bepaling vast te leggen, dat. 
iudien het in een dergelijke onderneming tot het wezen van 
de arbeidsovereenkomst behoort, dat aan den arbeider onder-
komen in een keet wordt verschaft, door de inspectie wordt 
uagei/aan. of die keet behoorlijk is ingericht. Ik geloof, dat wij 
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bij het bevorderen van "le/.i' /.aak afgezien van andera wettelijke 
maatregelen, reedt in de he|alingeii vun <io nieuwe wet op de 
arbeidsovereenkomst een belangrijken steun /.uilen kunnen vinden. 

Eindelijk liet punt, dal 'Ie lieer Schaper heet'i besproken, nl. 
de enquête naar den toestand der visschers. Ik hen het met dien 
geachten afgevaardigde geheel eens. op een voorwaarde, nl. dal 
hy het ook met mij eens is Ik hen het geheel met liein eens, 
dat het houden vau een enquête hoog noodijr is, onder één voor-
behoud, nl. dat wij daarvoor «reen Staatscommissie gaan benoemen. 
Want ik moet eerlijk zeggen — ik heb op dit punt twee be-
laugrn'ke ervaringen medegemaakt - dat er soms iets voor te 
zeggen is om een Staatseoiumissie te benoemen, die, zooals w(j 
weten, verhooren houden met uitgebreide processen-verbaal. Dit 
dunkt mij liet geval wanneer het er op aankomt omtrent een 
quaestie, die een groote politieke beteeken.s krijgt, laugzmnerhaud 
eeuig licht te ontsteken, gelijk indertijd het doel was vau de 
groote enquête naar de arbeidstoestanden en later van de enquête 
naar den toestand van het spoorwegpersoneel. 

Waarom gaat het hier echter? De geachte afgevaardigde heeft 
liet zelf gezegd: het gaat hier zuiver om sociale informatie. Nu 
spreekt het van/elf. da t het mogelijk is om, ala wij daarvoor 
de uoodige ambtenaren hebben, deze voor dat doel t j gebruiken. 
Die ambtenaren hebben wij toch noodig. De geachte afgevaar-
digde zal zich herinneren, hoe hij, toen hü met mijn ambts-
voorgauger over de quaestie sprak, ten antwoord kreeg: w'\\ 
willen dat wel doen, maar wij weten niet hoe aan een secretaris 
te Komen. Wij kunnen wel leden krijgen, maar de enquête moet 
voor een groot deel drijven op deu arbeid van iemand, die dag 
aan dag zich met dit onderwerp kan bezighouden. 

Ik geloof, dat wij moeten komeu tot een meer ambtelijke 
organisatie vau dergelijke enquêtes en ik ben het volkomen met 
den geachten afgevaardigde eens, dat het zeevisschersbedrijt' 
behoort tot de bedrijven, waaromtrent een onderzoek alleszins 
loonend zal afin. 

E r komt bij , dat de zaak de aandacht der Hegeering heeft 
met het oog op de aanstaande wetgeving op de schepelingen. 

Ik kan den geachten afgevaardigde verzekeren, dat deze onze 
aandacht heeft en wij er naar zullen streven om de gegevens 
die nu reeds in het verslag van het College voor de Zeevisscberyen 
voorkomen omtrent den toestand der visschers. zooveel mogelijk 
aan te vullen en te vermeerdereu. De geachte afgevaardigde 
heelt uit dat verslag enkele voorbeelden opgenoemd, waaruit 
zou moeten blijken, dat die gegevens toch eigenlijk onvoldoende 
zijn. Wanneer de geachte afgevaardigde die gegevens in hun 
geheel neemt, zal hij moeten erkennen, dat inderdaad dat college 
er naar heeft gestreefd, de ontvangen mededeelingen objectief 
weer te geven. Het oordeel toch van dien burgemeester. waar-
aan de geachte afgevaardigde aanstoot nam. wordt in bet verslag 
nier vermeld als liet gevoelen van het college, maar wordt daarin 
gelaten voor rekening van dien burgemeester, die de mededeeliug 
deed. Zoo weinig werd de waarheid verbloemd, dat de geachte 
afgevaardigde, toen hij kennis van het verslag nam, dadelijk 
begreep . dat de waardeering van de zaak voor rekening van 
dien burgemeester moest komen. 

De heer S c h a p e r : Mijnheer de Voorzitter! Ik dank den 
Minister voor de instemming die hü in hoofdzaak met de 
strekking mijner redevoering heeft betuigd. Het eeuig verschil 
zou zijn, dat de Minister van geen Staatscommissie weten wil. 
Maar een verwoed fanaticus ten aauzien van Staatscommissies 
beu ik ook niet. wanneer langs anderen weg de gegevens ver-
zameld kunnen worden. Ik wijs er alleen o p . dat het college, 
als het goed wil werken, zon moeten hebben personeel, hetwelk 
dat onderzoek goed zal moeten doen. Ik heb er ook op gewe-
zen, dat men de arbeiders zelf hooren moet. 

Ik heb zoo straks niet bepaaldelijk gesproken over hetgeen 
voor de visschers moet gebeuren. Wel hoop i k , dat de Minister 
alvast ten opzichte van de Visscherüwet den maatregel vau 
bestuur zoo goed mogelijk zal maken. Maar wij hebben noodig 
een zoo volledig iuogeluk overzicht van de dingen om den toe-
stand te verbeteren. Wat intusschen onmiddellijk kan gedaan 
worden, dient te gebeuren. Ik hoop, dat de Minister ook , krach-
teus zijn ambt. het oog zal laten gaan over bet Staatsbedrijf en 

dat hij zal trachten een goede basis te verkrijgen om een 
overzicht te krijgen van den werkelijken toestand. 

De beer D i m u a e r vau T w i s t : Mijnheer de Voorzitter! Ik 
dank den Minister voor de toezeggingen die hij gedaan heelt. 
Met deze toezeggingen ben ik tevreden. Het doet mij genoegen, 
dat de Minister de uettvitaeherü zal tegengaat.. Zoo langzaiuer-
band neemt langs de Zuiderzee het aantal eendenfokkerijen toe 
en als dit zoo voortgaat zal voortaan meer dan vroeger uit-
sluitend op nest worden gevischt. 

Ten tweede nog iets over de betaling van de ongevallen-
premie. Zooall de zaak staat betaalden de visschers in een gedeelte 
van iie gemeenten de premie; in andere gemeenten gebeurde dit 
niet. maar de visschers daar ontvangen dan ook nooit eenige 
rente, hoewel er ongevallen plaats hadden. 

Ik zou den Minister willen vragen voor die geuieenteu, waarin 
geen premie betaald werd en waar men dus ook geen rente 
ontving, maar gedwongen werd de achterstallige premie te betalen, 
te oudertoeken of niet kan worden teruggegeven hetgeen aan 
die premie werd aangezuiverd. 

Wanneer de Minister een post voorstelt om de ongevallen-
premie aan de liijksverzekeriugsbank te vergoeden zal hij zeker 
bij de Kamer, allereerst bij mij, instemming vinden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De onclerartt. 74 tot en met 115 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over de I Vde afdeeling ( Handel) in het algemeen. 

De heer Aa lbc r sc : Mijnheer de Voorzi t ter! Het geschiede 
mei bescheidenheid, maar bet moge mij toch vergund zijn, 
bij deze begroot ing voor het 1de jaa r , met een enkel woord 
te herinneren aan een door mij gebonden rede bij de l>ehan-
del ing der eerste begroot ing, die voor het j a a r l!)0(i. 

Aan bet slot (lier rede ontwikkelde ik een kort program 
van sociale ni iddenstandspol i t ick. 

Met kan zijn nul hebben thans , hij de laats te begroot ing 
in deze vierjarige periode, eens na te gaan wat van d i t pro-
gralll reeds tot verwezenli jking is gekomen, voor zoover bc-
n c l i liet Depar tement van Landbouw, N"ijverheid e n H a n d e l . 

Achtereenvolgens behandelde ik, min of meer u i tvoer ig , 
de navolgende onderwerpen: bevordering van het vakonder-
wijs, en regel ing van het leerl ingwezen. Hie rb i j : meesteren 1 -
sussen, tentoonstel l ingen, modelwerkplaatsen, ni jvcrheids-
musea, ( iewcrbeförderui igsdienst . in een woord: bevordering 
ran lul Lli in bedrijf door voorlichting; rege l ing van bet kiv-
dietwexen ; bes t r i jd ing der oneerlijke concur ren t ie ; vervroeg-
de winke l s lu i t ing ; enquête naar den toestand van den niid-
dens tand, waaronder ook bet vakonderwijs zou hegiepen wor-
ilen : publiekrechtel i jke organisa t ie , niet in iddenstandsver tc-
genwoordig ing . 

Wannee r ik nu v lucht ig naga wat er, sinds ik deze punten 
in l!)l)"i kortelijk behandelde , in de goede r i ch t ing is gedaan , 
dan aarzel ik niet hulde te betuigen aan de beide Minis ters , 
die aan het hoofd van bet Depar tement s tonden, en inzon-
derheid aan de werkzaamheid van de afdeel ing Handel vau 
het Depar tement van Landbouw, Nijverheid en Hande l . 

I"it die werkzaamheid toch spreekt een geest van voort -
v.vrendheid en kracht , een zin tevens voor geleidel i jkheid en 
rekening houden met de pract i jk . en een geneigdheid om 
voeling te bonden met de ge lukk ig zich steeds f l inker ont-
wikkelende organisat ies , welke alle e rkenn ing verdienen. 

Al hebben wij dan niet een speciaal middens tnndsambt . 
als in llelgië korten tijd bestond, en in Oostenrijk gelijk in 
verschil lende Staten van Dui tschland sinds l ang tot ben ij-
dei iswaardige ontwikkel ing kwam, toch heeft de afdeeliiiv 
Handel , waaronder hij ons de middenstandszaken ressortee-
ren, liet vertrouwen van den middenstand gewonnen en zijn 
dank verdiend. Hij meer dun een gelegenheid kwam dit mon-
del ing of schriftelijk tot u i t ing . 

Wannee r ik dan de in 1905 genoemde pun t en n a g a , dan 
tref ik daarbi j in de eerste plaats aan de bevorder ing van het 
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kleinbedrijf door voorlichting. 11 <-i vakonderwijs in engeren 
zin behoort niet onder bel Departement van Landbouw, N ij-
verheid en Handel, maar onder dat van Binnenlandsche Za-
ken en zal ik dus bier hij dese begrootiug onbesproken laten. 
Alleen rijst de vraag: hoelang nogh Ik «ijs hierop l'ruissen, 
Baden en Frankrijk, waar men een speciaal onderwijsdepar-
tei i ient beeft en waar toch ten slotte liet vakonderw i j s daar -
v.m afgenomen en gebracht werd l>ij het Departement voor 
Handel en Nijverheid. .Maar. gelijk ik zeide, over dit onder-
werp zal ik thans niet spreken, maar niet genoegen /.al het 
toch door velen van ons vernomen zijn, dat er op dit punt 
toch a l thans overleg in gekomen, permanent overleg, tusschen 
de beide Depar tementen van Binnenlandsche Zaken en van 
Landbouw, liet , , ressor tpatr iot i s m u s " , dat aanvankel i jk op 
dit punt een goede samenwerk ing dre igde legen te houden, 
schijnt dus in zooverre overwonnen te zijn. Ik hoop, dat deze 
Minister er naar streven zal, dit overleg steeds intensiever 
te doen worden. De werkzaamheden der heide Depar tementen 
loopen hier ineen. Heeds in deze begrooting zijn hijv. hij 
a r t . 1»'I gelden ui tgetrokken voo reen meestercursus. en vol-
komen te. recht . He t inodelhedrijf, hier voor de maalderi j en 
de bakkerij ui tgeoefend, eischl dat de het rokken ineestercur-
sits daar zoo eng mogelijk aan verhouden worde. 

Ik zou echter deze o p m e r k i n g willen maken. Men late dese 
cursussen niet ui tslui tend plaatselijk blijven. Ik kan hier 
wijzen o]) Oostenrijk. t rouwens ook op verschi l lende Sta ten 
van Dui tschland, sooals Beijeren, Wür t emberg , enz. . maai ' 
speciaal op Oostenrijk, waar men de kleine meestercursussen 
door wandelleeraren uchtereenvolgens in verschil lende p laa t -
sou doet houden. Ook daa r heeft men de groot e cursussen 
voor schoenmakers, kleermakers , t immerl ieden, sloten* en 
ins t rumentmakers , galvano- technici , enz. . te Weenen ge-
organiseeid . In 1901! werden er 205 van zulke groote patroons-
leergangen gegeven, met 3026 deelnemers, / e duren (i tot S 
weken. De Staat gaf in dat j a a r niet minder dan 100 000 
kronen voor beursen, en voor vergoeding van reiskosten, voor 
patroons die van verre deze te Weenen gegeven cursussen 
kwamen hijwonen. 

Maar men ondervond toch 't beswaar, dat vele patroons, 
selfs n ie t tegenstaande deze geldeli jke tegemoetkoming, niet 
zoolang van huis afwezig konden zijn, en st icht te daarom 
de \\ muit i iiHistri/.iiisc. Ze zijn minder uitgebreid en van 
kortei' duur dan de vaste leergangen, die te Weenen worden 
gegeven. De lessen worden 's middags of ' s a v o n d s gegeven, 
en de vakleeraar heeft gelegenheid 's morgens de werkplaat-
-en te hezoeken en daar raad en wenken te "even. Zulke 
wandelleergangen worden gegeven aan schoenmakers, kleer-
mnkers, schri jnwerkers , s lotenmakers en steenhouwers. Tot 
1906 werden ze door ruim .S000 deelnemers hezocht. Ze gaan 
van den Staat*-gewerl>eförderungNdiens1 uit . maar de ge-
nieenteii en Kamers van handel geven vaak subsidies. Moei 
zal ik over dit onderwerp niet seggen, maar ik verwijs in 
dit opzicht naar een zeer leerzaam artikel van dr . Nouwens: 
, ,de Staal en 't S i iddenstandsvraagstuk in Oos tenr i jk" , in 
het Katholiek Sociaal Weekblad van 4 en 11 Mei 1907. en 
naar de ui ts tekende art ikelen van den heer Meuwsen in lh' 
Telegraaf, n a a r aan le id ing van het 3de Sfiddenstandscongres 
geschreven, en ook overgenomen in het weekblad t'r Miaaen-
utandsbund. 

Nu 't blijkt, dat de Minister ook aan de model werkplaatsen 
patroonsleergangen wil verhinden, zou ik Z.K.vc willen vra-
gen, of hij niet ook deze wandelleergangen zon willen be-
vorderen. 

In ditselfde verband begroet ik met ins temming het voor-
stel ondei' a r t . 122 in den toel ichtenden s taat . Idadz. •'!), a ldus 
toegelicht: 

...Meer en meer blijkt liet weiiscliolijk, door het verst rek-
ken van voorl icht ing en oj) andere wijze stappen te doen 
tot versterking van de oeconomische positie van den hande l • 
drijveilden en iiulustrieelen middens tand, niet naine op het 
meilied van het kredietwezen. 

. .Daar toe beveelt zich in de eerste plaats aan het denk-
heeld. om, aanvankel i jk hij wijze van proef, een of meer por-
soneii te heiasten met het verstrekken van voorl icht ing op 
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het gebied van het kredietwezen, en, naar ge lang dit noodift 
en mogelijk zal blijken, ook omtrent andere vraagstukken 
den Middenstand betreffende, hijv. de organisa t ie en de in-
r icht ing van In-t bedrijf, zoo op comptabel als technisch 
geb ied . " 

ik geloof niet te optimistisch te zijn, wam r ik hierin 
zie 't embryo van een broodnoodige Nederlandsche (Jewerhe 
förderungsdienst . Dat hier uiterst bescheiden wordt begon-
neii, is tot op zekere hoogte een verdienste. De e rva r ing , in 
België opgedaan, bewijst, dat te groote s tappen, in eens (re-

I daan , wed eens leiden tot misstappen. 
Maar aan elke deugd grenst een ondeugd. Te groote be-

scheidenheid wordt blooheid, zooals te ver gedreven voor-
l ioht igheid vreesacht igheid is. 

Al wil ik dus niet tot overi j l ing aansporen liaastige 
spoed zou ook bieT niet goed zijn toch vertrouw ik, «lat 
de Minister , eenmaal het rechte pad verkend hebbende, 
daarop met stevigen stap zal voortschrijden. Ik geloof niet , 
dat Staatsgeld op meer productieve wijze kan besteed worden. 

Bij Dui tschland, Oostenrijk en België zijn wij in dit 
I opzicht aanzienli jk ten achteren. Dit blijkt het beste wan-

neer men ziet wat in W ü r t e m b e r g is gedaan , dat de helft 
van het getal inwoners van Nederland heeft. Daar heeft 
men in IS9(! een (iewerheiiiuseuin opger icht , zoo groot als 
de helft van ons Rijksmuseum te Amsterdam en dat gekost 
heeft aan houw, zonder kosten van "•rond en inr ich t ing , 
ruim 2 miliioen gu lden , terwijl voor dezen dienst op de 

.begrooting van W ü r t e m b e r g jaar l i jks is ui tgetrokken een 
bedrag van meer dan 500000 Mark. Wannee r wij zien, wat 
op dit gebied in een land, dat zooveel minder hevolkt is 
dan ons land. gedaan wordt voor den kleinen middens tand, 
dan bemerken wij eerst goed boeseer wij daar in ten achteren 
zijn. Kn dii klemt te meer. omdat inderdaad in ons land 
eigenlijk voor den Staat veel sterker reden bestaat dan in 
de genoemde landen, om zich een dergel ij ken Gewerbeför-
derungsdiensi aan te t rekken, wijl ten onzent de organisat ie 
van de klcinui jverheid niet alleen zwakker is, maar ook 
anders . Bij ons treden in de niiddonstnildbeweging veel meer 
de groote dan de kleine middenstanders op den voorgrond, 
en wordt de toon meer aangegeven door den kleinhandel dan 
door de kleinnijverheid en de ambach ten . Kn toch, juist dit 
nijvere kleine burgeri j is het , die op de eerste en voornaam* 
ste plaats moet geholpen, voorgelicht en gesteund worden. 

Den kleinen schoenmaker , smid. t immerman , sehrnnwcr-
ker, k leermaker , hem moeten we helpen zich staande ie 
houden, door zijn vakkennis te vergrooten, hem de voor hem 
geschikte machines te laten zien. en hem hei noodige krediet 
om deze zich aan te schaffen, te doen geworden. 

De balans op dit punt opmakende, constateer ik met ge-
aoegen, dat de afdeel ing Handel , wat de coorlirhting betreft, 
den goeden weg i> opgegaan. Verschillende posten op deze 
begroot ing bewijzen het. Moge er op dezen weg met een 
voorzichtigheid, die echter de dr ingend noodzakelijke voort -
varendheid niet u i ts lui t , worden voor tgegaan! In dit opricht 
heli ik het volste vertrouwen in hel beleid vooral van dezen 
Minister. 

Over de andere punten kan ik korter zijn. 
Ik noemde: 
In de tweede plaats het kredietwezen, sinds verleden 

j aa r vinden w ij hiervoor een post op de begroot ing , thans 
a r t . 122, nu nog versterkt door 't voorstel, om een of meer 
ambtenaren aan te stellen. Deze aans te l l ing is met warmte 
en over tu ig ing bepleit in De Midden*tand*hond van 26 J u n i 
1908. 

Dok op dit punt gaan wij dus in de goede r i ch t ing . 
In de derde p laa ts : de bent rijdt ng run tl< oneerlijke <i>n-

rurrentie. Het jur id isch deel van dezen strijd behoort i>ij 
•lustitie. Hier zal ik dus niet bespreken 't aangekondigd 
wetsontwerp tot wijziging van a r t . 1401 B. W . Mijn heele 

j juristenleveii heli ik voor die wi j r ig ing gestreden, het zal 
me een vreugde zijn. hier aan den eindstr i jd binnenkort te 
moffen deelnemen. 

Doch ook 't Depar tement van Landbouw, Nijverheid ei. 
Handel heeft hier een taak te vervullen, en blijkt zich van 
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«lic Luuk Ijewiwt. In ur t . l'-i'-i zijn gelden aangevraagd voor 
'i Bureau VIMII onderzoek van handelswaren. In den ï t r i jd 
tegen <!<• oneerlijke concurrent ie een waarlijk niet te ver« 
Kiiinden hu lpmidde l . 

Mr) r i e rae punl betreft de vervroegde winkehluiting. Op 
<lit pun l zijn wij aog niets gevorderd. Ik lioop, d a t de Minis-
t f i , door il«' Staatscommissie voorgelicht, spoedig met een 
wetsontwerp komen zal. If<•( geldt nier: de bescherming van 
de persoonlijke vri jheid, evenals hij den bakkersnachtarbeid , 
welke niet enkel OU de arbeiders , maar evenzeer o]> den klei-
nen middenstand drukt. '1 Geldt hier de hescheiming tegen 
den dwang , door een kleine minderheid van personen op de 
groote meerderheid uitgeoefend. Hoewel de Staal hier sehijn-
baar dwingend optreedt , «loet hij hiertoe feitelijk niets anders 
dan de persoonlijke vrijheid der groote meerderheid 6e-
.«< In ruw II. 

Ik hoop dat de .Minister, die d i t . wat den bakkersnacht-
arbeid betreft, blijkt gevoeld te hebben, spoedig zal toonen 
nok in te zien, waar 't betreft de vervroegde winkels lu i t ing . 

In de vijfde p laa ts kom ik, in tegenstelling niet liet vorige 
p u n t , aan de enquête , een pun t , waarvan ik kan zeggen iets, 
wat slechts zelden door de afgevaardigden hier gezegd wordt , 
dat ik niet alleen d a n k b a a r ben. maar ook in alle opzichten 
voldaan. Zoolang ik de eer heb deel uit te inuken van deze 
Kamer , heb ik aangedrongen op 't houden van een midden* 
s tands-enquête . Minister Kuyper bleek reeds geneigd tot ' t 
instellen er van over te g a a n . De strijd over de v raag : moet 
liet vakonderwijs er onder vullen, heeft baar , helaas , l ang , te 
l ang , opgehouden. T h a n s is zij tot oplossing gekomen, en met 
groote vreugde las ik voor eenigen tijd de benoeming der 
enquête-commissie in de Staatscourant. Het spijt mi j , meer 
dan ik zeggen kan. dat ik om zeer dr ingende redenen het 
l idmaa tschap dier commissie niet kon aannemen . Maar zij 
is zóó ui ts tekend samengeste ld , en zal volgens een zoo wel-
nverwogen en deugdeli jke methode, onder de best denkbare 
l e id ing werken, dat ik vooral op dit. p u n t tot den Minis te r 
kan /.eggen dat. ik ben: d a n k b a a r en voldaan. 

Rest liet laatste en moeilijkste, maar tevens bet noodzake-
lijkste p u n t : de Miiddenstancuvertegenwoordiging. 

Ik zeg, het meest noodzakelijke pun t , omdat zonder 
publ iekrechtel i jke o rgan isa t ie en ver tegenwoordiging geen 
goede, pract iscne sociale wetgeving denkbaar en mogelijk is. 

Wij hebben dat bij de arbeiderswetgeving ondervonden, 
vooral bij de sociale verzekering. De opgaven voor regel ing 
en ui tvoer ing ontbreken. Hetzelfde geldt echter ook, mis 
schien nog meer, voorden middens tand . Zoolang wij h ier niet 
krijgen een wettelijk erkende, publiekrechtel i jke organisa t ie , 
die behoudens toezicht van den S taa t . autonoom sociale 
regel ingen voor den eigen stuud kan ontwerpen, vaststellen 
en ui tvoeren, zullen wij ous hier blijven aftobben niet liet 
maken van practisch slecht werkende sociale wetten, die ju i s t 
dit p r imord ia le gebrek hebben, dat ze niet sociaal zijn. 

Men kan. voorzeker, van Staatswege geen vakvereenigin-
gen opr ich ten . Maar wanneer aan den middenstand een eigen 
publ iekrechtel i jke ver tegenwoordig ing wordt gegeven, geha-
seerd op de vrij onts tane vereenig ingen, de e rva r ing in 
a n d e r e landen (speciaal in Wti r temberg) opgedaan be-
wijst het dan wordt aan het onts taan en den verderen 
opbloei dier vereenigingen een macht ige prikkel gegeven, 
terwijl tevens die ver tegenwoordiging sympath ie en vertrou-
wen in den middenstand verwerft . 

Thans hebben wij op dit punt een wetsontwerp van de 
Staa tscommiss ie . Het is niet vo lmaakt maar de opva t t i ng 
er van ligt in de goede li jn. Ik hoop dat de Minister zijn 
a a n d a c h t aan dit wetsontwerp zal willen wijden. 

Wannee r de Minister een dergeli jke publ iekrechtel i jke 
middens tandsver tegenwoord ig ing , op deugdeli j ken. socialen. 
o r g a n i w h e n gronds lag mocht tot stand brengen, dan heeft hij 
meer voorden middens tand gedaan dan wanneer een inillioeii 
gulden aan allerlei subsidies worden weggeschonken. 

In 't laatste geval doet hij iels goeds, door eenigc mid-
dens tanders te helpen, m a a r in 't eerste geval doet hij 
iets beters , omdat daardoor den middenstand gelegenheid en 
bevoegdheid wordt gegeven om zich zelf te nelpen. 
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Ik kom na de /e korte opmerkingen tot deze conclusie: 
nagaande, wat nu aanneming ook van deze begrooting, in 
deze 1-jarige periode voor den middenstand is tof stand ge-
komen, is er alle reden voor tevredenheid: de organisat ies zijn 

j gegroeid, bet eigen initiatief van den middens tand wordt 
levendiger , en de Staatsbeinooiing stapt met stevigeii 1 red 
gestadig vooruit op den goeden weg. 

Kn d i t moet iedereen verheugen die met mij in een tal-
ri jken, in mat igen welstand levenden middens tand , ziet ecu 
gewicht ig e lement vun een gezond Stuatswezeii, en de eenige 
remedie tegen een anders steeds schriller wordende ongelijk -
lieid van vermogen en scherper scheiding en tegenstelling 
van kapi taal en arbeid . 

I )e heer ï ' i i lnia. Ministervan Landbouw, Njj ver beid en Handel: 
Mijnheer de Voorzitter! VVanueer ik het woord gevraagd heb, 
ii het natuurlijk niet om de redevoering van den geaebten afge-

! vaardigde te beantwoorden. Die redevoering is meer bedoeld 
als een recapitulatie, een terugblik op hetgeen de laatste jaren 

', is geschied en tot stand gebracht. Ik wil alleen zeggen, ii.it ik 
' geloot, dat bet zeker uoodig is. dat een dergelijke terugblik eens 

gegeven worde, juist omdat de verschillende handelingen natuur-
j lijk bij tUSsebenpoOMn worden verricht, eu die verschillende 
: handelingen niet een politiek karakter hebben en daardoor 
I minder algemeen de aandacht trekken. Daardoor zou allicht iu 
; den kring van den middenstand het gevoel kunnen komen: het 
1 geeft toch niets. 

E u waar uu door onderscheidene personen inderdaad goed en 
i nut t ig werk is verricht, geloot ik, dat het goed is. dat eens 
I gerecapituleerd wordt wat reeds is tot stand gebracht. 

Het spreekt vanzelf, dat in de rede van den geaebten afge-
! vaardigde de wenschen een groot eu belangrijk deel hebben 
j ingenomen. Het spreekt ook vanzelf, dat de verschillende zakeu, 
i die de geachte afgevaardigde in de begrooting opmerkte en die 
! hem aanleiding gaven tot dankbaarheid, natuurlijk voor hein 
' weder uitgangspunt waren om te zeggen, dat men dien weg 
' op moest om tot verdere resultaten te komen. 

Het heeft mij te denken gegeven, dat het eenige punt , waar-
j over de geachte afgevaardigde volkomen voldaan was, de enquête 
i was. Nu is het eigenaardige van een enquête, dat als /y doel 
i treft, z|j u i tgangspunt wordt voor zeer grooten, veelzgdigeu en 
j rijken arbeid. 

Eén ding doet mg vooral genoegen, n.l. dat de toou van den 
geachten afgevaardigde geheel overeenstemde met het feit, dat 

I ten slotte het zwaartepunt van dezen geheelen arbeid bij den 
middenstand zelf' ligt. In dien toon moet, geloof ik. de zaak 
inderdaad gestemd blijven, want het spreekt vanzelf, dat als 
de Regeering steunen wil, het nog veel meer dan het door den 
geachten afgevaardigde uit Kampen naar aanleiding van den 
landbouw gezegd is. zaak is voor haar om zich uitsluitend te 
bepalen tot aansporen en voorlichten, eu dat wrj zeer omiiohtig 
moeten zijn om niet de verantwoordelijkheid op ons te nemen 
voor een leiden in een bepaalde richting, want dan kon het 
ons wel eens overkomen, juist omdat de middenstand aan 

. eigenaardige vervormingen onderworpen is, dat wij de staat.->-
macht gebruikten om een voorhggaaudeu vorm in stand te 
houden. En ik ben overtuigd, dat de maatschappij zooveel 
sterker is dan de Staat, dat, als deze er zich voor zette onj de 
maatschappij in een beteren vorm te brengen, bij er hij gou 
breken. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

He onderartt . 110 tot en met 122 worden achtereenvolgens /on-
der beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderart . 12:». lu idende: 
«Kosten van het Rijksbureau tot onderzoek van handels* 

waren, f 11000. ' 

L)e heer Aal l tc r se : Mijnheer de Voorzitter! Ik weuscii eveL 
den Minister een vraag te stellen. De geachte afgevaardigde uit 
Leiden, de heer de Visser, kan op dit oogenbli ï tot zijn spijt 
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UU t iiniMviv.il> zijn, anders /.ou deze vraag door hem zijn gesteld 
lu de Memorie van Antwoord wordt medegedeeld, dat de moge- | 
lukbeid bestaat, dat het liierbedoelde Rijksbureau voor onderzoek j 
van handelswaren naar .elders" zal worden overgebracht. Taai-
kundig kan dit niet anders beteekenen dan .naar een andere 
gemeente." Ik betwijfel echter of dit de bedoeling is van den 
Minister. Er schijnt mu' daarvoor geen enkele reden te zh'n, 
integendeel zal ik een zeer ernstige reden noemen om het tegen-
deel te betoogen. 

Er is geen reden om, wanneer het bureau niet meer kan 
worden ondergebracht in het pharmaceutisch laboratorium, het 
niet te verplaatsen in de gemeente, waar het nu gevestigd is. 
In datzelfde laboratorium is in overeenstemming met Biunen-
landsche Zaken gevestigd de welbekende gemeentelijke keuring 
van levensmiddelen, die eenigszins parallel loopt met deze keuring 
van handelswaren. Wanneer nu blijkt, dat het Rijksbureau niet 
in het pharmaceutisch laboratorium kan blijven en de gemeentelijke 
keuringsdienst later wellicht ook zal blijken daar niet meer op 
zijn plaats te zijn, dan geloof ik, dat het in de toekomst juist 
aan te bevelen zal zijn om in een nieuw Rijksbureau tevens den 
gemeentelijken keuringsdienst te vestigen. Daarom zou ik willen 
vragen , of de Minister den heer de Visser niet zou kunnen 
erust stellen door te verklaren, dat de gemeente Leiden niet 
oven het hoofd hangt dat liet bureau naar een andere gemeente 

zal worden overgebracht. 

üe heer Talma: Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaar-
digde zal inzien, dat ik in deze zaak in de eerste plaats niet de 
belangen van Leiden, maar die van het Rijksbureau heb voor 
te staan. In antwoord op hetgeen door hem is medegedeeld kan 
ik niet anders zeggen dan dat het mij bijzonder verblijdt, dat 
nu reeds vooruit gezegd wordt, dat, wanneer het Rijksbureau 
niet kan blyven in de localiteit, waarin het op het oogenblik 
gevestigd is, de gemeente allerwaarschijnlijkst zal verklaren wel 
een andere manier te weten te vinden om het bureau een goed 
onderkomen te bezorgen, want het is de weusch van de Regeering 
om, terwijl het Rijksbureau zijn werkzaamheid zooveel mogelijk 
moet uitbreiden, toch niet te groote sprongen te maken en het 
niet eerder in een eigen gebouw te huisvesten dan in verband 
met den arbeid van het bureau wezenlijk noodig is. Ik zeg niet 
dat het bureau te Leiden zal blijven, noch dat het naar elders 
zal gaan, maar alleen dat het mij genoegen doet dat uu reeds 
blijkt, dat er, wanneer wij uit het laboratorium moeten, naar 
de meening van den geachten afgevaardigde kans is, dat wn een 
goed en waarschijnlijk goedkoop onderkomen zullen vinden elders. 

De beraadslaging wordt gesloten en ouderart. 123 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De onderartt. 124 tot en met 129 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De heer Eland brengt, namens de Commissie in wier handen 
zij 11 gesteld de inlichtingen op twee adressen vau C. M. A. Douglas, 
luitenant-koloiiel-intendatit in de Stelling van Amsterdam, ter 
zake van zijne beoordeelingover 1905 en 1906(13'.!), het volgende 
rapport uit. 

|zie dit rapport in de Bijlnyen]. 
Dit rapport zal worden gedrukt en rondgedeeld. 

De vergadering wordt geschorst. 

AVONDVERGADERING. 

(GKOPSHD TB 8 uuu.) 

De Voorzitter : Ik deel de Vergadering mede, dat van de 
heeren Verhey en 1'asstoors bericht ie ontvangen, dat zij ?er-
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hinderd zijn, de vergadering bij te wonen, de eerste hedenavond, 
de laatste ook morgen. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. 

De behandeling van lioo/dstul, X {Departement mm Landbouw, 
Mijverheid en Handel) der Slaatsbetirooling voor 1909 (2) wordt 
voortgezet. 

Beraadslaging over ondorart. 129a, luidende: 
„Eerste gedeelte vau een subsidie, tot een bedrag van ten 

hoogste f 265 000, aan de Commissie belast met de behartiging 
van de belangen vau Nederlandsche inzenders op de in 1910 te 

i Brussel te houden algemeene en internationale tentoonstelling 
j f 100 000." 

De heer Mees: Mijnheer de Voorzitter! Het is heden voor 
de derde maal dat wij geroepen zijn onze stem uit te brengen 
over het verleeuen van een Rijkssubsidie ter bevordering der 

j lelangen van Nederlandsche inzenders op de in 1910 fee Brussel 
| te houden tentoonstelling. 

De eerste maal dat dit het geval was, heb ik niet geaarzeld 
i te stemmen tegen het destijds voorgedragen subsidie, waarvan 

het verleenen mij voorkwam niet behoorlijk te zijn gemotiveerd. 
De Minister verklaarde toen zelf, dat hij zijn voorstel niet met 
bijzondere opgewektheid kon verdedigen, en zijn redevoeringen 
droegen daarvau de niet te miskennen sporen. Er werd te veel 
geld gevraagd, 4 ton voor Nederland, waarbij nog 2 ton voor 
Indië zouden komen de toelichting was onvoldoende, men wist 
byv. zeer weinig van de organisatie der tentoonstelling, en van 
belangstelling van de zijde van onze industrieelen was al evenmin 
veel gebleken. 

Op 13 November, tijdens de behandeling der Indische be-
grooting was hierin alleen in zoover verandering gekomen, dat 
de Uegeering vau haar „alles of niets" was teruggekomen en 
het bedrag van het subsidie niet meer vaststond. Ik heb toen 
gestemd vóór het amendement van den geachten afgevaardigde uit 
Appingedam, niet omdat ik weuschte dat de zaak voorgoed zou 
zijn afgedaan, maar omdat ik het niet raadzaam achtte dat de 
Kamer zich eenigermate zou binden, alvorens de Regeering 
haar een beter toegelicht en goedkooper plan had voorgelegd. 

Het amendement van den heer Schaper werd toen evenwel 
verworpen, waarnade Kamer zich zonder hoofdelijke stemming ver-
eenigde met een amendement van inijn geachten vriend uit 
Groningen, dat strekte om de Kamer als haar gevoelen te doen 
uitspreken, dat zij met de Uegeering op grond van nader in te 
dienen voorstellen, in overweging wilde nemen deelneming van 
Nederland aan de Brusselsche tentoonstelling te bevorderen. 

Een zoodanig nader voorstel ligt thans voor ons. Het is ont-
worpen in overeenstemming met het advies eener commissie 
vau deskundigen, dat strekt tot vereenvoudiging van de oor-
spronkelijke plannen, bepaaldelijk ook door de inzendingen van 

• Nederland en van de koloniën iu een gezamenlijk gebouw te 
, vereenigen. Het maximum van het te verleenen subsidie is 
( dientengevolge teruggebracht op f 265 000 voor Nederland en 

f 125 OüO voor de koloniën; alzoo te zamen f 390 000, of 
i f 210 000 minder dan 6 ton, die de Regeering aanvunkeiijk 
I wensehte te kunnen besteden. 

Voorts is de toelichting aangevuld met de uoodige mede-
i deelingen omtrent het karakter der naamlooze vennootschap. 
; van welke de tentoonstelling uitgaat, en omtrent haar verhou-

diug tot de Belgische Uegeerinst, alsmede met een mededeeling 
omtrent de subsidieaanvrage der Duitsche Regeering, welk stuk 

i ter griffie is nedergehgd. 
Eiudelijk is, ook blijkens de toelichting, de belangstelling van 

| onze industrieelen in deze tentoonstelling aanmerkelijk grooter 
dan zich aanvankelijk liet vermoeden. Belanghebbenden hebben 
een vergadering gehouden en een comité gevormd, dat zich tot 

i de Kamer heeft gewend met het verzoek alsnog iu het verleenen 
van subsidie toe te stemmen ; en de Minister doet mededeelintr 

! van gegevens, door hem vau dat comité ontvangen, blijkens 
welke uit onderscheiden takken van nijverheid deelneming aan 

'. de tentoonstelling mag worden verwacht. 
Ik merk hierbij op, dat van de deelneming van onzen tuinbouw. 
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waarvan hij de eerste behandeling dezer zuak noga l hoog werd 
opgegeven, thans niets meer vernomen wordt. De toelichting 
der nieuwe subsidie-aanvrage bevat daarover geen woord. 

Gaarne zou ik van den Minister vernemen hoe het hiermede 
staat. Zijn de hieromtrent bestaande plannen opgegeven? Of 
wordt daaraan nog voortgewerkt'r1 

Overigens meen ik te mogen constateeren, da t da afstemming 
der eerste snbaidie aan Trage alleszins gunstig gewerkt heeft. Zn. 
lieeft den ijver zoo van den Minister als van belanghebbenden, 
die by' heiden aanvankelijk te wenschen overliet, geprikkeld. 

De Minister heeft ons een vereeuvoutligd, minder kostbaar 
plan en een betere toelichting verschaft, en belanghebbenden 
hebben de handen inéén geslagen en zijn, krachtiger dan anders 
wellicht het geval zou geweest zijn en aanvankelijk niet zonder 
goed gevolg, aan den arbeid getogen. 

De zaak beeft dan ook nu een wel eenigszins ander aanzien 
verkregen dan in October en in November bet geval was ; en 
wanneer ik thans geneigd hen mjjn stem aan he t voorgesteld 
subsidie te geven, is dit een gevolg van hetgeen sedert dien tyd 
in deze zaak is voorgevallen. 

Mocht het subsidie goedgekeurd en verleend worden, ondanks 
de bedenkingen van onderscheiden aard die daar tegen bestaan 
en die het overbodig ware thans te herhalen, dan vertrouw ik 
"lat de Belgische Regeering daarin zal zien een vriendschappelijk 
daad dezerzijds. 

Het zal dan niet de eerste en ook wel niet de laatste maal 
zyn dat wy' onzen zuidelijken nabuur op welwillende wijze 
tegemoetkomen. 

Wij hebben dat in den laatsten tijd, om my' daartoe te be-
palen, reeds herhaaldelijk gedaan. Ik wijs byv. op de plannen 
tot verbetering der bevaarbaarheid van de Maas in Limburg, 
die zeer in 't belang van België ziju en door eeu Nederlaudsch-
Belgise.be commissie zijn voorbereid: ik wijs ook op onderscheidene 
maatregelen op het gebied van landbouw en veeteelt, dezenyds 
genomen en waardoor ook Belgische belangen ten zeerste zijn 
bevorderd. Maar van de Belgische Regeering mag dan ook ver-
wacht worden, dat zy wederkeerig ook ons tegemoetkome, 
waar zij dit met inachtneming van de belangen vau eigeu onder-
danen doen kan. 

Wij zyn een practisob volk, Mijnheer de Voorzitter, dat meer 
houdt van daden dan van woorden, al mogen wy' in deze Kamer 
soms wel eens wat veel woorden bezigen. 

Ik vertrouw, dat onze zuidelijke nabuur, wanneer het er weder 
eens op aankomt, door daden zal toonen te beseffen, dat ook 
dit subsidie blyk geeft van onzen wetnch om hem genoegen te 
doen. 

De heer LiefMnck : Mynheer de Voorzitter! Ik schakel alle 
politiek uit. Ik wil bij de toekenning vau dit subsidie niet tot 
België zeggen: wij bewijzen n eigenlijk een weldaad, nu moet 
gy' wat weerom doen. Neen , Mijnheer de Voorzit ter, daar ge-
voel ik niets voor. Wy hebben hier trouwens niet te doen 
met de Belgische Regeer ing; die doet ook niets anders dan 
subsidieeren. Wy' hebben hier te doen met een uaamlooze ven-
nootschap, die een internationale tentoonstelling organiseert. 
Deze naamlooze vennootschap zal vaderlandslievend zyn, ik wil 
liet gaarne gelooveu. maar zy' zal er ook wei een zaak in zien 
•ii zorgen, dat zij er zonder kleerscheuren afkomt en er zoo 
mogelyk nog een franc of wat overhoudt. Laat ons daar-
omtrent gerust zijn. 

In tegenstelling met deu vorigen spreker, die bekeerd schijnt 
re zijn en die thans het subsidie wil geven . ofschoon hy er 
vroeger heeft tegengestemd, beu ik in geen enkel opzicht be-
keerd. fk wil e r , zooals ik r.eide, alle politiek b u t e n houden , 
maar ik wil toch iets vragen aan den .Minister. Zyn handeling 
in dezen is vreemd, om een nacht woord te gebruiken. 

Ik herinner my levendig, hoe hy voor eukele weken heeft 
gezegd : ik kan volstrekt niet met minder dan 4 ton toe. en 
dan moet nog met liet geld worden .gewoekerd" . 

Nu is woekeren een slecht bedryf, maar by' wyze van beeld-
spraak kan men het by zoo'u gelegenheid wel voor lief nemen. 
Toen kon het dus niet minder, geen cen t ! 

En nu kan de Minister liet redden met f 150000 minder, 
en Koloniën komt met f 75000 minder. Hoe zit flat n u ? Nu zegt 

de Minister: wy brengen Nedeiland en Koloniën onder één d a k ; 
in één gebouw. Was dat zoo'n rara avis, dat men die by de 
vorige behandeling niet te pakken kon krijgen? Had men dat 
niet van den aanvang af kunnen doen? Had men niet van te voren 
kunnen weten, dat het zóó wel zou gaan? Moest men dan eerst 
zoo grootscheeps voor den dag komen: èn voor de koloniën èn 
voor Nederland ieder afzonderlijk? 

Nu kan het in eens wel. Ik zal er deu Minister niet al te 
hard over vallen, maar hy moet er toch eeu paar woorden 
over hooren. Wanneer men zoo op zyn stuk staat, v/anneereen 
zoo geacht medelid als de heer van Idsinga met een tusschen-
voorstel komt en de Minister antwoordt : daar doe ik niet aan, 
dan sla ik liever myn tentoonstellingsportefeuille dicht, dan 
deukt men natuurlijk: daar komt nooit iets meer van terecht; 
de Minister zal zich niet laten vinden. 

Nu weet, ik wel, dat een Minister ook niet altijd consequent kan 
zijn, evenmin als een lid van de Kamer, maar dit is toch wel wat 
kras. Het zal voor den Minister dan ook niet aangenaam zyn 
dat hy nu hier met, die zaak weer voor den draad moet komen. 
Ik beu te oud om op mij toe te passen het bekende: lajeunesse 
est sans pitié, anders zou ik nog wat door critiseeren. Nu heeft 
de Minister al genoeg aan eigen schuldgevoel. Nadat hier het 
besluit, flat het gevraagde subsidie weigerde, in de Kamer is 
gevallen, is men ein lelijk wakker geworden, en myn bekwame 
vriend en stadgenoot inr. Johannes Enschedé te Haarlem, medelid 
en chef van de beroemde firma die meer dan 200 jaar oud is, 
heeft zich aan het hoofd gesteld van een commissie, of neen, 
ik vergis mij, hij is gevraagd om zich aan het hoofd te stellen 
van een commissie, en hij heeft als voorzitter van de Maatschappij 
van Nyverheid zich laten viuden om eeu vergadering te be-
leggeu, waarin de toen volkomen wakker geworden belang-
steileuden bijeenkomen zouden. Zonder nu de belangryke in-
leidende redevoering van mr. Enschedé hier voor te lezen, 
herinner ik mij levendig de eerste zinsnede. Zij was deze : 
Hoewel ik in het midden laat of het gewenscht is, dat wij 
deelnemeu aan groote wereldtentoonstell ingen, heb ik toch 
gemeend, mijne heeren! u hier by elkaar te moeten roepen om 
over de zaak te spreken, aangezien ik uitgenoodigd ben om als 
het ware klank te geven aan de belangstelling van hen, die mij 
hebben uitgeuoodigd deze vergadering te beleggen. 

Toen ik dien eersten zin gelezen had proefde ik daaruit den 
voorzichtigen president. In het midden la ten! Ik wensch myn 
geachten stadgenoot in de verste verte niet te critiseeren, dit 
blijkt wel uit de waardeerende wyze, waarop ik over hem spreek, 
maar zeer warm was zijn toon niet. 

Wat is er toeu gebeurd? Toeu zyn er eeuige mannen by 
•dkaar gekomen , o. a. als ik my niet bedrieg, de heer Dufour, 
directeur van de fabriek Vigé en O0.. — hier zyn nomina niet 
odiosa — die gezegd heeft: ja zeker, er moet wat gedaan worden ; 
of wy mededoen, weet ik nog niet, ik geloof niets. Mynheer de 
Voorzitter, men roept my toe: ook de heer Tutein Nolthenius 
was er. maar over hem zal ik kiesciiheidshalve niet spreken, 
want hij was mijn tegeneandidaat in Zutphen. Verder de hoogst 
bekwame directeur van kunstnijverheid te Haarlem, de heer 
von 8aher, die zeker een uitnemend figuur zou maken als pro-
fessor — wellicht nii'akt men hem nog wel eens doctor honoris 
causa — maar of hij op industrieel tentooustelliugsgebied een 
hooge plaats inneemt, went ik niet. Verder waren er directeuren 
van plateel bakker yen, die werken in verschillende vormen, 
kleuren en tinten, voorts essence* en likeurfabrikanteu enz. 

Niet altyd was iiet couleur de rosé daar ; sommige meendeu 
dat men hun bedryf in belangry'kheid onderschatte. 

Op deze wijze is het comité tot stand gekomen. Het was 
eigenlijk een verzameling van op zich zelf hoogst respectabele, 
kunstwaardige en kunst voortbrengende industrieelen, maar de 
groote ma-sa industrieel.>n ontbrak er. 

Ti lburg — de geachte afgevaardigde uit Ti lburg zal het mij 
niet tegenspreken — komt niet uit, niet niet3. 

Men kan in Tilburg wel eeuige lakens uitdeelen, maar men 
Komt niet uit. Helmond komt niet uit. De textiel-nyverheid iu 
Twente komt niet uit. Wat b I y f't er nu over? Men heett een 
soort . réveil ' ' gemaakt iu deze zaak. W a t is nu de quaestie ? 
Dat menigeen die nu zoo aandringt op subsidie, daar op die 
tentoonstelling eenvoudig zon komen om te verkoopen. Dat zyn 
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Imden. die ecu tentoonstelling als een soort vliegende winkel 
.eschoiiweu. Daarin hebben zy in zeker opzicht groot gelijk , 

maar moet de Htaat dan zoo mibsidieeren? Ik wensch dien 
mensflhen toe dat zy ontzettend groote zaken maken en veel 
verkoopen mogen, maar daar gaat het niet om. 

Het betreft nu een verschil van een paar ton. ruw genomen, 
manr daar gaat het ook niet om. Mijn opinie is, dat het met 
het nut van die groote tentoonstellingen uit is. Wy moeten 
trachten tot vaktentoonstellingen te komen en wanneer ik tot 
verwezenlijking daarvan . voor zoover het van mijn i-tem afhangt, 
iets zal kunnen doen. ben ik daartoe ten zeerste bereid. Wil 
men uitkomen in een tentoonstelling op Undbouwterrein, op 
kunstnijverheidsterrein, of op het terrein van hloembollencultuur, 
men zal mij ten allen tijde bereid vinden om tot het verleenen 
van subsidie daarvoor mede te werken. Ik heb een van de voor-
naamste bollenkweekers in de stad mijner inwoning, wel bekend 
als bloemenstad, liooren zeggen: wanneer wij op kosten van 
het Kijk daar een heel mooieu tuin kunnen aanleggen met 
bollen, dan is dat heel aardig, maar ik zend zelf geen enkelen 
bol i n : en ik heb van geen der anderen gehoord dat iemand 
er anders over dacht. 

Ik kom derhalve tot deze conclusie: moet uu de Staat in deze 
benarde t yden , waarin wy staan voor een opcenteubelasting. in 
een tijd waarin wy' werkelijk niet met ons geld verlegen zitten, 
niet eindeljjk zeggen: wy' houden met het steunen van een zaak 
als deze op, want zij brengt toch niet het nut , dat sommigen 
er van verwachten? Het komt mij voor dat dit wijs beleid zou zijn. 
Wanneer ik hier — ik sprak alleen voor mij zelf — oppositie 
roer tegen dien post en waarmede ik consequent ben met het-
jjeen ik bij de eerste gelegenheid heb gezegd, is dit niet om 
den een of den ander te krenken of op eenig terrein onaange* 
naam te zijn, maar omdat ik meen dat het hier niet betreft een 
landsbelang, dat door ons mocht worden gesteund. Met dit 
weinige meen ik te kunnen volstaan. 

De heer I t o o d h u r z c n : Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch te 
beginnen met te constateeren, dat de Kamer tegenover dezen 
subsidiepost geheel vrij staat. Den vorigen keer. den loden 
November, hebben wy bij* de discussie gezien een herhaalde 
poging van den Minister om een beteekenis te geven aan de 
toenmalige uitspraak van de Kamer, welke deze niet had. en 
net was de geachte afgevaardigde uit Utrecht , wiens groote 
helderheid wy' zoo dikwy'ls in de gelegenheid zijn te bewonderen, 
die den Minister telkens terugdrukte in den hoek waar hij be- ! 
hoorde en die gezorgd heeft, dat wy' op dezen datum geheel ' 
vry' staan in onze beslissing. Het heeft mij daarom verwonderd, 
dat de Minister in de toelichting tot dezen post, — ik zal zeggen 
mat gepaste vrijmoedigheid, want gebruikte ik het woord onge- j 
past, dan zou ik met Uw hamer in aanraking komen, Mijnheer j 
• Ie Voorzitter — beweert, dat door het aannemen in de verga- I 
deriug van 13 November van het amendement—Drucker de ! 
Tweede Kamer de meeniug heeft ui tgedrukt, dat ook tegen | 
deelneming van Nederland aan de in 1910 te Urussel te houden 
tentoonstel l ing m beginsel geon bezwaar bestaat. 

De Kamer heeft echter niets, noch positief, noch negatief 
daaromtrent gezegd. Alleen heeft zij gezegd te zullen afwachten I 
met welke toelichting de Minister bij zijn nieuwe voorstellen 
tot het verleenen van subsidie zou komen, hetzij hy' die bij 
een nieuw wetsontwerp, hetzij by Nota van Wijziging door een 
uieuwen post op de begrooting te brengen aan het oordeel der 
Kamer zou onderwerpen. Ik meen dus, dat de Minister niet het 
recht had te spreken in de Memorie van Toelichting, gely'k hy deed. 

Nn wil ik zeggen, waarom ik mijn stem niet aau dezen post 
zal geven. Ik had verwacht, wat men trouwens na het votum 
van 13 November had kunnen eu mogen verwachten, een ; 
sympathieke ui t ing der industrie vour het meedoen aan de 
tentoonstelling, wtlke had moeten bestaan in het bijeenbrengen 
van een behoorlijke som; en dat zij dan bij den Minister ware 
gekomen en had gezegd: dit hebben wy' er voor over ; nu 
vragen wy' liykssteun. 

Nu ben ik misschien verkeerd ingelicht. Is een dergelijke 
som aan de Regeering toegezegd? Ik kan het in de stukken 
'liet vinden. 

Mijn eerste vraag is d u s : wat heeft de industrie zelf in deze 

beschikbaar gesteld? Heeft zij geen cent beschikbaar gesteld, dan 
heeft zy daarmede te kennen gegeven, dat het haar absoluut 
niets kan schelen, of do Nederlamlsche Hegeering steun verleent 
aan de zaak die hier wordt gevaaagd Daar gaat het om. 

Ik behoef in de tweede plaats, na hetgeen door den spreker 
' die ray vooraf is gegaan, de geachte afgevaardigde uit Zutphen, 

is gezegd, niet te verklaren, dat ook ik niet begrijp, hoe de 
Minister, die hardnekkig indertijd heeft geweigerd het voorstel 
van den heer van Idsinga aan te nemen, nu zal verdedigen 
dat hij met zooveel minder toe zal kunnen. Niemand heeft zich 
te schamen, dat hij op een gegeven oogenblik wat krap in zijn 
geld zit: maar wel doet men verkeerd als men meedoet aan een 
zaak die royaal moet worden aangepakt, wil ze doel treffen, op 
een oogenblik, waarop de middelen niet toelaten op zulke wijze 
voor den dag te komen. Eu daarom begry'p ik niet hoe de 
.Minister, die in deze de verantwoordelijke persoon is, niet dezen 
steun eenigen waarborg zou durven geven dat de Nederlamlsche 
industrie op een wyze zal uitkomen, waarvan zy pleiner en 
voordeel zal beleven en die onzen naam eer zal aandoen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal zeer kort zijn en daarom nog 
slechts één, het laatste, maar zeer zeker een nog zeer gewichtig 
bezwaar aanvoeren. 

Een man die in dit opzicht zeer deskundig is heeft mij ge-
zegd: (jij zult in de Tweede Kamer, door dezen post aan te 
nemen, geld in het water gooien, want men is met deze zaak 
reeds veel te laat. Iedereen, aldus myn zegsman, die eenig verstand 
heeft van tentoonstellingen weet, dat de tijd welke thans gegund 
is aan de Nederlandsche industrie, om uit te komen, niet ruim 
genoeg is, haast onmogelijk maakt, dat dit uitkomen effect zal 
sorteereu. 

Mocht ik my nu vergissen, mocht de Nederlandsche industrie 
een som beschikbaar hebben gesteld, waarvoor ze zich een terrein 
verzekerd heeft, en gereed zijn met haar plannen, dan kan de 
Minister dit alsnog mededeeleu. 

Op die drie g ronden : 1 ' . dat men met de gevraagde som niet 
behoorlijk voor den dag kan komen; 2°. dat wij toch te laat 
zyn : en 8°. dat wy ons niet gebonden hebben door ons votum 
van 13 November, zal ik te^en dezen po3t stemmen. 

Ik hoop, dat de Kamer dit voorbeeld zal volgen, want wan-
neer wij zoo dikwijls beleefd van de Ministerstafel ons hooren 
noemen: hooge Vergadering, dan geloof ik dat wy dat adjectief 
nimmer minder zullen verdienen, dan wanneer wij in zoo korte 
spanne tijds ons eigen besluit hier opeten. Dat mag in den Haag 
wel eens gebouren, ik hoop dat het niet in de Kamer gewoonte 
zal worden. 

De heer P l i i t e : Mijnheer de Voorzit ter! Toen de Brusselsche 
tentoonstelling in deze Vergadering voor het eerst besproken 
werd, rezen tegen de aanvrage, ik zou bijna zeggen in de eerste 
plaats, bezwaren voortspruitende uit den stand onzer geld-
middelen, die aanmaande tot voorzichtigheid en zuinigheid. 

Nu is het geld sedert dien tijd niet toegevloeid. Wij zyn hier 
reeds vele weken bijeen en hebben nog niet anders gedaan dan 
uitgaven voteereu. De behandeling van het wetsontwerp, dat 
diende om een beteren toestand te scheppen ten aanzien van onze 
geldmiddelen, heeft de Kamer gemeend te moeten uitstellen. 

Maar naast gebrek aan geld, dat toen bestond, is er nog een 
ander gebrek gekomen, namelijk gebrek aan tyd voor een be-
hoorlijke discussie, en het is met het oog daarop, dat ik my'ner-
zy'ds allerminst een breede discussie over deze aanvrage wil 
uitlokken, maar mij wil bepalen tot het motiveeren van mijn 
stem daartegen. 

Teen het eerste voorstel bij suppletoire begrooting over het 
jaar 1908 tot ons kwam en dit voor-del verworpen werd do ir 
de Kamer, meende ik, dat in deze Kamer die zaak. al thans in 
den oorspronkely'ken vorm. al3 afgedaan beschouwd kon worden. 
Wilde men op de zaak terug komen dan was — en ik schaar 
mij ook in dit opzicht aan de zijde van den spreker die my' 
voorafging — de aangewezen weg om belangstellenden eu belang-
hebbenden gedegenheid te geven van hulp en offervaardigheid 
getuigenis at te l eggen; dan had dusdanige commissie, gekomen 
uit b daughebbendeu en belangstellend >n, bij de Regeering kunnen 
aankloppen voor een subsidie, en ware er sprake geweest van 
een subsidie van, ik zal maar iets noemen f 100 000 of iet* 
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dergelijks, dan KOU ik daaraan zeker mijn stem niet onthouden 
hebben. Ik meende alsnog dat dit de eeuig mogelijke weg is 
die ingeslagen kan worden. 

Over liet votum uitgebracht by de discussie over de koloniale 
hegrooting wil ik niet spreken. Bjj den Minister en bjj mij , 
evenals by den spreker die mij voorafging, bestaat verschil 
van opvatting over de beteekenis daarvan. Dit verschil thans 
in den breede uiteen te ze t t en , zou slechts leiden tot een breed-
voerige discussie en geen practisch effect brengen. 

Mijn opvatting dat een tentoonstelling te Brussel niet verge-
leken kan worden met een tentoonstelling te Parijs , dat wij te 
Brussel niet zullen zien die personen van alle oorden der wereld 
die als koopers van onze producten optreden , schijnt ook be-
vestigd te worden door «ie weinige sympathie die de gemeente-
raad van Brussel zelf getoond heeft voor deze tentoonstelling 
te hebben en die zich geuit heeft in een weigering van subsidie 
en wel op dezen grond, dat het terrein voor de tentoonstelling 
gekozen , daarvoor ongeschikt zou zy'n. 

De stukken die ter griffie gedeponeerd zijn, kunnen ons 
— de Minister zal dit gereedelijk toegeven — moeilijk tot een 
ander inzicht brengen. Wij vinden daarin eenige niet gemoti-
veerde stellingen en cijfers zonder eenige toelichting. 

Duitschlaud — dat hebbeu wij in de stukken gelezen — zal 
één millioen mark , zegge f '590 000 beschikbaar stellen, zooals 
bHjkt uit de indiening van een wetsontwerp. 

Maar Duitschlaud — het zegt het met zooveel woorden — 
doet liet a contreeoeur en de Duitsche Regeering zegt, dat men 
de tentoonstellingen moede ia. Welnu, nu beweer ik, dat zelfs 
dat bedrag van f 5(J0 0Ü0 niet in verhouding staat tot het cijfer 
dat thans door den Nederlandsehen Minister voor die tentoon-
stelling is uitgetrokken. En de andere lauden ? Zij hebben zich 
nog niet uitgesproken. Het eenige wat wij weten is, dat z\j zich 
als nog vrijgehouden hebben ten opzichte van de plaats in de 
algemeene tentoonstellingszalen. 

Wat wy sedert de eerste discussie wel weten is, dat ons 
spoedig tentoonstellingen, die geheel in dezelfde lijn vallen, te 
wachten staan, te Kopenhage en te Christiania, en dan nog een 
internationale tentoonstelling in Japan . En het spreekt wel 
vanzelf dat wat wij hier doen later als antecedent voor die ten-
toonstellingen zal worden beschouwd. 

Over de tardief gebleken belangstelling van de Nederlandsche 
nijverheid wensen ik liever niet te spreken. 

Met deze weinige woorden kan ik volstaan ter motiveering 
der stem die ik tegen dit voorstel /.al uitbrengen. 

De heer Ty r i emau : Mijnheer de Voorzitter! Ik ben bij de 
vorige debatten, eerst dat over het afzonderlijk voorstel en daarna 
bij gelegenheid der behandeling van de Indische begrooting, 
gedwongen geweest afwezig te sou. Indien ik toen aanwezig 
ware geweest, zou ik waarschijnlijk gezegd hebben wat ik nu 
wensen te zeggen, en ik moet zeggen, het is daarom in zekeren 
zin met genoegen, dat ik van de gelegenheid gebruik maak om 
over de zaak iets te zeggen. 

Ik voeg hieraan toe, dat het nu ook gemakkelijker is om de 
zaak, al thans in gunstigen zin te bespreken dan dat was, toen 
de quaestie de twee vorige malen hier belnmdeld werd. 

Ik zal niet terugtraden iu al hetgeen aangevoerd is pro en 
contra de deelneming aan de Brusselsche tentoonstelling. Ik heb 
het debat natuurlijk nagelezen en het heeft op mij den indruk 
gemaakt van een debat gehouden in een debating-club tusschen 
twee zeer bekwame debaters, maar waarbij elk der debaters 
iets of wat overdreef, te veel op zijn stuk bleef staan en zij 
zoodoende hoe langer hoe verder van elkaar kwamen te staan. 

l i e t is zeer moeilijk nieuw licht ie verspreiden over de prin-
eipieele quaestie die liet hier geldt, in hoeverre deelneming aan 
wereldtentoonstellingen voor ons land in het algemeen nut t ig 
kan zyn. 

W y staan nu voor nieuwe voorstellen en ik ben het volkomen 
eens met den geachten afgevaardigde uit Brielle, die gezegd 
heeft, dat de Kamer volkomen vry is in haar beslissing, want 
door het amendement, indertijd bij de behandeling van de I u -
dische begrootii.g door den geachten afgevaardigde uit Groningen, 
voorgesteld op het voetspoor van den geachten afgevaardigde 
uit Utrecht den heer Van Karnebeek, is de vraag, of wij aan 

i deze tentoonstelling zouden deelnemen, volkomen iutact gebleven. 
In di' Nota van Wijziging wordt dan ook naar het mü voorkomt 
ten onrechte gezegd, dat de Kamer in beginsel geen bezwaar 
had tegen deelneming aan deze tentoonstell ing. Het voorstel 

' is indertijd door den heer Drueker in meer neutrale termen 
gemotiveerd, zoodat er een volkomen vrijheid voor de Kamer 
is gebleven. Maar het feit is, dat f 1000 op de Indische begrooting 

: is gebracht om de zaak warm te houden en die post is zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. De Kamer was dus niet 

; onbereidwillig om de zaak opnieuw in overweging te nemen. 
Ik mag uu misschien ook, omdat ik toen afwezig ben geweest. 

! een enkel woord spreken over het fond der quaestie. Mijn 
; overtuiging is een andere dan die door den geachten afgevaar-

digde uit Zutplien te kennen gegeven, dat het nu t van wereld-
i tentoonstellingen niet groot zou zijn. Ik meen, da t men op 

dit punt iets minder sceptisch kan zijn dan die geachte spreker. 
Deze quaestie laat zich dunkt mij niet met algemeenheden afdoen. 
zooals „de ty'd voor tentoonstellingen is voorbij ", of „t/e industrie 

| verlangt ze n i e t " . Dergelijke argumenten zeggen mij al heel 
: weinig, zij zondigen door hun algemeenheid en daarop is van 
i toepassing: wie te veel bewijst, bewijst niets. Men kan er on-

middelyk tegenover stellen dit feit, dat, al zegt men, dat het 
j met die tentoonstellingen uit is, dat de tijd daarvan voorbij is. 
I men steeds en opnieuw met veel sueces algemeene tentoon* 

stelliugeu, wereldtentoonstellingen en ook partieele tentoon-
stellingen ziet inrichten. Tevens ziet men dat altijd aan die 
tentoonstellingen d<- industrie weder deelneemt en duizenden. 
ja honderd duizenden er naar gaan zien. Maar als men niet 
door de algemeenheden van andereu wil veroordeeld worden. 
moet men zelf eenigszins preciseeren wat wel het nu t van de 
wereldtentoonstellingen is. Welnu, in den tegenwoordigen tijd. 
waarin de natiën strijden op oeconomisch gebied is dat nu t voor 
ieder iand, dat er aan deel neemt, gelegen in het bevorderen 
van den afzet, den verkoop van die waren, die ieder land het 
best en het goedkoopst kan leveren, waarmede bet op de groot*' 
wereldmarkt concurrenzfahig is bij uitnemendheid, leder land. 
ieder volk drijft tegenwoordig een groote handelszaak en de 
tentoonstellingen dienen om het debiet van die handelszaak te 
vergrooteu. 

Ik neem hierbij in mijn gedachte de cijfers, die ons zijn 
medegedeeld in de Memorie van Antwoord van hoofdstuk X. 
waarin wij zien den reusachtigen vooruitgang van den uitvoer 
van landbouwproducten. Die uitvoer is in de laatste tien jaren 
met ongeveer honderd millioen gestegen en bijna verdubbeld. 

E n die cijlers zijn niet geflatteerd. Integendeel, men zou nog 
op een leemte in de opgave kunnen wijzen en dan zou de 
vooruitgang nog grooter blijken. Meent men, dat wy daarmede 
aan het eind zy'n en dat er niet nog meer te verdienen is, dat 
wy de export niet meer kunnen vergrooten? Het tegendeel U 
waar. Jeuken wij b.v. maar eens aan onze tuinbouwartikelen, 
alle uitgebreidheid en veelsoortigheid, dan valt het niet te be-
twijfelen of de uitvoer daarvan nog voor ontzaglijke uitbreiding 
vatbaar is. 

De tentoonstellingen zijn het middel om het winstgevend 
gebied van een volk. dat zich solidair moet toonen op dit punt. 
te vergrooten. Twee voorname middelen worden door die ten-
toonstelliugen aan de hand gedaan : in do eerste plaats de 
meerders bekendheid met de producten die voor dat land het 
beste, het goedkoopste zyn, de reclame dus, en ten tweede het 
vertrouwen dat gewekt wordt door de omlijsting waarin de 
artikelen geplaatst worden. 

Aan de warententoonstellingen worden tegenwoordige weten-
schappelijke gegevens toegevoegd. .Statistieken, gegevens be-
treffende de wetgeving en de bemoeiingen der regeeringen. 
meestal op graphische wyze voorgesteld, maken voor iedereen 
de productie-vormen van het land aanschouwelijk. Het v r -
trouwen in de artikelen en in het land van herkomst, voor 
den export van de allergrootste beteekenis, wordt daardoor 
verhoogd. PJn wij. Nederlanders, wij kunnen dat vertrouwen 
niet missen, wy kunnen dit middel, dat de tentoonstelling ons 
aanbiedt, nog niet missen; integendeel, wij hebben noodig dat 
dit vertrouwen bevestigd, en, ik moet er helaas bijvoegen , 
dat het hersteld wordt. Ik denk hier in de eerste plaats 
aan onze landbouwproducten, die zeker niet het minst dooi 
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de uitnemende maatregelen VÜU wetgeving en bestuur, in 
den laatsten tijd genomen, zoo belangrijk zijn g u n tloreeren 
en tot de vermeerdering van den export bedragen. Ik denk aan 
de bemoeiingen van Je Redering inzake bet botermerk, de 
kaascontróle, de vleesehkeuring, waardoor wij bezig zijn oj> de 
wereldmarkt onzen goeden naam te herwinnen. Zou men nu 
meenen dat het onverschillig is dat groote scharen, honderd-
duizende menschen, niet vakmeiiseheii, naar die wereldtentoon-
stellingen gaan en dat zien V Ik kan dat onderscheid tusschen 
een vaktentoonstelling en een universeele tentoonstelling in dit 
opzicht volstrekt niet maken, ik gevoel er niets voor. Wanneer 
honderdduizenden vertrouwen krügeu iu onze Hollandsche 
boter, zal dit dan geen invloed hebben op de handelaren en 
zal dit onzen export niet vermeerderen P 

Nu zegt men, en dat is vooral de geachte afgevaardigde uit 
Zutpheu, die de zaak eenigszins in het bespottelijke tracht te 
gooien, «lat wij op de tentoonstelling zullen komen met allerlei 
kleinigheden, met aardewerk, waarvan de verschillende kleur 
het voornaamste is, liefhebberij van dezen of genen, maar met 
bet groote blijft men thuis. Ik /.ie volstrekt niet in, dat dit het 
geval is. Mij is uit de beste bron verzekerd dat men met het 
groote wel komen zal. Niet op elk gebied \uin nijverheid, maar 
wel met die producten waarin wij uitmunten : daarmede zal men 
in het groot uitkomen. Zoo is liet mij bekend, dat de geheelc 
tentoonstelling die hier iu den Haag is geweest verleden jaar, 
de uitnemende zuiveltentoonstelling, ook te Brussel /.al worden 
tentoongesteld. 

Zoo is het ook met de tuinbouwproducten. Wij weten dat er 
een permanente tuinbouwtentoonstelling zal rijn, d. w. z. dat 
er een tentoonstelling zal zyn V l in tuinbouwartikelen, die naar 
gelang van het seizoen gedurende den loop van de tentoonstel-
ling zullen afwissseleu, waar men ook zal brengen vruchten, 
groenten, bloemen en alles wat wij op dit gebied te zien kunnen 
geven. 

Ik heb eenige voorbeelden genoemd, maar men kan die met 
talrijke vermeerdereu. 

Indien men nu zegt: dat de wereldtentoonstellingen eigenlijk 
niets geven, dat het een bewezen feit is, dat de industrie er 
niet aan hecht, dan wijs ik er op dut de industrie zelf van het 
tegendeel blyk geeft. De heer Lieftinck heeft gezegd, dat de 
industrie na de gevallen beslissing wakker is geworden. Het 
is mogelijk. Het is wel meer opgemerkt, dat onze industrie niet 
altyd wakker is, maar wanneer de industrie dan wakker is ge-
worden, moet men ze niet verwijten, dat zy slapende is ge-
bleven en dan moet men de hand, die men aan de industrie 
kan toesteken, niet weigeren. 

Nu gaat het niet aau om te zeggen: gij gaat alleen naar 
Brussel om daar wat te verkoopen en wilt ge bovendien subsidie 
van den Staat, ge wilt dit doen op kosten van den Staat, ge wilt 
uw tuin iurichten op kosten van den Staat. Neen, de indu-
strieelen, die daar gaan ten toon stellen, zullen nog zeer belang-
rijke kosten uit eigeu zak moeten dragen. Ook zij die de tuinbouw-
tentoonstelling maken zullen dat zeker niet doen geheel op 
Staatskosten, op kosten van de algemeeue schatkist. Maar een 
dergelyke tentoonstelling, wil die eenig effect hebben, moet zijn 
een eenheid, moet zijn een beeld, moet geven een overzicht van 
het beste dat Nederland kan geven, zoo hoog als men dat kan 
opvoeren. Om die eenheid te verkrijgen, daarvoor is de hand-
reiking van de Regeering noodig. 

Ik weet wel, dat men zegt: wat heeft men vroeger van die 
wereldtentoonstellingen geprofiteerd P Ik heb tny echter laten 
zeggen uit zeer goede bron, dat er in den laatsten tyd nimmer 
een tentoonstelling is geweest of het afzetgebied van Nederland 
heeft zich onmiddellijk uitgebreid en btlangryk vermeerderd in 
en om de plaatsen waar die tentoonstellingen gehouden werdeu. 

Eu indien al de bewering juist was, zou men dan niet mogen 
vragen of de schuld niet daar lag, dat Nederland in vroegere 
jaren altyd zoo ontzaglijk lorrig en prullig voor den dag is ge-
komen, omdat wy op zoo treurige wyze verzuimd hebben op die 
wereldtentoonstellingen een beeld te geven van wat Nederland 
is en wat Nederland vermag? Ook de tentoonstelling in Parys 
van 19'iO maakt daarop geen uitzondering, want al heeft men 
toen f 500 0U0 subsidie uit de Staatskas uitgegeven, de tentoon-
stelling in Parijs is voor ons een failure geweest. Nu wordt ons 
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voorgesteld een anderen weg op te gaan eu nu zou men weer 
willen, dat er een tentoonstelling zou komen die geen geheel 
vormt, eu zeggen: do industrie wil klaploopen op het subsidie 
uit de schatkist? Neen, wat uit de schatkist wordt betaald zal 
dienen om een „Gosauimtbild" te verkrijgen, om een goed beeld 
te geven van het geheel van de Nederlandsclie nijverheid. 

Voor riiii is het allerminst twijfelachtig of ons geheelc laud, 
verschillende takken van industrie, zij het niet alle evenzeer, 
industrie in den ruimsten zin genomen, landbouw, veeteelt, 
visschery, tuinbouw, dat alles bijeengenomen, zal zeer belangrijk 
kunnen profiteeren van een tentoonstelling, zooals nu in Brussel 
wordt gehouden. 

Dan komt het mij verder voor, dat het niet onverschillig is 
of een dergelijke tentoonstelling wordt gehouden te Brussel, dan 
wel op zeer grooten afstand. Indien men mij vraagt of ik bet-
zelfde offer wil brengen voor een tentoonstelling te Brussel of 
bijv. te Lissabou of Boekarest is mijn antwoord op die vraag 
niet twijfelachtig en dan zeg ik: een tentoonstelling iu Brussel 
zal zeer belangrijk prevaleeren. 

Wij staan voor nieuwe voorstellen. De Regeering vraagt nu 
f 390 000 iu totaal en het is de geachte afgevaardigde uit Zutphen, 
die den Minister gekapitteld heeft, omdat hy op hetaanvanke-
iijke plan is teruggekomen. Zeer zeker, men kan den Minister 
over zoo iets kapittelen, dat is niet moeilyk, maar men kan ook 
daartegeuover stellen, dat het eene plan iets voor kan hebben 
boven het andere, b. v. omdat bet goedkooper is. In ieder geval 
is er verschil van inzicht mogelijk, en wanneer men zegt, als 
de Kamer zich heeft uitgesproken, dat /.es ton te veel is, ik zal 
er vier ton van maken en de twee gebouwen terugbrengen tot 
één, getuigt dat van een gewijzigd inzicht. Maar daarvoor be-
hoeft men de geheele zaak niet af te stemmen en den Minister 
in gebreke te stellen en hem te beschuldigen van een incon-
sequeutie, die de geheele zaak onaannemelijk zou maken. 

De heer Lioftilick: Waarom heeft de Minister toen gezegd 
dat het geen cent minder kon? Antwoord my daar eens op. 

De 'neer Tydenian: Daar moet de Minister zelf maar op 
antwoorden. Ik kan noch het bedrag van ü, noch dat van 4 ton 
narekenen. Al ligt er een staat op de griffie en eeu specialiseering 
van de wyze waarop dat geld besteed zal worden, ik moet zeggen, 
dat ik daarvan geen verstand heb. 

Mynheer de Voorzitter! Natuurlijk zou de vraag — die nog 
niet gesteld is — gerechtigd zijn of het met nog minder dan 
•1 ton zou kunnen, maar die vraag is niet af. niet at : jende. 
Men moet vragen: kan men voor minder dan 4 ton flink voor 
deu dag komen ? 

Ten slotte. — ik heb gezegd, dat het my voorkwam, dat uit 
een commercieel oogpunt het voor ons land niet onverschillig 
is of wy deelnemen aau de Brusselsche tentoonstelling. Ook nog 
uit een ander oogpunt is dat niet onverschillig, omdat België er 
grooten prijs op stelt, dat wy aan die tentoonstelling deelnemen. 
Nu heeft men wel gevoelt, dat men deze overweging toch niet zoo 
maar op zijde kan zetten, maar men heeft getracht haar te out-
gaan door te zeggen, wie is nu eigenlijk de ondernemer der 
tentoonstelling ? De Belgische Regeering is het niet, het is een 
naamlooze vennootschap, die van plan is geld daarmede te ver-
dienen. Och, Mijnheer de Voorzitter, ik geloof niet, dat er veel 
menschen met het houden van tentoonstellingen of het hebbeu 
van aaudeel iu dergelijke ondernemingen rijk zijn geworden. 
Wat echter beslist onjuist is, is dat hier de Belgische Regeering 
buiten spel is. Integendeel, de nitnoodiging tot onze Uegeering 
gericht, is gedaan door de Belgische Regeering. 

Indien nu al na de afstemming in deze Kamer de Belgische pers 
zich zeer gematigd daarover heeft uitgelaten eu zeer zeker de 
zaak niet in een hatelyk of onaangenaam daglicht heeft gesteld, 
kan men toch niet ontkeuuen, dat van groote teleurstelling in 
België gebleken is. Het komt mij voor, dat die teleurstelling 
van Belgisch standpunt zeer gerechtvaardigd is. Indien men een 
wereldtentoonstelling in Brussel op touw zet, verwacht men Tan 
zijn naburen, met wie men in goede verstandhouding leeft, dat 
zij mede zullen werken om die tentoonstelling te doen slagen. 

Nu vraag ik : is het verstandig om de sympathieke verhou-
ding, waarin wy met België zijn, te versmaden, om daartegen-
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over te stellen eeu .inir Diebts dir nichts" ? Ik zou die vraag 
ontkennend willen beantwoorden. Er is gesproken orar Dnitsch* 
land <'ii de geachte afgevaardigde uit Rotterdam heeft gezegd : 
Duitschland doet ;ï coutre coeur mee. Ik zou hem willen vragen, 
hoe hü dat ireet. 

De beer l'late: Dit de stukken op de griffie. 

De h w Tydenian: Het tegendeel is waar. Uit de .stukken 
<i|) de griffie zal ikaantooneu, dat Duitschland niel a contre coeur : 
meedoet. Ik outken dit ten stelligste. Duitschland redeneert j 
anders dan hier in deze Kamer geredeneerd wordt. Want het 
Denksehrift, de Memorie van Toelichting, waarmede de Dmtsohe i 
Kegeering haar aanvrage om subsidie motiveert, zegt duidelijk: ! 
ook al heeft Duitschland zich tot du-verre van de tentoonstelling 
in België officieel van deelneming onthouden, dan — zoo zegt 
de Regeering verder — „würde die Ablehnung aach <(er vor-
liegenden Einladung mit den beiderseitigen wertvollen Bezie* 
hnngen Bwieebeu Belgien und üeutschlaud nicht im Einklauge 
•tehen." De Duitsche Regeering zegt dus het omgekeerde na- ; 
drukkelijk en wijst op de goede verstandhouding met het 
naburige land. 

Ik meen derhalve dat dit een overweging is, die wij niet in 
deu wind mogen slaan. Indien het pro en contra, het voor of 
tegen deelneming, uit anderen hoofde zou balanceereu, dan zou 
deze overweging, naar het mij voorkomt, den doorslag moeten i 
geven om door Nederland een flinke deel neming aan de Brusselsche 
tentoonstelling te doen plaats vinden. 

Een praecedent voor andere tentoonstellingen wordt daardoor < 
niet geschapen, juist omdat het hier België, Brussel geldt, omdat j 
het een tentoonstelling is die op weinige uren van onze grenzen i 
wordt gehouden. Indien straks de tentoonstelling in Brussel zal j 
gehouden worden zonder onze officieele deelneming en honderden, 
ja duizenden Nederlanders gaan daarheen, dan zal er maar één 
stem opgaan over de akeligheid en narigheid, dat wy' zoo treurig , 
vertegenwoordigd zijn. 

Ik zon het zeer betreuren, indien wy aan deze tentoonstelling 
niet hartelijk en op tiinke wyze deelnamen. 

De heer vau Kol: Mijnheer de Voorzitter! Wij zullen tegen I 
dit artikel stemmen, omdat ik het uut der tentoonstelling ten ! 
bate van Nederland betwijfel en ik ook de rechtvaardigheid 
tegenover Indië in twijfel moet trekken. Is het nut. voor Nederland 
aan deze tentoonstelling verbonden, werkelijk zoo groot? Wjj 
hebben een uitvoerig pleidooi daarover gehoord van den geaehten 
afgevaardigde uit Tiel, doch hij heelt mijns inziens niets anders 
bewezen dan de volstrekte nutteloosheid vau een tentoonstelling. 

Terwijl hij er op wees, dat de uitvoer van onze landbouw-
producten in 10 jaar verdubbeld is, zou hü dan tevens kunnen 
aantooneu, dat één enkele tentoonstelling gedurende al die jaren 
op onzen uitvoer vau boter, vee en vleesch invloed heeft kunnen 
uitoefenen ? Zeer zeker worden zulke tentoonstellingen door . 
talrijke personen bezocht, maar behoudens hooge uitzonderingen 
zijn het meer de kermisgeneugteu dan de industrieele voordeden, i 
die aan zoo'n bezoek den doorslag geven. Waar ik persoonlijk 
meermalen verschillende groote wereldtentoonstellingen heb 
bpzocht om van onderworpen, die mü belang inboezemen, studie 
te maken, beu ik daarin nooit geslaagd. Noch voor studie, noch 
voor de welvaart van onze bevolking, of den bloei vau onze 
industrie, geloof ik dat zy veel nut hebben. 

Heelt men geen andere, meer doeltreffende middelen? Staan j 
den iudnstrieeien niet alle mogelijke propagandamiddelen als j 
advertenties ten dienste? Zal werkelijk de reclame, vaak van 
twijfelachtig gehalte, die wij op tentoonstellingen vinden, den 
doorslag geven? Dan wel zal ons export niet meer afhankelijk 
zyn van de deugdelijkheid van onze producten en hun concur- | 
reerende prijzen? De vooruitgang daarvan in de laatste jaren i 
was juist te danken — de heer Tydeman wees er zelf op — ! 
aan onze controle van de qualiteit der boter, de strengere : 

keuring van vleesch en dergelijke zaken meer, nuttiger dan 
alle mogelijke wereldtentoonstellingen. De laatste tentoonstelling ! 
waaraan wij deelgenomen hebben e'n waaraan een half millioen 
is ten koste gelegd, is door den heer Tydeman een „lorrige" 
wijze van deelnemen genoemd. Eeu dergelijke tentoonstelling 
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dient in hoofdzaak tot bevrediging van de ijdelheid van sommigen. 
Ik begryp echter wel eenigszins, dat de beer Tydeman een 
warm verdediger van deze tentoonstelling is, want bij heeft nu 
eenmaal „Bruderschaft" gedronken niet de Belgische vrienden; 
hjj beschouwt deze znak dus van een minder nuchter standpunt 
dan anders zijn gewoonte is. 

Een enkel woord nog over het geldelijke. Br wordt hier voet-
stoots beschikt over f 110 000 van Nederland en f 125 OU0 van 
Indië, terwyl er vroeger betoogd werd dat men f 400 000 alleen 
voor Nederland als minimum noodig had. Het zal dus toch een 
lorrige tentoonstelling blijven. Maar ik wil aan de Kamer 
vragen of wy het recht hebben om ten laste van den inboorling 
onzer koloniën over f 12J 000 te beschikken, buiten hem om, 
zonder hem en tegen zyn belang. Want het voordeel van deze 
tentoonstelling voor den Javaan betwijfel ik ten sterkste. Is het 
niet voldoende dat hedenochtend — ik hoop dat de heereu 
zondigden door onwetenhdd — by' art. 2 door bepaalde wets-
ontduiki g, Suriname is belast met een gedeelte vau het trakte-
ment van een hoofdambtenaar aan dit Departement, dien men 
steeds „waaruemeud" blijft noemen om hein zjjn volle koloniaal 
pensioen te laten behouden ? Moeten wij vanavond den armen 
Javaan eventjes 1' 125 00C op den hals schuiven die Nederland 
zelf niet betalen wil? Ik blijf daarom de beschikking over dit 
subsidie onrechtvaardig achten, blyf dus op eigen standpunt 
staan en zal tegen het artikel stemmen. 

De heer Talnin , Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou er natuurlijk niets op 
tegen hebben om den raad te volgen van de leden die roepen: 
stemmen. Ik heb gemeend in de stukken alles gezegd te hebben 
wat ik tot verdediging van deze zaak te zeggen had. 

Ik voel wel wat voor hetgeen de heer Plate heeft gezegd, 
dat deze zaak bij suppletoire begrooting moest worden behandeld, 
opdat zy in de afdeelingen zou kunnen besproken worden. 

Indien ik daartoe ware overgegaan zou de Kamer echter geen 
beslissing hebben kunnen nemen vóór Februari en reeds nu is vau 
Belgische zijde met aandrang het verzoek gedaan om een be-
slissing te nemen over het terrein. Wanneer de zaak tot Februari 
uitgesteld was, zou ik er niet zeker van geweest zijn, dat het 
dod, dat ik my voorgesteld had, zou worden bereikt. Daarom 
heb ik getracht zooveel mogelijk de schriftelijke gedachten-
wisseling te ondervangen door alle vragea, die ik kon veronder-
stelleu dat opgeworpen zonden kunnen worden, reeds in de 
toelichting te beantwoorden. 

Ik geloof alles nagegaan te bobben wat by een schriftelijke 
behaudeling had kunnen gevraagd worden. 

Er zijn intusschen toch enkele punten, die ik niet geheel 
onbeantwoord mag laten uit deferentie voor de leden, die daarop 
de aandacht gevestigd hebben. 

Er is gesproken over den aanbel' van de toelichting tot dezen 
post. Ik heb daarbij het oog gehad op datgene wat de geachte 
afgevaardigde uit Groningen in de vergadering van 13 November 
tot tor-lichting van zijn amendement gezegd had. 

Ik vestig op de toen door hem gesproken woorden de aan-
dacht, nl. dat de strekking van het voorstel was de uitdrukking 
vau de meeuing van de vergadering, dat men met de Regeering 
op grond van de nader in te dienen voorstellen in overweging 
wilde nemen deelneming van Nederland aan de Brusselsche 
tentoonstelling. Iemand die er in beginsel tegen is, stelt zoo 
iets niet voor. Op dien grond had ik volkomen recht, om in 
de Toelichting tot de Nota van Wyziging aan te teekenen; 
door de aauneming . . . . is de meening der Kamer uitgedrukt, 
dat 03k tegen deelneming van Nederland in beginsel geen be-
zwaar bestaat. Met moet hieruit niet lezen, dat de Kamer niet 
volkomen vry zou zijn om het voorstel te verwerpen, dat is 
toch niet het geval. lJ.it spreekt wel vanzelf'. 

Nu is niy gevraagd: hoe kunt gij Minister, die in October 
begeerde bet met niet minder te kunnen doen dan met f 400 000, 
nu wel met een lager bedrag toekomen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in October aangegeven op 
welken grond ik die som had gevraagd, ik had toen bet advies 
vau iemand, die de zaak hal bestudeerd, die uitdrukkelijk had 
verklaard : gy moet hebben voor Nederland f 400 000. Toen de 
Kamer die 4 ton had geweigerd, heeft die persoon zich terug* 
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getrokken en hy heeft gezegd : ik geloof, dut liet nu niet goed 
meer kan. Daarop liel> ik anderen deskundigen geraadpleegd en 
tot hen ge/.egd: ziet of gij liet kunt doen met minder, op de 
basis van byv. f '250 000 voor Nederland en f 125 000 voor 
Indië. met dien verstande dat een belangrijk deel vau de bijdrage 
van Indië zal worden gereserveerd voor een gemeen*chappelyk 
gebouw. 

De heer Roodhuyzon: Dus du goede deskundige werd tip zij 
gezet. 

De heer Talniii, Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel : 
Het was m'\) er om te doen een aannemelijk voorstel te hebben. 
De geachte afgevaardigde vergeet een zaak. Ik sta hier niet 
als een persoon, maar als vertegenwoordiger van de Regeering. 
En wanneer ik overtuigd ben, dat, 's lauds belang medebrengt, 
dat Nederland vertegenwoordigd is op de Brusselsche tentoon-
stelling, zou het niet aangaan, dat ik uit eenige persoonlijke 
gevoeligheid naliet te doen wat ik kon, om di t doel in 's lands 
belang te bereiken. 

Een bedrag van f 250 000 is echter niet voldoende gebleken en ik 
heb moeten gaan tot f 205 0o0, waarbij komt f 125 000 als bijdrage 
voor d i koloniën, ik kom dus tot een totaal bedrag van f390000 . 
Op verschillende posten is aanmerkelijk bezuinigd, zoo beeft 
men op het gebouw f 5 0 000 kunnen bezuinigen. Dat komt 
omdat na een nadere studie van het terrein de plannen der 
architecten zijn herzien. Men heeft nader de overtuiging ge-
kregen, dat het zoo ook nog wel kon. 

Nu heeft de geachte afgevaardigde gevraagd, wat de industrie 
zelf beeft gedaan. N u . de industrie zal zelf nog heel wat moeten 
doen. Zelfs landbouw en tuinbouw, die nog al moeten worden 
geholpen, zullen desniettemin nog wat moeten bijdragen. En 
wat de takken vau groot-industrie aangaat, dat deze zelf nog 
al wat zullen moeten bijdragen, volgt hieruit wel, dat zy in 
hoofdzaak niet anders hebben gevraagd dan een plaats. 

Het tentoonstellen in de machinegalerij zal heel wat kosten 
voor de industrieelen medebrengen. Wanneer men daarvan niet 
doordrongen is, dan zal de eerste de beste industrieel daar-
omtreut wel inlichting kunnen geven. 

Dan is nog gezegd: wij zijn veel te laat. Ik vind ook da t wy 
heel laat zyn, maar ik ben er van overtuigd, dat wy niet te laat 
zyn. De industrie; heeft gezegd : wij kunnen nog wel klaar komen; 
de tuinbouw heeft hetzelfde gezegd. Ik heb geïnformeerd 
by degenen, die voor het gebouw moeten zorgen, die hebbeu 
ook gezegd: wy kunnen nog gereed komen. Zoolang ik die 
ongenoemde autoriteit niet keu, die gezegd heeft dat wy niet 
gereed zouden komen, zoolang houd ik my aan de autoriteit , 
die mij het tegendeel heeft gezegd. Het is nu slechts de zaak 
om zich te voorzien van een behoorlijk terrein. 

.Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat he t eigenlijk niet noodig 
is veel meer te zeggen. De redevoering van den geachteu afge-
vaardigde uit Tiel, die zoo by zonder zakelijk uiteengezet beeft 
de beteekenis, welke deze tentoonstelling voor Nederland heeft, 
ontslaat my van de taak dit nog nader te doen, te meer omdat 
ik begrijp, flat de Kamer in dit stadium van haar werkzaam-
lieden op herhalingen allerminst gesteld zal zyn. 

Ik hoop van harte, (fat de Kamer zal kunnen besluiten deze 
som toe te staan, omdjfct daardoor naar myu meeuing een zóó-
danige vertegenwoordiging vau Nederland op de Belgische 
tentoonstelling bereikt kan worden, dat daardoor de belangen 
vau Nederland in het algemeen, maar ook die van de Neder-
landsche industrie zullen worden bevorderd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Ondert. 129a wordt in stemming gebracht en niet 49 tegen 
18 stemmen aangenomen. 

Foor hebben gestemd de heeren van Bylandt, Pollema, van 
Veen, Beckers, Eland, van Asch van Wyck, vau den Berch van 
Heemstede, van den Heuvel, Tydemau. Roessingh. Bolsius, van 
Doorn, van Vliet, van der Voort van Zijp. van Idsinga, Liui-
burg, van Dedem. Thomson, van Deventer. Drucker, Goeman 

Borgesios, IJzerman , van Nispen tot Sevenaer (Nytnegen) , 
Smeenge, Aalberse. Reyne. van Styrum, Dolk, Patijn. van (Kners, 
de Savornin Lohiiian, van Nispen tot Sevenaer (Ulieden), de 
(«eer, de Stoers, Loeff, Treub, de Kam. Bos, Jansen (den Haag), 
van Karnebeek, Mee«. Janssen, Kooien, Kerf, van VVy'n bergen, 
van Vlijmen, Ruys de Bcerenbrouek, de Waal Malefijt, en de 
Voorzitt-r. 

Tegen hebben gestemd «Ie heeren .Schaper, Helsdingen, Rood-
liuyzen. Jann ink , van Kol, l lubrecht , ter Laan, Troelstra, Lief-
tinck, .Sinidt, l 'late, do Klerk, van Koreest. Arts, Nolt ing, Ketelaar, 
Blooker en Hugenholtz . 

Onderart . 130 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofde-
lyke stemming aangenomen. 

Beraadslaging v a n de Vde afdeeling (Arbeid) in het algemeen. 

De Voorz i t t er : Mijne Heeren! Ik meen, da t het overweging 
kan verdienen om by de beraadslaging over de Vde afdeeling 
te onderscheiden de regeling van den arbeid in het algemeen ; 
en verder de arbeidsinspectie (litt. C), waarbij dan te gelyk aan 
de orde komt ar t . 185, de reorganisatie van de arbeidsinspectie. 
Ik meen. dat de discussie anders te veel zal omvatten, en te 
veel uit elkander zal loopen als men beide onderwerpen te gelijk 
gaat behandelen. 

De heer Schaper: Tot een groot debat over de bescherming 
van den arbeid is, geloof ik, o p d i t oogenblik weinig aanleiding. 
In de eerste plaats omdat aan de orde komt, nog m Februar i , 
de bekende motie van den 10-uren dag, waarby ook de arbeid 
van vrouwen en jeugdige personen en, in één woord, de groote 
zaken van de arbeidsbescherming worden besproken. 

In de tweede plaats heeft de Minister bij de algemeene beschou-
wingen over de Staatsbegrooting zijn opinie gezegd omtrent zyn 
wyze van werken, waarmede ik mij zeer goed kan vereenigen, nl . 
om niet gelyk de vroegere Minister dr. Kuyper. te komen met 
een groot wetsontwerp omtrent den arbeid, maar met eenige 
wetsontwerpen, die hier gemakkelijker behandeld kunnen worden 
en spoediger in het Staatsblad kunnen verschijnen. 

Een ernstige reden om nu een meer afwachtende houding 
aan te nemen, is de benoeming vau een directeur-generaal op 
den arbeid, een man, waarvan de roep uitgaat dat hij heel wat 
belooft. Natuurli jk moet men afwachten tot by zich heeft g e -
orienteerd, en hoe hij de zaken zal aanvat ten. Dezen nieuwen 
ambtenaar moet een zekere ty 1 worden gelaten om de zaken 
voor te bereiden en aan te vatten, zoodat er geen aanleiding is 
om in den breede op de quaestie van de bescherming van den 
arbeid in te gaan. Ik heb jaren achtereen gepleit voor een aan-
tal maatregelen ten opzichte van de Arbeids- en Veiligheidswet 
en de herz ie i rng van de arbeids- en veiligheidsbesluiten. Deze 
zaken zijn oude papieren, helaas, omdat z\j lang hebben gewacht. 
In dit opzicht is er groote achterstand, maar bet is niet noodig 
hierin af te dalen. 

Het komt mij intnsschen lang niet voldoende voor. dat de 
Arbeidswet wordt herzien alleen voor de positie ran den 
directeur-generaal en voor artikel 12 der Veiligheidswet, 
maar het spreekt vanzelf, dat de arbeids- en veiligheidsbesluiten 
ook in ander opzicht moeten worden herzien, terwijl ook de 
Arbeids- en Veiligheidswet een grondige herziening behoeft. 

E r zijn tal van bepalingen in de Koninklijke besluiten, die 
niet meer gedekt worden door de bepalingen in de wet. Ook de 
Minister zal deze wel kennen en ik zal ze niet uitvoerig noemen 
om geen ounoodige at tent ie te wekken. 

De keuring van mannen by voorbeeld op loodwitvergiftiging is 
niet mogelijk, omdat de veiligheidswet slechts toelaat keuring op 
vrouwen. 

Art. 14 is niet behoorlyk gedekt door de wet; art. 18 en 
art. 19 ook niet. Het is gewenscht, dat met deze dingen eenige 
spoed gemaakt wordt, opdat de arbeiderswetgeving althans in 
dit opzicht in orde komt. 

Ik heb het vorig .jaar besproken het Koninklijk besluit van 
de Veiligheidswet ten opzichte van de aardewerkindustrie. Di t 
is ook een raad, welke de volle aandacht van den Minister 
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behoeft, en ik hooji en vertrouw dun ook, dat de Minister zal I 
zorg drayen, dat dit besluit spoedig herzien wordt naarden eisch j 
van den tijd. Ik wil hierbij de DOOD uitspreken, dat de Minister zal i 
doen, wat hij als Kamerlid heeft voorgesteld, dat wij namelijk ' 
een schema van de Koninklijke besluiten zullen krijgen en deze ! 
behoorlek zullen worden toegelicht, zoodat zij verstaanbaar ! 
zijn voor iedereen ; dat zij bovendien zullen zijn eenvoudig r u 
aard, zoodat wij niet te doen krijgen met allerlei ingewikkelde 
formules, vooreen leek onverstaanbaar enzelfs voor een deskundige 
moeilijk te bauteereu. 

Er is in de stukken gesproken over de bleekerijen en was- j 
scherijen. De Minister verklaart, dat er geen reden is om in het ; 
bnzonder beschermende maatregelen in het belang der gezond- ! 
heid van de arbeidsters aan deze inrichtingen in het leven te | 
roepen. Ik geloof toch inderdaad, dat het noodig zal zijn pre- i 
ventieve maatregelen voor dit beroep te nemen, opdat men er ! 
zoo min mogelijk slachtoffers in maakt. 

De Minister heeft een tamelijk schappelijke statistiek opge- : 
doken uit 1'arijs, maar hier te lande betreft het voornamelijk ! 
vrouwen, terwijl de statistiek van den Minister over mannen loopt, I 
en het is zeer de vraag of de vrouwen er even goed tegen kunnen. ! 
Bovendien is de arbeidsduur hier te lande te lang. Niet alleen ! 
dat de vrouwen en meisjes 11 uren geregeld werken, maar boven- j 
dien wordt — naar ik ingelicht ben — nog zeer dikwijls ver-
gunning verleend tot het werken van 13 uren, wat toch zeker 
niet in het voordeel is van de gezondheid. 

Ten opzichte van de vraag in het adres uit Veendam om 
bepalingen te maken voor het openen van strookokers in de 
kartonfabrieken is de Minister nogal optimistisch gestemd en 
zegt, dat er niet veel ongelukken voorkomen; maar ten slotte 
erkent hij toch, dat te overwegen is in hoeverre aan de be-
zwaren kan worden te gemoet gekomen. Ik hoop, dat de Minister 
dit te bekwamer tijd zal doen. 

Ik heb over deze betrekkelijke kleinigheden, die wel be-
langrijk, maar toch meer ondergeschikt zijn, niets meer te 
zeggen. Ik zal het, wat dit betreft, hierbij laten, in afwachting 
van een blijk van energie van den directeur-generaal in ver-
eeniging met dezen .Minister, die als Kamerlid en particulier 
getoond heeft belang te stellen iu zaken van den arbeid. 

Ik moet echter nog iets zeggen over een wetsontwerp , dat 
in de maak is. 

Aangaai.de afschaffing van den nachtarbeid voor bakkers is 
een wetsontwerp toegezegd: maar ik moet eerlijk zeggen, dat 
dit my al lang genoeg duurt. Ieder, die getrouw de couranten 
leest, ziet dat de Minister voortdurend aan het onderhandelen 
en overleggen is met deskundigen. 

Op zich zelf is dit te waardeeren en te respecteeren. Het is 
een goed beginsel, het pro en contra te hooren van patroons 
en arbeiders en daarna een ontwerp te maken en bij het samen-
stellen daarvan daarmede rekening te houden. 

Maar men kan ook te veel van h^t goede krijgen en bet kan 
niet goed zijn om voortdurend aan het onderhandelen te blijven. 
De Minister moet eens een keer weten in te grijpen. Iedereen 
tevreden stellen kan hij niet. De patroons, althans de groote 
patroons, blijven tegen de afschaffing van den nachtarbeid ge-
kant, uit vooroordeel of uit vrees voor verlies. 

Als men zoo vuak hoort van onderhandelingen, dan bekruipt 
iemand onwillekeurig do vrees of de Minister niet wat /.wak 
is en te veel toegeeft aan denkbeeldige of egoïstische bezwaren. 
Ik hoop dat de sporen dier onderhandelingen niet in het wets-
ontwerp zullen zijn waar te nemen. 

Deze zaak is zoo vreemd niet meer. In Italië en Noorwegen 
is de nachtarbeid afgeschaft en zoo heel veel overleg is niet 
meer noodig. 

De Minister wacht te lang. Nu is het wetsontwerp er nog 
niet. Het is dus zeer de vraag of wij nu vóór de aanstaande 
groote verkie/.iugsi nmpagne nog dat wetsontwerp in veilige haven 
zullen brengen. Het wurdt al zeer onwaarschijnlijk. Het bad 
toch wel gi-kuud, als de Minister eenige maanden geleden, toen 
het plan reeds bestond , daarmede was gekomen. Men vergete 
niet, dat wij te doen hebben met een Kamer, die elk artikel 
mei een microscoop vooral juridisch en ook op alle andere 
cnogelnke wijzen bekijkt en vaak de minst mogelijke haast heeft 
om een wetsontwerp tot stand te brengen. 
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Als er nog wat van komen wil, moeten wy een spoed be-
trachteu, dien wij hier niet gewoon zuii bij dergelijke zaken. 

Ik zou het zeer betreuren iudieu straks weder deze parle-
mentaire periode zal zijn afgeloopen, zonder dat wij dit zoo 
eenvoudig hervorminkje hebbeu tot stand gebracht. Ik hoop 
dat de Minister niet zal aarzelen toe te grijpen. 

Het laatste argument van de patroons t gen de afschaffing 
van den nachtarbeid is: duur brood. Deze Itegeering zal zeker 
voor dat dure brood niet zoo verschrikkelijk bang zijn; ik 
accepteer in dezen dat dreigement ook niet. 

Toen het ontwerp-Kuyper verschenen was, zeiden de groote 
patroons, dat iu de geschiedenis der menschheid zou intreden 
een zekere jmdding-periode. Het brood zou zoo duur worden, 
dat de menschen puddingen zouden maken en daardoor zou de 
negotie geheel aan den grond raken. Sedert dien tijd is de prijs 
van het brood gestegen, maar de puddingtjjd is niet ingetreden. 

Nu zeggen zij, dat de menschen meer gort, busjesgort zullen 
eten. Thans krijgen wy dus het gorttijdperk! Als het. ontwerp-
Talina er door komt, dan zal het met den prijs van het brood 
wel niet zoo gortig worden. Ik ben ook niet bang voor de gort-
periode. 

Zoo ziet men wat er bijgehaald wordt, als voorgesteld wordt 
zulk een eenvoudige zaak tot stand te brengen, waarover LU 
haast 15 jaren, te beginnen met het ontwerp-Pyttersen, ge-
wnrmd is. 

Ik vestig nog de aandacht op het adres van de bakkerij 
„Excelsior" te Leeuwarden, waar de nachtarbeid is afgeschaft 
en gunstige resultaten aan te wijzen zijn. 

Dat is iutusschen geen voorbeeld voor allen, liet is een gunstig 
geslaagd experiment geweest, maar het is niet doenlijk, voor 
iederen bakker afzonderlijk om op eigen houtje den nachtarbeid 
af te schaffen; de concurrentie moet voor allen gelijk zijn, maar 
wel is het een aanwijzing, dat in deze richting gewerkt kan 
worden. 

Ik wil het hierbij laten en spreek de hoop uit, dat de Minister 
met de enkele door mij gegeven wenken rekening zal willen 
houden. 

De heer van der Voort van Zijp: Mijnheer de Voorzitter! 
Naar aanleiding van het in het Voorloopig Verslag uitgesproken 
verlangen naar verdere wettelijke maatregelen ter bescherming 
van den arbeid, somt de Minister op e-mige categorieën arbeiders, 
waaraan de Minister zijn bijzondere aandacht zal wijden en 
belooft hü de indiening van een wetsontwerp en de instelling 
van een onderzoek. 

Ofschoon ik dit alles ten zeerste op prijs stel, zij het mij 
vergund een enkele vraag tot den Minister te richten. 

De geachte afgevaardigde uit Appingedam heeft straks reeds 
gezegd, dat later zich de gelegenheid voordoet om te spreken 
over arbeidsduur en nachtarbeid ; ouder de maatregelen die de 
Minister neemt, mis ik één punt, waarvan ik toch meen, dat 
het niet alleen van het hoogste belang is voor een zeer groote 
categorie van arbeiders, maar waaromtrent ook zeer wel een 
regeling is te treffen, namelijk de Zondagsrust. 

Mijnheer de Voorzitter! Heeft liet Voorloopig Verslag op 
hoofdstuk I gesproken van de bescheidenheid van dezen bewinds-
man. waar hij alleen toezegde een wijziging van de Ongevallen-
wet en een wetje op den nacht- en den Zondagsarbeid van de 
bakkers eu heelt de Minister toen zich nader kunnen verklaren 
op het punt van ziekte-, invaliditeits- en ouderdomsverzekering, 
ik had gaarne gehoord, dat het in het voornemen van den 
Minister gelegen had om de bakkerswet te doen volgen door 
andere ontwerpen waarbij Zondagsrust aan arbeiders werd 
verzekerd. 

Te meer was er oorzaak op dit punt van dezen Minister iets 
te mogen verwachten, Mijnheer de Voorzitter, waar hij als 
Kamerlid het vorig jaar op het congres van de Nederlandsche 
Vereeniging tot bevordering van Zondag-rust, te dez^r plaatse 
gehouden, gesproken heeft over „Zondagsrust en arbeid" terwijl, 
een van 's Ministers hoof lamhtenaren, mr. Patyn, toen het 
woord voerde over „Zondagsrust en wetgeving'', waaruit ik de 
conclusie zou mogen maken, dat men aan bet Departement van 
den Minister zeer veel voelt voor dat vraagstuk. 

Daarbij wordt straks dezen Minister gelegenheid geboden zich 
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in deze nader uit te spreken. Op de vergadering van de Ver-
eeniging tot bevordering van Zondagsrust, in November ,jl. te 
Rotterdam gehouden, werd bet besluit genomen opnieuw — het 
is voor de zooveelste maal — by- de Regeering aan te dringen 
op spoedige indiening van een nieuwe Zondagswet. Zal dat ver-
zoek misschien weer met zeer veel belangstelling door de ltegeering 
worden gelezen en ter zyde gelegd? 

Het komt mij voor, Mijnheer de Voorzitter, dat dit voor een 
zeer groot deel zul afhangen van den Minister van Arbeid. Want 
de Vereeniging tot bevordering der Zondagsrust heelt, door de 
verschillende enquêtes die door haar zijn gehouden, getoond, 
dat /.y wèl onderscheid wist te maken tusschen publieken rust-
dag en bescherming van den arbeid. En ik geloof', dat haar stry'd, 
dien zy nu 25 jaar lang gestreden heelt, reeds grootelijks zou zijn 
bekroond, wanneer deze Minister de daad wilde voegen bij het 
woord dat hy toen op het congres gespreken heelt. Daargelaten het 
verband van een herziening der Zondagswet en de bescherming 
van den arbeid met betrekking tot dit pont, is in elk geval 
Zondagsrust voor den arbeider van het hoogste belang. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister zegt toe, dat liy de 
arbeidsverhoudingen zal nagaan van kelners en koetsiers. Dat 
dit niet overbodig is, blijkt zeker wel uit het Novembernummer 
van liet Maandschrift van het Centraal Bureau van Statistiek. 
waar wij omtrent het hotel- en kolfiehuiswezen dit hooren, dat 
portiers en huiskneehts om de 14 dagen een halven Zondag 
vrij hebbeu, terwijl van de 28 overige categorieën niemand weet 
wat hij aan zijn Zondag heeft. 

De Minister zegt eeu afzonderlijke regeling toe betreffende 
het laden en lossen. Ik meen dat het zeer gewenscht is, dat 
ook hier van Overheidswege ingegrepen wordt, want wanneer 
wy- lezen het verslag van de enqaête, die gehouden is door den 
Nederlandsehen bond van vakvereenigingen, dan blhkt ons, 
dat juist in het havenbedrijf met al zy'u eischen voor inter-
nationaal verkeer — de meeningen nog zeer verdeeld zijn 
omtrent de mogelijkheid tot afschaffing van den Zondagsarbeid. 

Ik zou den Minister willen vragen: wanneer gy' ook deze 
categorie van arbeiders Zondagsrust wenscht te geven, strek 
dan uw onderzoek nog eenigszius verder uit, ga dan ook tot 
de machinisten en stokers, ga dan ook tot de schippers van de 
Rijnvaart en de zeelieden. Ook op dit terrein valt ontzaglijk 
veel te doen. Ikzalroy niet ontveinzen, dat zich daarby voor den 
Minister zeer veel moeilijkheden zullen voordoen, grootere 
moeieljjkheden misschien bij het vraagstuk van de bescherming 
dan bij dat van de verzekering. De berichten die tot ons komen 
in de dagbladen omtrent conferenties en vergaderingen, die 
gehouden worden ten opzichte van het ontwerp-bakkerswet, 
bewyzen zeker wel, dat dit ontwerp heel wat voeten in de aarde 
hebben zal, voordat het wet is. En toch, ik meen, dat de Minister 
in deze voortgaan moet, te meer waar de enquête, waarover ik 
zoo straks sprak, aantoont, dat men op verschillende punten tot 
eenstemmigheid is gekomen en van oordeel is, dat Zondagsrust 
alleszins is in te voeren. 

Ik zou met betrekking tot dit puut ook kunnen verwijzen 
naar het rapport van de commissie die iudertyd te Amsterdam 
onderzocht heelt, in hoeverre en in welke soorten van bedryven 
in die gemeente een verordening tot vaststelling van een 
sluitingsuur mogelijk was, eeu commissie, die, wat de kappers 
en de barbiers betreft en wat de winkelbedrijven aangaat, tot 
het be.-luit kwam, dat Zondagsrust alleszins mogelijk is, hetgeen 
aan de bedienden in die verschillende bedry'ven niet anders dan 
ten goede kou komen. 

Mynheer de Voorzitter! Ik zou den Minister wenschen te 
vragen, dat hu', wanneer het bly'kt, dat hy arbeiders die onder 
een der Departementen ressorteeren, in deze nog veel is dat 
anders moet worden, zyn invloed aanwenden zal om die wyzi-
gingen te doen aanbrengen, die inderdaad geëischt zyn, met name 
by' den Minister van Waterstaat. Ik zou alleen hebben te njeineu 
de brug- en sluiswaebters, van wie op het Ministerie van Waterstaat 
een dossier ligt. Jarenlang reeds heeft men onderzocht, hoe voor 
de/e mannen Zondagsrust is in te voeren en toch is nog altyd 
hun één vrye Zondag in de vier weken gegund. 

Ik zou dat ook willen vragen ten opzichte van de posteryen. 
Wanneer ons medegedeeld wordt, dat de helft van de bestellers 
op het postkantoor te Amsterdam 7'/2 uur op Zondag heelt te 
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arbeiden, dan vraag ik my af, of de Minister van Arbeid daar-
tegen zyn invloed niet zal aanwenden. 

Mijnheer de Voorzitter! Er moge ten opzichte van een Zon* 
dagswet verschil van gevoelen bestaan over de vraag, of die u et 
geworteld zil zyn in socialen of kerkely'keu bodem, ik meen, 
dat, wanneer deze Minister van Arbeid komen zal mei ontwerpen 
die bedoelen den arbeid te beschermen van zootelen die nog 

' Zondagsrust missen, de rust van den dag waarop zij recht 
hebben, Zijn Excellentie by de verschillende partyen in deze 
Kamer steun zal vinden. En het zy m|j daarom geoorloofd er 
nogmaals bij den Minister op aan te uringen, dat hy met de 
verdere bescherming van den arbeid op dit punt zal voortgaan. 

De heer van Hedem : Mijnheer de Voorzitter ! In de Memorie 
van Antwoord lees ik op bladz. 2Ï>, laatste lid : 

.Tegen eene vergunning tot oprichting van eene 3trookarton-
fabriek, welke door het gemeentebestuur van Coevorden vour 
een proeftijd is verleend, is door belanghebbenden beroep inge-
steld. De ondergeteekende zal niet nalaten, indien mogelyk, te 

i bevorderen, dat waterverontreiniging door deze fabriek worde 
j voorkomen." 

In de eerste plaats zou ik gaarne van den Minister vernemen, 
; wie die belanghebbenden zyn. Zijn dat de oprichters van de 

fabriek, of' zyn dat menschen, die tegen het verleenen van de 
! vergunning voor een proeftijd bezwaar hebben. Indien het de 
; laatsten zijn, geloof ik, dat het den Minister zeer goed mogelyk 
1 is die vergunning aan voorwaarden te verbinden. Ik zou my niet 
; kunnen voorstellen, waarom het niet mogelyk zou zijn voorwaarden 

te maken, waardoor het mogelyk is waterverontreiniging te voorko-
ruen. Men moet hierbij in aanmerking nemen dat let geen kleine 
zaak is dat het water van de rivier de Vecht door die kartonfabriek 
wordt verontreinigd; die labriek is geloof ik de grootste die in ons 
land bestaat, dus kan ook de verontreiniging van het water buiten-
gewoon groot zijn. Nu wordt dat water van de Vecht ook ge-
bruikt tot voeding van de Dedemsvaart en de personen die aan 

; de Dedemsvaart wonen gebruiken dat water als drinkwater. 
| Ik behoef' dus den Minister niet te zeggen welk een groote 
; ramp het is indien het Vechtwater door die fabriek wordt ver-
j ontreinigd. Ik zou dus gaarne zien dat de Minister, ook niet 
| het oog op de visschery — een zoo groot volksbelang — zoo 

eenigszins mogelyk de oprichting van die fabriek aan zoodanige 
! voorwaarden zal verbinden, dat geen waterverontreiniging van 

de Vecht mogelyk is. 

De heer Bos : Mynheer de Voorzitter! Ik zou in de eerste 
' plaats gaarne een enkele opmerking willen maken, die ik den 
! Minister reeds van te voren schriftelijk heb medegedeeld, omdat 
i zy niet in de stukkeu voorkomt. Ik zou willen aandringen op 
j het verstrekken van hulpmiddelen iu geval van ongevallen ook 

by bedryven die niet in de Veiligsheidswet zy'u geuoemd. Zoo 
komt het bij het visschery'bedryf op de rivieren dikwyls voor, 
dat men behoefte heeft aan verband kisten, die volgens de 
Koninklijke besluiten betreffende de Veiligheidswet in tal van 
fabrieken aanwezig moeten zyn, maar die voor de door my be-
doelde bedryven niet zyn voorgeschreven, omdat die bedrijven 
niet iu de Veiligheidswet zyn opgenomen. Ik vraag of het niet 
mogelyk ia bij eenvoudige wetswijziging hierin voorziening te 

' treffen. 
Ten tweede wil ik een opmerking maken over hetzelfde onder-

werp dat de heer van Dedem heelt aangeroerd, namelijk de 
waterverontreiniging, die werkelijk in sommige deelen van het 
land zulk een ontzaglijk uitgebreid kwaad is geworden, dat 
daariu dringend voorziening noodig is. Ik weet dat de Minister 
aan dit ouderwerp zyn aandacht geefr, maar ik vrees dat de weg 
dien de Minister uit wil, niet tot het doel leidt. 

De Minister wil een wijziging van de Hinderwet voorbereiden 
en ik geloof'ook dat het noodig zal zyn om bepalingen te treffen 
ten opzichte van dezen hinder, die door labriekeu wordt aan-
gedaan aan til vun personen, zelfs op zeer grooteu afstand van 
die fabrieken wonende. De lieer van Dedem heeft zooeven het 
voorbeeld genoemd van de kartonfabriek te Coevorden. 

Ik heb die (abriek gezien, ik weet welken omvang ze krijgt, 
en ik ben ook overtuigd dat een dergelijke fabriek in een zeer 
groote omgeving groote verontreiniging van het water kan 
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teweegbrengen en het gevolg daarvan kan zijn zeer veel last 
en hinder voor vele personen aan de Dedemsvaart en ook in j 
andere deelen van Drenthe en Overijssel. Maar het is niet vol-
doende deze kwalen aan te wijzen, hel. zal noodig zijn de mid-
delen tot verbetering aan te geven. Nu meen ik, dat de Minister 
er niet zal komen met een wijziging alleen van de Hinderwet. 
Br rijn tal van gemeenten, die verordeningen hebben en regelen j 
stellen bij de oprichting van fabrieken, soms zeer dwingende 
bepalingen, waarin staat dat de fabriek moet zorgen, dat het 
water volkomen zuiver in de vaarten wordt geloosd. Ik herinner 
mij nog een bezoek door burgemeester en wethouders eener 
gemeente gebracht aan een fabriek tot inspectie van een 
inrichting tot zuivering, waarin een groote schuif was aangebracht 
die het verontreinigde moest ophouden tot het voldoende was 
bezonken. Toen hn' die inspectie aan den fabrikant werd ge-
vraagd: wat gebeurt er uu als er te veel vuil water achter die 
schuif is, wanneer het dus niet snel genoeg kan worden ge-
zuiverd door stilstaan? Toen zei hu': ja, dan trekken wy de 
schuif op. /<>o «raat liet. De noodzakelijkheid van het bedrijf 
brengt dat op een gegeven oogenblik n.ee. Men kan voor-
schriften geven in de Hinderwet, maar het zal dikwijls blijken, 
dat die voorschriften eenvoudig niet kunnen worden opge-
volgd. hetzjj omdat er voor irrigatie, die dikwijls noodig is, 
geen voldoende groot terrein beschikbaar is, hetzij doordat op 
den duur de vervuiling toch te groot wordt, zoodat het daarvoor 
bestemde terrein niet meer geschikt blijft, kortom doordat de 
aangegeven middelen niet meer doeltreffend zijn. Dan zal ge-
schieden, wat wij tegenwoordig zien in de provincies Groningen 
en Drenthe, dat de eisenen van de industrie overwegen en dat 
men nog liever onzuivere en zeer vervuilde kanalen verdraagt 
dan dat men de industrie doodt. 

Als men wil komen tot een behoorlijke behandeling van deze 
zaak, dan zullen twee dingen gepaard moeten gaan. In de 
eerste plaats bepalingen van wetgeving, zooals de Minister ver-
mnedelyk van pianiste maken, maar in de tweede plaats het aange-
ven van de practische middelen, die tot het zuiveren van het water 
kunnen strekken. Wat het laatste punt betreft loopen de wegen van 
den Minister en van mij uiteen. 

De Minister zegt: ik kan er komen door voor elk speciaal 
geval een kleine Staatscommissie te benoemen van volkomen 
competente personen, die dat bepaalde vraagstuk ouder de oogen 
kunnen zien. Zoo is er nn op het ongenblik een commissie aan 
het werk voor de kartonfabrieken en tegelijk voor de aardappel-
meelfabriekeu. Ik betwijfel of de Minister van de financiële 
resultaten van die pogingen wel zooveel pleizier zal beleven als 
hij aanvankelijk misschien gemeend heeft. Ik meen dat de som 
op de begrooting reeds aanmerkelijk is verhoogd, van f 1500 
op f 5100. Dat verwondert mij niet. Om werkelijk iets te bereiken 
zullen dure en omvangrijke proeven noodig zijn. Toch wil ik 
deu Minister reeds nu zeggen, als een soort voorspelling, dat 
liet resultaat niet bevredigend zal zijn. Waarom ? L)e Minister 
zal vermoedelijk krijgen een uitstekend bewerkt rapport, waarin 
op grond van laboratoriumproeven, misschien ook op grond van 
proefnemingen op prooter terrein, middelen aan de hand worden 
gedaan, die kunnen strekken om het water te zuiveren, om misschien 
daarvan nog te maken enkele bijproducten, die waarde hebben , 
en te gelijk daarmede vermoedelijk te geven een berekening 
van kosten zoodanig dat ze niet geheel onmogelijk te dragen 
is door een dergelijke fabriek. 

Maar dan rijn WÜ u°g volstrekt niet, waar wij rijn moeten 
in de industrie zelf. Om een voorbeeld daarvan te geven, wijs 
ik op hetgeen in den lantsteu tijd gebeurd is, voornamelijk 
door de bemoeiingen van dr. Sjollema, in de provincie Gro-
ningen, waar een proefneming op groote schaal is gedaan voor 
de zuivering van het water uit de aardappelmeelfabrieken. Daar ; 
is men al 25 jaar, ik geloof zelfs al 3ó of 40 jaren mede bezig. 
Bjj deze laatste proefneming nu is men eindelijk tot een resul- ] 
tost gekomen, dat ons in de goede richting zou kunnen brengen; | 
men heeft een andere bereidingswijze van het aardappelmeel 
gevolgd, waardoor het mogelijk is om de eiwitstoffen, die j 
vooral de verontreiniging veroorzaken, geheel en al af te 
zouderen, en voor een bijproduct te benutten, dat handelswaarde ; 

bezit. Indien men dat kan doen. is men er. Indien men de j 
fabricage van het aardappelmeel loodanig kan wijzigen, dat l 
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men aan den eeneu kant een goed product en rendement 
van aardappelmeel krijgt en aan den anderen kanteen bijproduct, 
zooals veevoeder, dat ook handelswaarde heeft, kan het oogenblik 
komen, dat een dergelijke manier van produceeren voor de fabri-
kanteri loonend wordt en men hun inderdaad eisenen kan stellen 
betreffende het loozen van voldoend gezuiverd afvalwater, en 
het opvolgen van voorschriften, ingevolge de wetgeving, die de 
Minister wil tot stand brengen. 

Zal men uu tot de kennis van dergelijke middelen komeu 
alleen op grond van het onderzoek van een StaatscommissieV 
Neen, daartoe zal men alleen komen, wanneer men heeft deskun-
dige personen, techuologen of ingenieurs, die zich in het algemeen 
op de vraag van de waterverontreiniging toeleggen en geregel'7 
overleg kunnen plegen met de chefs van een dergelijk bedrijf, onder 
wier leiding met hun medewerking, hier en daar misschien met 
een zekeren steun van Rijkswege, proefnemingen kunnen worden 
gedaan, die vaak niet over een kort tijdperk kunnen loopen, 
maar geleidelijk worden voortgezet, totdat z.y wellicht leiden tot 
een goed resultaat. En eerst indien men in een enkele fabriek 
heeft gezien, dat een rendabele manier van productie kau worden 
in toepassing gebracht, waarbij het water niet wordt veront-
reinigd, kan men krachtens de wet bepalingen daartoe opleggen. 

Ik heb ten vorigen jare by de behandeling van de Vrissche-
rijwet. reeds gezegd dat men in verschillende Staten van Noord-
Amerika meer of minder strenge bepalingen ten opzichte van 
de waterverontreiniging heeft gemaakt. Daarnaast heeft men 
echter van Regeeriugswege een technischen dienst ingesteld die 
zich geheel en al met dit vraagstuk bezighoudt, die in de 
ouderaardsche waterloopen onderzoekt, dus de quaestie der 
watervoorzienitig, waarover ik gesproken heb bij hoofdstuk V 
der Staatsbegrooting, èn de wijze, waarop waterverontreiniging 
in de practjjk kan worden tegeagegaan. Dit is een dienst, die 
voortdurend in contact blijft met de technische leiders van de 
verschillende bedrijven. 

Nu zegt de heer Minister: dat kost geld. Ik ben dat volkomen 
met hem eens, dat kost geld voor de bezoldiging van een paar 
ingenieurs of technologen en zal ieder jaar misschieu f 15 000 
gulden op de begrootiug brengen. Daardoor komen wy echter 
tot resultaten. VVauneer ik naga, dat wij een Staatscommissie 
hebben gehad die het algemeene vraagstuk der waterveront-
reiuiging heeft onderzocht, en nu een Staatscommissie, die spe-
ciaal de quaestie van het karton en het aardappelmeel onder-
zoekt, en dat daarvoor weer f 5100 op de begrooting staan, en 
ik vraag mn" zelf af: wat zal daarvan het resultaat zyn, wanneer 
een volgend jaar de commissie aan het einde van haar arbeid is, 
geloof ik toch, dat de andere weg, ofschoon schijnbaar duurder, 
toch meer afdoende is en ons op den duur tot meer bevredigende 
resultaten zal leiden. 

Het juiste standpunt in dezen blijkt ook wel uit hetgeen ten 
aanzien van de verontreiniging door aardappelmeelfabrieken is 
geschied. 

De commissie, die de Minister met het onderzoek daarvan 
heeft belast, heeft eigenlijk niets anders te onderzoeken dan of 
hetgeen bij de proefnemingen van dr. Sjollema is gebleken, 
inderdaad een middel is. waardoor men een productie zal kunnen 
krijgen, voordeelig genoeg wat de bijproducten betreft, dat een 
fabriek volgens dat systeem behoorlek kan werken. Dat zal 
moeten worden onderzocht. Indien dat gebleken is — en ik 
geloof nog niet dat dat vaststaat — eerst dan zal het mogelijk 
zijn om behoorlijke regelen aan de industrie te stellen, die ge-
volgd moeten worden. Voor dergelijk onderzoek is een regel-
matig voortwerkende technische dienst beter dan een slechts 
betrekkelijk korten tijd werkende Staatscommissie. 

Ik heb meer dan eens reeds deze stelling verdedigd. Ik blijf 
ook na hetgeen de Minister heeft gezegd by tniju meening en 
ik zou dat denkbeeld nog wel aan <!eu Minister in overweging 
willen geven en hem den raad wilieu geven om ten opzichte 
daarvan nog eens inzage te nemen van hetgeen in de Vereeingde 
Staten op dit gebied geschiedt. 

De heer Tnlniii, Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel: Mijnheer de Voorzitter! Naar aauleidiug van de ver-
schillende redevoeringen die over deze afdeeli^g gehouden zijn, 
wensch ik in de eerste plaats op te merkeu, dat het my aan-
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genaam is, dat door den geachten afgevaardigde uit Appiugedam 
by het uitbrengen van zyn critiek en liet uitspreken van zy'n 
wtnschen in acht genomen is, dat ik inderdaad naar uiyn op-
vat t ing voor de voorbereiding van verdere uitbreiding der arbeids-
bescherniing op dit oogenblik nog niet heb hetgeen ui. i. daarvoor 
noodzakelijk i s : een dienst die daarvoor practisch kan werken. 

De zaken die lnj ter sprake heeft gebracht, hebben myn volle 
aandacht. De herziening van de besluiten krachtens de Arbeids-
en Veiligheidswet is in gang. De algemeene maatregel bedoeld 
in art . 4 der Arbeidswet is ougevcer gereed. Dat die geheel 
en al aan de wenschen van den geachten afgevaardigde zal voldoen, 
durf ik niet te beloven, omdat er inderdaad eenige formules in 
voorkomen, die ik zelf op goed geloof als juist heb aangenomen, 
daar ik ze niet kan begrepen. Dus vermoed ik dat er wel 
meer menscbeu zullen zijn, voor wie een en ander minder 
begrijpelijk zal zijn. Maar wjj hebbeu daar een toelichting by'-
gevoegd om hen die moeilijkheden ontmoeten, zooveel mogelijk 
in staat te stellen de zaak te beoordeelen. De geachte afge-
vaardigde zal het mij toestemmen, de controle van het lood-
percentage geschiedt slechts door technici en als dus de formules 
maar begrijpelijk zijn voor de technici, voldoen zij volkomen 
aan de eisenen. 

Wat de bleekerijen en wasscherijen betreft, moet ik inderdaad 
erkennen, dat de cijfers, zooals de geachte afgevaardigde heeft 
aangewezen, wel eenige conclusie toelaten ten opzichte van de 
mannen, maar minder teu aanzien van de vrouwen. 

Ik zal die zaak zeker nog eens nagaau, ook in verband met 
de ontheffingen welke van de voorschriften betrekkelijk den 
arbeidsduur worden verleend. 

Wat de geachte afgevaardigde heeft gezegd over de voorbe-
reidiug van het ontwerp betrekkelijk den bakkersnachtarbeid is 
inderdaad voor een goed deel juist . Die voorbereiding kost heel 
veel tijd, maar waarom heb ik daarbij gehandeld zooals ik deed? 
Omdat, toen ik eenmaal in hoofdtrekken had bekend gemaakt 
de regeling welke ik mij aanvankelijk dacht, ik niet anders kon 
doen, zoolang ik niet den directeur der arbeidsbescherming had. 

Maar de tijd van een Minister is beperkt, zoodat ik niet over 
elk oogenblik beschikken kan. Maar toch acht ik het noodig, 
dat het ontwerp zoo spoedig mogelijk wordt ingediend en ik heb 
hoop, dat dat zoo tijdig zal kunnen geschieden, dat het nog voor 
het groote reces afgehandeld zal kunnen zijn. 

Ik moet er echter opmerkzaam op maken, dat er zeer moeilijke 
tpiaesties in het wetsontwerp voorkomen, en hier kom ik op 
het punt waarover de geachte afgevaardigde uit Tietjerksteradeel 
zooeven gesproken heett, op de Zondagsrust. 

De laatste moeilijkheid welke een oplossing eischt — en ten 
aanzien daarvan zal dezer dagen een beslissing zyn te nemen — 
is de regeling van den nachtarbeid in de Israëlietische bakkerijen. 
Deze is een uitermate moeilijke /.aak, vooral in verband met de 
Zondagsrust. In Frankrijk heeft men a c h zeer gemakkelijk van 
de zaak afgemaakt, daar heeft men gezegd : wij bemoeien ons 
niet met de confessioueele overtuigingen, dus hebben wij met 
de Israëlieten niets te maken. Wanneer de Israëlieten een he-
paalden dag hadden voor den rustdag, dan zou de zaak ge-
makkelijker te regelen zijn, maar men moet niet vergeten da t 
de aabbath op Vrijdag begint en eindigt midden op deu Zaterdag. 

Nu moet ik eeriijk zeggen, dat ik het zeer wenschelijk acht dat 
de Kegeeriug in haar wetgeving rekening houdt met den Chri?-
telijken grondslag van het volksleven, maar ik geloof, dat de 
Regeering dit uiet zou kunnen doen wanneer zij niet te 
gelyker tijd eerbied toonde voor beginselen die zij niet deelt 
Hy die eerbied eischt voor eigen beginselen, kan dit alleen op 
goede grou ten doen wanneer hij toont ook de beginselen vau 
anderen te eerbiedigen. Daarom in ;en ik te moeten zoeken naar 
een zoodanige regeling, welke het aan de Israëlieten, die op de 
naleving van de voorvaderlyke wet prijs stellen, mogelyk maakt 
dit te doen. Dit is echter een uitermate moeilijke zaak. h e t 
eene advies dat ik daaromtrent ontvang, gaat vierkant in tegen 
het andere. Nu heb ik den heeren die de verschillende adviezen 
gegeven hebben verzocht om samen te komen ten einde tot een 
gemeenschappelijke couclusie te geraken. De heeren behoeven 
het in die vergadering niet eens te worden ; ik heb alleen voor 
itiy tot deze overtuiging te komen : als de regeling zoo en zoo 
wordt, dan zal zij bevredigend zijn. 

Ik behoef niet aan alle wenschen te gemoet te komen. De 
geachte afgevaardigde uit Tietjerksteradeel heeft eenonderwerp 
aangeroerd dat mü zeer ter harte gaat. Toen hij sprak, herinnerde 
ik mij een rede, die ik korten ty'd geleden gehouden heb op het 
congres voor Zondagsrust. De geachte afgevaardigde stond achter 
mij en zeide: dat is oude plunje. Ja, Mijnheer de Voorzitter, 
d i t is oude plunje die ik met genoegen draag en die ik nog 
langeu tijd hoop aan te hebben. 

Wat de arbeidsbescherming betreft, sta ik op een vry wat 
gemakkelijker s tandpunt dau onze geachte ambtgenoot van 
Binnenlandsche Zaken. Als men l>ij hem om Zondagsrust komt, 
heeft hij te maken met het publieke leven en ik alleen niet. 
Bij een regeling voor dezen is het hun die als arbeiders werkzaam 
zijn. natuurlijk veel gemakkelijker zich aan te passen aan het 
maatschappelijk leven en den lof in te oogsten vau degenen die 
ten opzichte van de godsdienstige beteekenis van den Zondag op 
een geheel ander s tandpunt staan. De zaak kan dan immers 
worden afgedaan op een geheel ander terrein. Ik kan den 
geachten afgevaardigde de verzekering geven, dat dit een van de 
dingen is die by niy in de eerste plaats op de agenda staan. Ik gevoel, 
hetzij eerlijk gezegd, dat wn by die regeling, behalve met de 
sociale quaestie, die natuurlijk ernstig onder de oogen moet 
worden gezien, ook te maken hebben met de eisenen van de 
verschillende bedrijven. Wjj staan op dit oogenblik op het s tand-
punt, dat bij de industrie Zondagsarbeid noodwendig is. Iedereen 
moet toegeven, dat de natuur arbeid eischt op Zondag. Maar 
wij leven uiet meer geheel in de natuur, het natuurleven heeft 
langzamerhand een vervorming gekregen door het sociaal-oeco-
nomische leven en zoo is er ook een arbeid op Zondag die 
sociaal-oeconoiniseh noodzakelijk is geworden. Dezen op te sporen 
is heel lastig, maar nog lastiger is om, na de noodige gegevens 
verzameld te hebben, een behoorlijke regeling te maken. Ik heb 
tweemaal de eer gehad iu een enquête-commissie te zitten, belast 
met een onderzoek naar de toestanden by arbeiders, en ik heb 
ervaren, dat een regeling van een behoorlijke Zondagsrust voor 
die personen buitenmate moeilijk is te vinden. Maar ook beu 
ik by het onderzoek tot de overtuiging gekomen, dat, al geeft 
men den werklieden nog zulk een goede regeling van de werk-
tijden, en al geeft men ze ook hooger loon, maar met onthouding 
van den vry'eu Zondag, men hun dan toch iets onthoudt, dat 
voor hen op geen andere wijze te vergoeden is. 

Het is een van die onderwerpen die, naar ik meen, iu de 
eerste tijden onder de oogen zal moeten worden gezien en ook 
ter hand genomen. 

Thans de technische punten in zake de Hinderwet door de 
geachte afgevaardigden uit Winschoten en uit Zwolie besproken. 

Eerst moet ik evenwel den geachten afgevaardigde uit Win -
schoten nog iets zeggen naar aanleiding van de verbandkisten 
op de zeevi-schersschepen. Het betreft bier een zaak die in den 
laatsten tijd ernstig was aangepakt door het College voor de 
zeevisschery. De/.e zaak ia thans eigenlijk overgedragen aan de 
commissie die by Koninklijk besluit van t) Maart 19l)7 is inge-
steld en zeer bepaaldelijk ingesteld in het belang vau het ver-
leenen van eerste hulp bij ongelukken. Nu had het College voor 
de zeevisschery geadviseerd niet te beginnen met wettelijke 
bepalingen, maar eerst af te wachten wat met het particulier 
initiatief kon worden bereikt. 

Thans is dus het onderwerp, zooals gezegd, niet meer in handen 
vau het College v o o r d e zeevisschery, maar overgegaan op een 
commissie, die zich met niets anders bemoeit dan met dit onder-
werp. Het is geen ydele zaak wanneer ik zeg: wjj moeten nu 
eerst beproeven hoever wy komen niet het particulier initiatief. 
Wanneer het mocht blijken dat op die wijze niet voldoende in 
de zaak kan worden vootzien, dan zal de l ïegeenng haar a u i -
dacht er op moeten vestigen, om de uoodige maatregelen te 
treffen. 

De heer Bos merkt mij o p : en dan de riviervisscherijV Ja , dat is 
mij ontgaan, . ' a t is inderdaad een onderwerp dat ik afzonderlijk 
aan het oordeel van de commissie zal onderwerpen. 

Den geaehten afgevaardigde uit Zwolle kan ik antwoorden, d i t 
de belanghebbende die in beroep is gekomen tegen h -t besluit 
vau het gemeentebestuur vau Coevorden, is de directie van een 
zuivelfabriek. De quae-tie die bet hier geldt, is inderd iad zeer 
lastig. De geachte afgevaardigde uit Winschoten heelt in /.yn 
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belangrijk betoog al aangewezen hoe ontzaglijk veel er aan 
vast ii* om tot een bevredigende oplossing te komen. Hg meende 
dat wij den weg moesten opgaan dien men is opgegaan in de 
Vereeuigde Staten, en dat wg daarvoor een technischen dienst 
moesten hebben, die van de Regeering uitgaat. Toen de ge- i 
achte afgevaardigde stond te praten, dacht ik aan iets anders, 
dat heden is voorbijgegaan zonder discussie uit te lokken, n.1. 
het bureau voor bouwmaterialen. Als daarop werd aangedrongen, 
verwees uien ons altyd naar Üuitschland. Nu heb ik iemand 
gesproken die deze Doitecbe inrichtingen heeft bezocht en uijj 
daarvan ook wonderen heeft verteld. Maar de kosten waren 
van dien aard, dat zulke inrichtingen binten het bereik van 
onze financiën moeten worden geacht. 

Hoe het nu met die Amerikaansche zaak is. weet ik niet, 
ik kan dit niet beoordeelen. 

Gaarne wil ik intusscheu den geachteu afgevaardigde toe-
zeggen, dat ik zyn redevoering onder de aandacht zal brengen 
\ au de commissie, die met deze zaak bezig is en die natuurlijk 
de moeilijkheden waarop zij stuit, weet te waardeere] i en zich 
wel de vraag zal stellen in boeverre het inderdaad mogelijk is, 
om binnen bescheiden grenzen iets te doen dat van eeuige 
beteekenis is. Een commissie is, di t ben ik met den geachten 
afgevaardigde eens, wel is waar half werk, maar zn' heeft toch 
dit voor, dat men daarvoor uit tal van personen altyd de eerste 
krachten kan trekken, terwijl dergelijke personen allicht bezwaar 
zouden maken beambte aan een bureau te worden, vooral in eeu 
klein land met beperkte middelen. Aan de andere zyde beu 
ik bet niet den geachteu afgevaardigde eens, dat zulk een corn-
inissie alleen slagen kan, wauneer zij zoekt naar zoodanige 
oplossiug,datdoorden vorm waarin de waterverontreiniging wordt 
bestreden, te gelijker tijd aan de industrie de weg wordt gewezen 
om zich tegenover de oplegde lasten zelf in stand te houden. 
Want het geldt hier een leveusquaestie en wij kunnen wel 
spreken over allerlei belangen, maar wij moeten in elk geval 
een emplooi hebben voor onze arbeidskrachten. 

De Hinderwet zal niet voldoende kunnen blijken, maar bg de 
toepassing daarvan zal in elk geval van groote beteekenis zg'n, 
dat wij daarbij zulk een technische voorlichting hebbeu, dat 
het mogelijk is voorwaarden te stellen, die uitvoerbaar en 
practisch zijn. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De onderart t . 131 tot en met 134 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over C. Toezicht, bedoeld bij de Veiligheidswet 
en bij de Arbeidswet, 

en in verband daarmede over onderurt. 185, lu idende: 
. Jaarwedden en toelagen van het personeel der arbeids* 

inspectie met uitzondering van de in het volgende artikel be-
doelde ambtenaren en beambten, f 101 150." 

De heer Tn lmn, Minister van Landbouw,Nijverheid en Handel : 
Manheer de Voorzit ter! Ik stel er prijs op eeu enkel woord 
te zeggen naar aanleiding van de mededeeling van de Commissie 
van Uapporteurs in het Verslag, dat zg van meeniug is, dat de 
openbare behandeling van deze belangrijke en ingrijpende voer-
stellen niet geacht kan woiden voldoende voorbereid te zyn. 

Mnnbeer de Voorzi t ter! Ik moet erkennen, dat die mede-
deeling mij in hooge mate heeft teleurgesteld. Toen in J u n i 
door mij bet voorstel werd gedaan, waarbij de Kamer de gelden 
toestond om de benoeming mogelijk te maken van zulk een 
hoofdambtenaar, is reeds door mij medegedeeld, dat ik voor-
stelde, dat, wanneer die hoofdambtenaar benoemd zou /.iju, hem 
zou worden opgedragen èu bier èu in het buitenland zich vol-
doende op de hoogte te stellen, ten einde behoorlijke voorstellen 
te kunneu voorbereiden, die dan bij do Memorie van Antwoord 
aan de Kamer konden worden medegedeeld. 

lig de Memorie van Toelichting tot d"ze begrooting is die 
toezegging door mij herhaald en weer aan de Kamer mede-
gedeeld, dat bg de Memorie van Antwoord verdere mededee-
lingen dienaangaande zuiiden worden gedaan. 

N(T. -- 22 DECEMBED L908. 

. (Beraadslaging over de artikelen van hoofdstuk X.» 

Wat is daarop in het Voorloopig Verslag gezegd? Zonder 
eeuige tegenspraak lees ik daar, niet dat het niet gaan zal, 
maar: maak uu toch haast, zorg toch, dat gü uw belofte ver-
vult. Ik kan mij niet voorstellen wat de Kamer er aan zou 
hebben bij de Memorie van Antwoord inededeeliugeu te ontvangen 
over een wetsontwerp, dat zij binnen 14 dagen ontvangen zou. 
De aandrang om mijn belofte te vervullen kan m. i. alleen zin 
hebben, als de Kamer meent, dat dit van eenige practische 
portee zou zijn. 

Daarop heb ik, toen de voorstellen gereed waren, deze zoo 
uitvoerig mogelijk toegelicht en heb ik alles gedaan wat ik 
kon om de voorstelling van zaken zóó duidelijk te maken, dat 
de Kamer ook in deze drukke dagen in de mogelijkheid zou zijn 
om, voor zoover zij zich met deze zaak weuschte bezig te houden, 
zich rekenschap te geven van de beteekenis van dat voorstel 
in de verschillende onderdeelen. Daarom stel ik er prijs op te 
weten of de Kamer in deze van hetzelfde gevoelen is als «Je 
Commissie van Rapporteurs. 

Ik kan er niet toe komen op deze eenvoudige mededeeling 
der Comiuissip te zeggen: ik zal mijn voorstel terugnemen. Wat 
is de beteekenis van hetgeen te mijner kennis is gebracht in 
het Voorloopig Verslag zonder eenige tegenspraak 9 Daarom zou 
ik er prijs op stellen dat de Commissie van Rapporteurs een 
middel zocht om mg het gevoelen der Kamer te doen kenneu. 

Het doet mg leed, dat ik dit eerst nu moet zeggen. Hetoogenblik 
dat er algemeene beschouwingen waren over het hoofdstuk is 
zulk een ondeelbaar oog^nblik geweest, dat wg al aan de behau-
deliug van de artikelen waren eer ik het wist. Toen had ik 
het voornemen aan het einde der vergadering te spreken, maar 
den eersten avond van de behandeling van dit hoofdstuk kwam 
uit dat er 4(j leden tegenwoordig waren, zoodat de Voorzitter 
mij het woord niet kon geven voor die verklaring. 

Ik heb daarop aan de Commissie van Rapporteurs medege-
deeld, dat ik er prijs op zou stellen dat mij op de eeu of andere 
wgze bleek van het gevoelen der Kamer. 

De heer van Ids inga , voorzitter der Commissie van Rapporteurs: 
Mijnheer de Voorzitter! De Commissievan Rapporteurs is bereid 
den Minister alle hulde te brengen voor zg'n voortvarendheid in 
deze zaak, maar geen onzer bad kunnen denken, dat hg zou 
rijdeu met een zoodanige snelheid, «lat het gemeen overleg tusschen 
de Regeering en de ötaten-Generaal in gevaar zou worden ge-
bracht 

De Commissie betreurt zeer, dat de Minister geen termen heeft 
kunnen vinden, door gevolg te geven aan haar verzoek, om de 
in verband met de reorganisatie der arbeidsinspectie aangebrachte 
wijziging der begrooting terug te nemen en bij afzonderlijk 
ontwerp bij de Kamer aanhangig te maken. Dt Commissie ziet 
volstrekt niet voorby, dat, het teleurstelling moet wekken hg 
den Minister, die zoo ijverig is geweest in deze zaak, ook niet 
dat uitstel eenige practische bezwaren ten gevolge heeft. 

Aan den anderen kant zal de Minister moeten begrijpen, 
dat de Kamer posten van zulk gewicht als deze niet kan goed-
keuren, zonder dat zij in de gelegenheid is geweest de zaak ten 
deze te onderzoeken en zich eeu mist oordeel te vormen van de 
nieuwe organisatie die de Regeering voornemens is in te voeren, 
zoowel wat de organisatie zelf betreft als van de gevolgen in 
de naaste toekomst, gevolgen ten aanzien van het daar hg' te 
behartigen publiek belang en van «Ie schatkist. 

E r komt ook by. dat wij nog hebben te overwegen of de 
richting welke de Kegeeriug bij de organisatie is ingeslagen, 
wel de juiste is. Om al die punten goed te bestndeeren, daarvoor 
heeft het den uieesten leden van de Kamer in d e u n t\jd ont-
broken aan gelegenheid, vooral omdat wij aanhoudend bezig zyu 
aan arheid die de aandacht vraagt voor andere zaken. Daarom 
hebben wij gemeend, dat het beter ware indien de zaak werd 
uitgesteld en de Minister later kwam met een suppletoirs be-
grootiug. die in de afdeeling kou worden behandeld en waarby' wij 
gelegeubeid zouden hebben schriftelijk met de Regeering van 
gedachten te wi«selen. 

Het is op dien grond, da t wij meenden aan de Regeering in 
overweging te nioeteu geven wat in het Verslag is vermei l : 
want indien er tyd wa3 geweest, zou de Commissie zeer zeker 

| de Kamer hebben voorgesteld om de wijzigingen derRegeer iug 
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naar de afdeeliugen terug te zenden. Het spreekt echter van- I 
zelf — en dit is ook iu het Verslag gezegd — dat zulk een 
voorstel op dit oogenblik niet aannemelijk zou zijn. 

Bovendien zou hetzelfde bezwaar, wat nu rijst tegen behandeling 
in openbare vergadering, ook gelden tegen een behandeling in 
de afdeelingen op dit oogenblik, omdat de meeste leden niet 
gepraepareerd zijn om de zaak met vrucht te bespreken en het 
afdedingsonderzoek derhalve een bloote formaliteit zoude zijn. 

Nu vraagt de .Minister, of de Commissie niet een middel weet, j 
om de Kamer zelf' over de quaestie tuMcheo hem en de Commissie 
uitspraak te laten doen. 

Er zijn daarvoor drie middelen, Mijnheer de Voorzitter. Het 
eerste zoude zijn het voorstel, waarvan ik zooeven sprak en wat 
de Commissie, om de zoo juist gemelde redenen, onmogelijk kan 
voorstellen. 

Ook een motie zou een middel zijn. Oppervlakkig lykt dit 
zelfs een zeer goed middel, omdat men al licht zou deuken, dat 
dooreen motie uitsluitend de quaestie ran bet afbrengen der rer* j 
hoogiugen van de begrooting zou kunnen worden behandeld, 
zonder dat de zaak zelf' ter sprake behoefde te komen. Maar, 
Mijnheer de Voorzitter, zooals u mn' heeft ingelicht, zou dit 
niet het geval zijn; en ook bij indiening van een motie, zou 
de zaak toch a fond in de Kamer kunnen wonteu behandeld 
en besproken. 

Derhalve schijnt het* ous beter het derde middel, het meest 
regelmatige, aan te wenden, om de Kamer zich op dit punt te 
laten uitsprekeu. De Commissie zal namelijk zoo vrij zjjn een 
amendement in te dienen, wat de strekking heeft om te trachten 
de posten weder terug te brengen op hun oorspronkelijk bedrag. 

De bedoeling van dit amendement is natuurlijk niet vijandelijk 
tegen de zaak zelf. De waarde van de organisatie en van de 
plannen van den Minister laten w\j geheel in het midden. De 
bedoeling is alleen de zaak nu van de begrooting af' te nemen, 
in de verwachting, dat de Minister ze spoedig bij suppletoire 
begrooting weder zal indienen. 

Nog rest mn' een opmerking over hetgeen de Minister ge-
zegd heeft. 

In het Voorloopig verslag is volstrekt niet aangedrongen bij 
den Minister om te komen met een voorstel bij de Memorie 
van Antwoord, maar eenvoudig met eenige tnededeelingen om-
trant zjjn voorgenomen plauuen en, voor zoover het de Com- i 
missie bekend is, heeft bij niemand de bedoeling voorgezeten 
om l>ü den Minister op deze overijling aan fee dringen en te 
bevorderen, dat hu' op dat oogenblik met zulke reorganisatie" ! 
plannen zou komen. 

Juist omdat verscheidene leden dezer vergadering zich gaarne 
van te voren willen prepareeren, ten einde, als het voorstel zou 
inkomen, beter op de hoogte te zijn, wenschten zij de gevraagde 
niededeelingen. 

Ik heb dus de eer. namens de Commissie van Rapporteurs, 
een amendement voor te stellen, Manheer de Voorzitter, dat 
ik reeds op uw tafel gedeponeerd heb. 

De Voorzitter: Door de Commissie van Rapporteurs is een ; 
amendement voorgesteld, strekkende om onderart. VÓ'J te ver- I 
minderen met f 7000. 

Voorgesteld door de Commissie van Rapporteurs, maakt het ! 
amendement van rechtswege een onderwerp van beraadslaging uit. i 

De heer Schaper : Mijnheer de Voorzitter! Het door den \ 
Minister ontworpen schema van de reorganisatie van de arbeids- ! 
inspectie heeft iii het algemeen op mü een goeden iudruk gemaakt. ! 

Ik moet mij dan ook verzetten tegen het amendement der I 
Commissie van Rapporteurs tot uitstel dezer zaak. Zij is niet ' 
nieuw ; hetgeen in dat schema staat is jarenlang gevraagd door 
deskundigen van den eersten rang en door Kamerleden. Voort- [ 
durend is gevraagd om een hoofd van de arbeidsinspectie. 
Natuurlijk, de onderdeden stonden niet zoo precies voor oogen 
als zij ons nu zijn voorgelegd, maar dat was een zaak van : 
uitwerking. 

Dat er moest komen een chef' van de arbeids-inspectie, een 
betere organisatie in het algemeen, ongtveer zooals die bier ligt, 
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(Beraadslaging over de artikelen van hoofdstuk \.) 

is een zaak die vrijwel in confesso is, en niet alleen hier, maar 
ook in de Eerste Kamer. 

Vergis ik mu' niet dan is in het Eindverslag der Commissie 
van Wapporteurs ook als reden genoemd om deze zaak uit te 
stellen, dat de Eerste Kamer dan ook in staat zou zijn daarover 
zelfstandig te beslissen. Ik geloof niet dat men dergelijken 
voor/.iehtigheidsmaatregel hier behoeft toe te passen. 

De heer van Idsinga roept mij toe, dat hij van de Eerste Kamer 
niet heeft gesproken. Des te beter. Dan vergis ik mij. 

In de Eerste Kamer is het een industrieel geweest als de 
heer Regout, die jarenlang heeft gevraagd een betere leiding 
der arbeidsinspectie, en dat bestaande,' uit inspecteurs, ervaren 
ook in de practyk. 

Nu komt eindelijk een dergelijk voorstel: na lang vragen komt 
een Minister die weet aan zijn Departement fee verbinden een 
man. die naar het sebn'nt capabel is om deze zaak op pooteu 
te zetten. Het is een zaak, die niet bij een wet geregeld wordt, 
die toch iu handen is van den Minister. En uu komt men in 
de Kamer met het oude, ik zou haast zeggen , beproefde'" 
systeem zeggen: wees zoo goed en stel het uit, kom met een 
suppletoire begrooting! Ik hoop, dat wy nog eens Ministers 
zullen krijgen, die sterk genoeg zijn om aan dat spelletje voor 
goed een eind te maken en te zeggen: nin'ne heeren! neemt 
het aan of verwerpt het desnoods, maar komt niet eeuwig en 
altijd met de vraag: stel het uit en dien een suppletoire be-
groutiug in. Het wordt een hebbelijkheid, dat men komt met 
een verzoek om een aparte begrooting, dat dan apart in de 
afdeeliugen moet worden onderzocht, en de tijd gaat heen. 

Ik geloof niet, dat dit goed is, zeker niet niet het oog op 
den arbeid van het Parlement. Het zal tot resultaat hebben, dat 
wn' in het Parlement al minder er. minder zullen tot staud brengen. 
Er wordt zoo vaak geklaagd over het .vele spreken" in het 
Parlement, over de parlementaire impotentie, hier en buiten 
onder het volk, vooral ten opzichte van de sociale hervormingen. 
Maar dit vooral is een symptoou van impotentie, dat men bij 
elke aangelegenheid van eenig belang tot den Minister zegt: 
Neem uw vo.irstel terug en kom meteen suppletoire begrooting. 
Zoo doen wij zpó lang over de dingen, dat wij wel het drie-
dubbele van den tn'd besteden, dien wij behoefden te gebruiken. 

Ik voeg er direct aan toe, dat hierbij in den regel ook in 
het spel is de tegenstand om iets dergelijks tot sta d te brengen. 
Niet altijd. Hier is dat zeker niet het geval bij allen, want iu 
de Commissie van Rapporteurs zitten mannen, die wel wat 
goeds willen. Maar er is óók een oppositie, die niet gaarne 
ziet, dat de Regeering veel tot stand brengt, omdat de 
vroegere Regeering ook niets tot stand bracht. Dit gebeurt, 
al wil ik niet beweren dat dit het geval is met alle opponenten. 
Dat zal by den heer van Idsinga niet wegen, maar het is een 
politieke troef, dat er gezegd kan worden : er is niets onder deze 
Regeering tot stand gekomen. 

ik wil deze zaak eens bn' gelegenheid meer in het algemeen 
bekhken. omdat ik zoo'n hartgrondigen haat heb tegen dat 
systeem van al maar uitstellen. Er moet toch wat gebeureu, 
er zyn nog tal van dingen, die op behandeling wachten in den 
tijd, die ons nu vóór de verkiezingen nog rest. En wanneer wij 
nu dagenlang in de afdeelingen gaan, wat blijft er dan over? 
Er is nu over dit voorstel al weer een heelen tijd gesproken, ik 
ben er nu ook weer mee bezig, want het moet wel. Maar wij 
konden toch in dienselfden tüd over de quaestie zelf redeueeren : 
laat ons die paar dagen die ous nog resten toch gebruiken! 

Waarom moet dat nu weer naar de afdeelingen? Als het nu 
nog was een wetsontwerp, waarin verandering kon gebracht 
worden, maar wij moeten het toch verwerpen of' ten slotte aan 
den Minister overlaten. 

Ik behoor niet tot een party die zoo gouvernementeel is, dat 
zij bij voorkeur alles aan den Minister wil overlaten. Maar men 
moet toch ééuig vertrouwen iu een Regeering hebben. Eu nu 
wil ik wel zeggen: waar wy hier hebben een inspecteur van 
den arbeid, waarnemend directeur-generaal, van wien een goeden 
roep uitgaat, ook bn' mijn partggenooten in Rotterdam: wanneer 
wn hebben een Minister, die toch deze goede zijde heeft, 
dat hij als Kamerlid iu zijn niet-politieke oogenblikken op 
het gebied van de arbeidswetgeving vry verdienstelijk was 
eu die getoond heeft 'nart voor de zaak te hebben — dan waag 
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ik bet or op, en dat kunnen andere partijen dan ook doen. Het 
in slechts de vraag: voelt men er wat voor? Ik hoop maar, dat 
de Minister vathaar voor critiek zal zijn en de verbeteringen 
in overweging zal nemen, die van hem gevraagd worden. Wanneer 
wij nu weer in de atdeelingen gaan, zullen wij een rapport krygen 
van tien bladzijden misschien. Wij krijgen dan een dagenlang 
ingespannen debat. Het sehema, dat de heer van IdsingA ons 
gegeven heeft, belooft wat. Ik heb dat opgeschreven : de organi-
satie, de belangen van de schatkist en de richting, die gevolgd 
is , daarin zit drie dagen debat! 

De heer van [dsinga is een uitstekend bekwaam Kamerlid , 
maar als liy begint is er wat te verwachten! Ik zou aan de 
Kamer willen aanraden: laten wy het nu,en dan kort en bondig 
doen. Ik hoop het voorbeeld te geven. 

Er is bijv. iets, dat mij eenigszins zonderling toeschijnt, n.1. 
de nieuwe titulatuur. Kr komen hoofdinspecteurs en inspecteurs. 
Ik dweep niet met die nieuwe titels en het blijven toch eigenlijk 
inspecteurs en adjuncten. 

Nu vrees ik echter aan den anderen kant, dat men da;ir|te 
hoog tegenaan kjjkt als een moeilijkheid. Men moet deze quaestie 
niet overschatten, het is ten slotte slechts een titel. In de bureau» 
cratische wereld en iu het algemeen hecht men nogal aan een titel. 
— Goethe zeide dat reeds naar ik meen. — Ik zou willen vragen: 
zoek het daarin niet, laten die menschen inspecteur en adjunct-
inspecteur heeten! Maar is daarom de zaak verwerpelijk? Och, 
men kan het van mij krijgen zooals men wil. Als men een aantal 
inspecteurs met het woord .hoofd" vóór hun titel gelukkig 
kan maken of andere personen met den titel van inspecteur iu 
plaats van adjunct-inspecteur, laten wjj dat dan doen. 

Wat zie ik er echter in? Ik zou den Minister daarover willen 
hooren. Kr is reeds lang door den heer Blooker bepleit een 
samenwerking tusschen den Oentralen Gezondheidsraad, den ge-
zondheidsdienst, en de arbeidsinspectie. Wat is daar na tegen ? 
Dit, dat krachtens de bureaucratische hiërarchie de arbeids-
inspecteurs en de adjuncten zouden komen te staan onder den 
hoofdinspecteur en de inspecteurs van den gezondheidsdienst, 
zoodat deze beide soorten van ambtenaren niet met elkander 
overleg konden plegen en inet elkander konden samenwerken 
zonder vrees voor hiërarchische overheersching. Als dat zoo was, 
kon ik rny volkomen verklaren, dat de Minister zeide: laten wij 
dat bezwaar uit den weg ruimen door gelijke titels te geven, 
dan plegen z\j overleg als menschen van gelijken rang. Als dat 
zoo is, slik ik die titels. 

Een voordeel van deze regeling zal zijn, dat de inspecteurs 
weder kunnen inspecteeren. 

Er is een paar jaren lang op mijn verzoek in de Handelingen 
een lijst opgenomen, waaruit bleek, dat de inspecteurs weinig 
inspecteerden. De oorzaak daarvan was, dat die inspecteurs te 
veel met anderen arbeid belast waren. Hier hebben wy nu liet 
middel om dat te verbeteren en het komt mij voor, dat het 
niet zoo ongelukkig bedacht ia om een directeur-generaal te 
nemen met een medischen adviseur en een electro-technicus. 

Nu wil de Minister de zaak geleidelijk in orde maken. Daarin 
zit altijd eeuig gevaar. 

Zijn Kxcellentie zegt: ik vraag niet alles aan, ik wil hiermede 
beginnen om de zaak geleidelijk in orde te maken. Dat is wel 
goed, onder deze conditie, dat de Minister de regeling Klaar in 
bet hoofd of voor zich heeft en die naar een vast plan zit uit 
te werken, dat hij niet bn' deze gelegenheid een stuk of wat 
centen vraagt en dan denkt: dat heb ik vast beet en ik zal wel 
eens zien, wat ik er later bij krijg. Dat mag niet; wy moeten 
de hoop kunnen koesteren, dat de zaak op behoorlijke wijze in 
orde komt. 

Een gewichtig, bepaald bezwaar, dat ik tegen deze regeling 
heb, betreft de positie van de vrouwelijke inspecteurs. Het 
druischt tegen my'n gevoel in, dat hit maximum salaris van do 
inspectrices f 2000 i s , terwijl de inspecteur? tot een maximum 
van f 3500 kunnen komen. Die inspectrices zullen wel, voor-
zoover zij f 2500 traktement hebbeu , dat blijven genieten, maar 
het maximum wordt voor de toekomst tot f 2000 verlaagd. Is 
dat nu te verantwoorden? Gaat het aan om op deze wijze den arbeid 
van de vrouw als minderwaardig te bestempelen door zulk een 
enorme marge te maken tusschen het traktement der inspectrices 
en dat der inspecteurs V 

22 DECEMBEB 1908. ' 
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Mij dunkt van niet. Maar hoc motiveert de Minister dit en 
hoe kan het inderdaad gemotiveerd worden? Kr wordt iu de 
stukken gezegd, dat een bepaalde technische opleiding niet wordt 
gevorderd voor die adjunct-inspectrices en dus voor die latere 
inspectrices. Ik weet niet precies wat dit beteekeut, maar ik 
vrees, dat men niet zal zoeken naar vrouwen, die bepaald 
opgeleid zijn voor sociaal werk, zooals dat met de mannen het 
geval is, maar dat men te hooi en te gras een ot andere ge-
schikte vrouw neemt en daarop baseert het lagen; traktement. 
Ik geloof niet, dat dit juist is. Men dient ook van de vrouwen 
te eischen wat men van den man eischt, en men moet hen dan ook 
hetzelfde traktement geven. Maar ik hoor wel eens, dat vrouwen 
en meisjes, die een opleiding zoeken in socialen arbeid, zeggen: 
wij hebben daar niets aan, want men netJtut toch maar iemand 
die er wat flink uitziet of die in de gunst staat. Men dient 
echter ook de opleiding voor socialen arbeid b\j de vrouwen 
aan te wakkeren, en daarvoor is het noodig behoorlijke eischen 
te stellen en een behoorlijk traktement te geven, evenals aan de 
mannen. Nu geeft men haar een positie als aan de opzichters, 
want iu traktement komen zij ten slotte niet hooger. 

Welnu, ik vindt dit niet goed en zou den Minister willen 
vragen, daarover nog eens ernstig na te denken en na te gaan 
of het niet beter is de positie van de arbeidsinspectrices op den-
zelfden voet te regelen als die van de arbeidsinspecteurs. 

Ten opzichte van de adjuncten zou ik willen vragen, of deze 
nu als inspecteurs ook krygen zelfstandig recht van inspecteeren, 
of dat zij altijd moeten werken onder eeu inspecteur of hoofd-
inspecteur. Bovendien is de vraag of aan die adjunct-inspecteurs 
niet eenigc verhooging moet worden gegeven, mi de inspecteurs 
zoo bedacht worden. 

Dit zgn enkele opmerkingen , die ik den Minister ernstig in 
overweging geef. Er zijn wel geen absoluut vastgestelde plannen. 
Maar dit zal my niet beletten mijn stem te geven aan dezen 
post en deze dus uit te brengen tegen het amendement. 

De heer Helsdingen: Mijnheer de Voorzitter! Het is met 
toestemming van den Minister en ouder uw goedkeuring, dat 
ik bij dit hoofdstuk nog ter sprake breng een zaak, die bn' 
hoofdstuk I is besproken, n.1. de quaestie van het steenhouwers-
werk by den bouw der Koninklijke stallen. De klacht was dat 
daar door steenhouwers gewerkt werd in onvoldoend ingerichte 
werkplaatsen met eeu 11-urigen arbeidsdag en toelating van 
stukwerk. In de Memorie van Antwoord op hoofdstuk I wordt 
daaromtrent gezegd: 

,1°. dat ingevolge de besteksbepaliugeu er niet langer dan 
11 uren gewerkt raag worden, al zouden vele werklieden echter 
gaarne een langeren werkdag maken." 

De Minister houde my ten goede als ik zeg, dat het er ook 
nog moest by komen dat zy gedwongen werden om langer te 
werken dan 11 uur. De klacht was juist dat voor dat gevaarlijke 
werk zulk een lange werkdag iu de bestekken was voorge-
schreven en ik wil daarom hopen dat voortaan in bestekken 
ten aanzien van werken voor rekening van het Ryk uit te voeren, 
voor steenhouwerswerk een kortere werkdag wordt voorge-
schrevon dan 11 uur. 

.Sub 2 wordt in de Memorie van Antwoord gezegd: „dat 
stukwerk slechts bij uit/.ondering op eigen verzoek een tijdlang 
heeft plaats gehad en de betrokken werkman, één van de vier 
steenhouwers, welke er gewerkt hebben, toen desverkiezend een 
korteren tijd kon arbeiden." 

Mijn inlichtingen zijn van anderen aard. Die zeggen, dat het 
stukwerk niet by uitzondering heeft plaats gehad, maar zoo het, 
gelijk de Meraone van Antwoord zegt, op verzoek is toegestaan, 
dan blijkt daaruit toch zeker wel dat het uurloon te laag was. 
Bovendien niet één, maar alle steenhouwers hebben iu stukloon 
gewerkt en de uitdrukking, dat desverkiezend korter tyd kon 
worden gearbeid, kan moeilyk ernstig worden genomen. Immers, 
wanneer arbeiders vragen op stuk te werken iu plaats van in 
uurloon, natuurlijk met het doel om meer te verdienen, dan is 
het al te duidelijk, dat zij niet korter zullen gaan werken. Indien 
de werktijd korter was geweest en het loon hooger, dan zou de 
prikkel voor stukwerk hebben ontbroken. 

Iu de besteksbepalingen ontbreken dus juist die voorschriften, 
die de gevreesde steenhouwersziekte kunnen tegengaan, nl. het 
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verbod van stukwerk en een korte arbeidsdag. Dat had zeer 
goed kunnen worden bepaald, omdat het steenhoiiwerswerk 
slechts een zeer klein deel van het bestek uitmaakt. Ik geloof 
niet dat door het nemen van de door my- besproken maatregelen 
in het belang van de steenhouwers de kosten van het werk met 
l°/o zouden zijn gestegen. 

Ter. derde wordt in de Memorie van Antwoord gezegd : „dat 
het steenhouwwerk wordt uitgevoerd op een terrein, geheel 
overschaduwd door kastanjeboomeu, waarvan een gedeelte met 
afdak om daaronder bij regenachtig weder te werken, terwijl 
er voorts nog twee aan twee zijden afgesloten afdaken aau-
wezig zijn om desverkiezend te kunnen gebruiken." 

Als men zoo leest hoe het terrein geheel overschaduwd wordt 
door kastanjeboomeu, krijgt men den indruk alsof de steen-
houwers hun arbeid hebben verricht in een paradijs. Maar het 
is niet zoo mooi geweest als het hier wordt voorgesteld. 

Er waren vele afdaken, voor verschillend werk aanwezig, doch 
het is niet waar dat de steenhouwers daar desverkiezend konden 
gaan zitten. Voor hen was eerst bestemd één laag afdak, waar 
het te donker was. Met moeite en na lang praten kregen zij 
daarna een dak tusscheu 4 booinen, waardoor ::y niet voldoende 
beschut waren tegen regen en wind; waar zij by regeu uit-
regenden. Waar de toestand zoo is geweest meen ik dat men 
in gebreke is gebleven voor deze menschen een behoorlijke 
werkgelegenheid in te richten. 

Ten slotte de vraag of de bewerkte soort zandsteen de minst 
gevaarlijke is van de in het algemeen z'>o gevaarlijke zandsteen. 
De Minister antwoordt, dat Ulelfaugersteeu wordt gebruikt. 
Ik moet daartegenover opmerken, dat de by de Koninklijke 
stallen verwerkte soort zandsteen.,vooral de roode, zoo hard was, 
dat er gegronde twijfel bestaat of het wel Udelfaugersteeu was. 
Dat het een meer gevaarlijke soort was kan ik niet met zeker-
beid zeggen, maar de deskundigen, die ik er over sprak, meenden 
aMen dat een dergelijke harde soort steen niet tot de Udelfanger 
kan behooren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch van deze gelegenheid 
gebruik te maken om den Minister te vragen om, zoo het een igs-
zins mogelyk is, alle gebruik van zandsteen te verbieden, en 
vooral scherp toe te zien, dat, zoo men ze toch gebruikt, ten 
minste de minst gevaarlijke soort te nemen. 

De heer Treilb: Mijnheer de Voorzitter: Het was niet mijn 
voornemen my in dit debat te mengen. Ik doe dit dan ook 
alleen, en ik zal het zeer kort doen, naar aanleiding van het 
gesprokene door den heer Schaper. Deze is begonnen met de 
voorstelling, hoewel hij erkent, dat er ook uitzonderingen op 
zullen zijn, dat degenen, die met de Commissie van Rapporteurs 
medegaan, voornamelijk hierdoor geleid worden, dat men de 
zaken maar liefst uitstelt. Mijnheer de Voorzitter! Het komt mg 
voor, dat er niet de allerminste aanleiding was, om niet eens 
te spreken van het allerminste recht, om een dergelijke voor-
stelling in deze te geven. 

De heer Schaper: Zóó heb ik het ook niet gedaan. 

De heer Treub: Wanneer de heer Schaper het zóó niet ge-
daan heeft, wil ik dit gedeelte van mijn rede gaarne terugnemen, 
maar ik moet dan toch opmerken, dat, als ik mij niet vergis, 
de indruk , dien ik in .leze gekregen heb, toch wel de indruk 
is geweest, die in het algemeen in de Kamer gewekt is. 

Ik wil, dit voorbijgaande, kortelyks verklaren, dat ikmijn 
stem zal uitbrengen vóór het amendement van de Commissie 
van Rapporteurs, maar dat ik er, zeker evenveel als de heer 
Schaper, op gesteld ben, dat er een verbetering in de arbeids-
inspectie komt met den meest mogelykeu spoed. Maar, Mijnheer 
de Voorzitter, in zooverre ga ik met de Commissie van Rappor-
teurs mede; ik ontken, dat wy op deze wijze werkelijk spoedig 
werken. Er is een verschil van meening denkbaar ten aanzien 
van wat spoedig werken is en in dat opzicht is het mij wel eens 
meer gebleken, dat ik het met den heer Schaper en de zijnen 
niet eens beu. Wanneer men, voordat een zaak behoorlijk ryp 
is geworden, haar rauwelijks hier brengt, zooals hier geschied 
is, zouder dat een schnftely'ke voorbereiding heeft plaats gehad, 
dan is dat sehynspoed en schuift men in werkelijkheid de zaak 

op de lange baan. Met een enkel woord zal ik dit duidelijk 
maken. Ik zal daarbij eren in de zaak moeten komen, maar ik 
zal het heel kort doen. 

Wie geluisterd heeft naar hetgeen de heer Schaper, toen zyu 
inleiding voorbij was, beeft gezegd, heeft reeds bemerkt, wat 
voor belaugryke quaesties hierin gelegen zijn. Toen de heer 
Schaper sprak over de verhouding van deze inspecteurs — of 
deze ambtenaren hoofdinspecteurs worden genoemd of niet is 
evenmin als voor den heer Schaper voor mij hoofdzaak — tot 
de hoofdinspecteur! van den gezondheidsdienst, voelde iedereen, 
dat dit een belangrijke quaestie is, waarover wy toch wel eens 
bezadigd en kalm onze gedachten mogen laten gaan. Toen de 
heer Schaper daaraan toevoegde, dat ook de quaestie van de 
adjunct-inspeetriee een zaak is van beteekeui3 en dat wij dat 
ook wel eens onder de oogen mogen zien, toen zal ieder hem 
daarin gelyk gegeven hebbeu en toen de heer Schaper zeide, 
dat hy met den Minister zou meegaan in de overtuiging, dat 
deze zaak behoorlijk in orde komt, toen maakte ik voor my 
de kantteekeuiug: daar zit het hem juist in. Hoe komen wij 
tot deze overtuiging? Wat geeft ons op het oogeiiblik het recht 
daartoe? Vooral toen de heer Schaper er bijvoegde, dat het wel 
in orde zou komen met betrekking tot wat omtrent de fiuan-
cieele gevolgen is gezegd. Wat is ons daarvan gezegd? 

Dat wy op het oogeublik kry'geu een staat van de ko9ten 
van deze verandering, voor zoover de ambtenaren van de 
iuspectie betreft, maar tevens wordt er bygezegd, dat het van-
zelf' spreekt, dat de centrale dienst een bureau zal moeten 
hebben met de noodige hulpkrachten. Hoeveel dat kost wordt 
ons niet medegedeeld en kan ons op dit oogenblik ook niet 
medegedeeld worden. Altemaal bewijzen, dat het inderdaad een 
slechte vorm van wetgeving is, wanneer wy thans, zoo onvoor-
bereid, zonder dat wy de zaak behoorlijk hebben kunnen be-
kyken, zouden overgaan tot het aannemen van deze posten. Ik 
vrees dan ook dat, indien het advies van den heer Schaper 
wordt gevolgd, niet het gevolg zou zyu dat er uitstel kwam, 
zooals de Commissie van Rapporteurs wil, maar afstel, want, 
en nu kom ik — en dat heel kort — tot de bedenkingen, waar-
door ik meen dat het werkelijk onmogelijk is aan de reorgani-
satieplannen van den Minister thans onze goedkeuring te hechten. 

Mijnheer de Voorzitter, men zal dan toch in de eerste plaats 
moeten weten, wat de positie van dezen centralen dienst zal 
zyu. Wanneer wy uu lezen de bladzijden 37 en 32 van de Memorie 
van Antwoord, dan zien wy, dat op bladz. 37 heel iets anders 
staat dan op bladz. 32. 

Op bladz. 37, waar gesproken wordt naar aanleiding van de 
opmerkingen over het misverstand, dat schy'nt bestaan te hebben 
tunchen den Minister en den nu aaugestelden ambtenaar, lees 
ik beneden aan : 

„Door den directeur-generaal worden thans de werkzaambeden 
verricht, die ook na de reorganisatie der arbeidsinspectie tot zyu 
werkkring zulleu behooren, voor zoover zulks bij gemis van eene 
wettelyko regeling van zijne positie mogelyk en wenschelyk is. 
Voornamelijk houdt hy zich bezig met het instellen van het 
noodige onderzoek en het uitbrengen van adviezen omtrent 
onderwerpen, waarover de ondergeteekende voorlichting behoeft. 
Zoo steide hy zich eerst hier te lande en daarna in het buiten-
laud op de hoogte van de inrichting der arbeidsinspectie en 
diende een advies in omtrent de reorganisatie van het dienstvak 
ten onzent." 

Uier wordt dus de hoofdtaak van dezen ambtenaar gezegd 
te zyn een adviseerende. 

Eu op bladz. 32, waar wy den geheelen opzet van de centrale 
arbeidsinspectie vinden, gaat men uit van het denkbeeld, dat 
zyu eigenlyke taak zal zijn het hoofd te zyn van de arbei<ls-
iuspectie. 

Nu zou ik toch willen vragen aau ieder die wel eens wat 
aau organisatie gedaan heeft en daarvan de practyk kent, of 
wy niet eens goed mogen aanzien wat er van terecht za! komen, 
als hetzelfde centrale bureau twee zoo absoluut verschillende 
dingen als hoofdzaken zal hebbeu te doen als hier er aau worden 
opgedragen. Dezelfde persoon zal aan deu eenen kant honfihahetijk 
zyn de centrale leider van de inspectie, aau den andereu kant 
hoofdzakelijk adviseur. 

Maar wat veel erger is, Mijnheer de Voorzitter, dat is, dat 
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het op bet oogenblik ruet de wet iu de luimt niet kan. Op 
bladz. 33, waar gesproken wordt over de verhouding van den 
nieuw benoemden directeur-generaal tot de inspecteurs, daar 
wordt, gezegd: „Het zou een miskenning zg'n van de groote 
verdiensten der tegenwoordige inspecteurs, indien hun zelfstau-
digheid meer werd aangetast dan ten gevolge van de benoeming 
van een hoofd der arbeidsinspectie noodzakelijk ia". Verder 
wordt gezegd: „Wel wordt vereiseht, dat de inspecteurs gevolg 
geven aan de aanwijzingen die de directeur-geueraal geeft." 

Juist , dat ben ik volkomen eens : dit wordt absoluut vereiseht 
bg' deze organisatie. Als gij eenmaal een hoofd van de inspec-
teurs maakt, is dit 660 eiseh. Dit is volkomen juist gezegd in 
de Memorie van Antwoord, dat bevelen kunnen worden ge-
geven door den directeur-generaal aan de inspecteurs, die onder 
hem staan, maar dan vraag ik toch, met de wet zoo als die is, 
wat zal <ie Minister doen als een inspecteur aan den directeur-
generaal schrijft, ik acht het zeer belangrijk wat gij directeur-
generaal mij schrijft, maar gij hebt niets over mij te zeggen. 

Dit is de heele fout, dat men een organisatie heeft gemaakt 
waarbij men het paard achter den wagen heeft gespannen. 

Ik heb groot vertrouwen in de kracht van den Minister, maar 
ik wil hem toch waarschuwen, al had de Minister tien maal de 
kracht die hij heeft, als hg' ile zaak aldus aanpakt , dan komt 
de zaak toch niet in orde, en is er eenmaal een oppositiegeest 
gewekt hg' de inspecteurs tegen den ceutraleu dienst, dan is 
voorgoed de generale inspectie naar de maan. Men moet be-
ginnen de zaak behoorlijk voor te bereiden. Wanneer men 
eenmaal een hoofdinspecteur heeft, dan moeten de inspecteurs, 
wanneer zij weigeren de bevelen van den hoofdinspecteur op te 
volgen, daartoe kunnen worden verplicht. En uu vraag ik aan 
den Minister, waar de wet den hoofdinspecteur niet kent en 
waar de wet juis t wel de inspecteurs kent, die alleen hebben 
op te volgen de bevelen van den Minister, maar niet die van 
een bij de wet niet bekenden hoofdambtenaar, wat zal er dan 
terechtkomen van diens bevelen? 

E r zijn nog een aantal punten hierin, maar mij dunkt , dit 
voldoende om te doen zien, dat deze organisatie niet tal leiden 
tot spoed, maar alleen tot verwarring van de zaak. Ik geloof, 
dat het daarom alleszins noodzakelijk is dat deze zaak behoorlijk 
bekeken wordt en dat er een schriftelijke gedachtenwisseling 
over plaats heeft. Daarom zal ik met volle overtuiging stemmen 
voor het amendement van de Commissie van Rapporteurs. Na 
hoop ik niet, dut men hen die zoo doen zal verdenken dat zij 
door uitstel afstel van de zaak hopen te verkrijgen. Juist om 
de zaak tot stand te brengen willen zg' het advies van de 
Commissie van Rapporteurs volgen. 

De heer de S a v o r n i n Lo l in i an : Mijnheer de Voorzit ter! Ik 
sluit mg gaarne aan bg hetgeen de geachte afgevaardigde uit 
Assen zooeven heeft gezegd. Een van de leden van de Kamer 
zeide mg zooeven : wat zou de heer Talma opgestoven zgu 
wanneer de vorige Minister zoo iets had voorgesteld op het 
laatste oogenblik en hg lid van de Kamer geweest was. 

J a , ik kan mij dit goed voorstellen. Ik kan mij ook best 
voorstellen, dat de heer Ta lma , nu Minister geworden, opeen 
ander s tandpunt staat. Van zijn s tandpunt toch heeft hg' nu 
volkomen gelijk. Nu de Kamer hem de gelegenheid schg'ut te 
hebben gegeven (ik geloot echter dat de heer van Idsinga vol-
komen duidelijk heeft aangetoond wat de ware bedoeling is van 
de woorden uit het Voorloopig Verslag), om deze zaak even 
binnen te halen, zouder dat daarvoor noodig is een afzonderlijk 
wetsontwerp , zonder den Raad van State te hooren en zonder 
een onderzoek in de sectiën , nu wil de Minister ook van die gele-
genheid gebruik maken. De Minister moet mg niet kwalijk nemen 
wanneer ik zeg, dat hg van zijn s tandpunt gelijk heeft; toen j 
ik Minister wis dacht ik er precies zoo over : hoe minder een 
Minister met de Kamer te doen heeft hoe beter , denkt men als I 
Minister. Dat zult ook gg', Mijnheer de Voorzitter, wel eens hebben 
gedacht. 

Maar wij zitten hier nu eenmaal als leden van de Kamer, ik 
vraag of wij waarlijk onzen plicht als Kamerleden zouden ver- j 
vullen, wanneer wij zulk een gewichtige zaak als het hier geld, 
zooeven en passant zouden gaan afdoen. Ik kom iiu niet op al 
hetgeen de heer Schaper in liet midden heeft gebracht, ik laat ' 

daar of het past dat een betrekkelijk zoo jong lid van de Kamer, 
de |Kamer beschuldigt van allerlei zaken, waaraan zg zich niet 
schuldig maakt. W g zjjn gaarne bereid ook deze zaak zoo spoedig 
mogelijk af te doen, maar zg moet toch behoorlijk worden be-
haudeld. E n dat hebben wy niet kunnen doen. Wanneer men 
de rede van den geachten afgevaardigde uit Assen goed heeft 
aangehoord, dan zal men wel dadelijk begrijpen, hoevele ge-
wichtige quaesties hierbij betrokken zg'n. Men zal dan begrijpen 
wat de geachte afgevaardigde heeft gezegd , dat wg deze 
zaak na niet kunnen aannemen, voordat wg weten dat 
ook de wet zal worden gewijzigd, zoodat het stelsel daan/p 
past. In elk geval , wij hebben de zaak thans niet be-
lioorly'k onderzocht. Nu komt er nog dit bij. Wanneer de Minister 
had gezegd : er is plotseling een groote behoefte opgekomen, 
waarin terstond moet worden voorzien, dan zou «Ie Kamer misschien 
over al die moeilijkheden kunnen heenstappen en de Minister 
terstond de organisatie bezorgen. Maar dat is niet het geval. 
De Minister had in het geheel geen plan deze zaak voor te 
stellen, hij heeft alleen aan het Voorloopig Verslag ontleend de 
gelegenheid om het nu te doen. 

De heer T a l m a . Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel : 
Ik heb het reeds in .Juli gezegd. 

De heer de S a v o r n i n L o h m a n : Ja , de Minister heeft er in 
Juli over gesproken, maar het was niet het plan vanden Minister 
om geld voor die organisatie aan te vragen, anders had hij dit 
toch wel op de begrootiug aangevraagd. Maar toen zoo plotseling 
dat zonnetje scheen in het Voorloopig Verslag, heeft hij gedacht : 
nu kan ik dat zaakje wel zoo binnenloodsen. Maar dat is voor 
ons nog geen reden om er mede in te stemmen. Ik ben het 
geheel eens niet den geachten afgevaardigde uit Assen, dat wg 
deze zaak zoo spoedig mogelijk moeten behandelen ; er is vol-
strekt geen sprake van afstel: het is niet, zooals de heer Schaper 
meent, dat wij er iets tegen zouden hebben, alsof wij niet zouden 
begeeren deze zaak goed te organiseeren. Maar of wij nu een 
paar maanden later met die zaak komen, zal toch wel geen 
verschil maken. Wij kunnen iu het reces een voorstel ontvangen 
en dat dadelijk behand ;len De Kamer heeft meermalen getoond, 
dat dergelijke zaken als zij spoedeischend waren ook met spoed 
konden worden behandeld. Het is ook mogelijk, dat een of 
ander Kamerlid over dit ontwerp eeue wgze gedachte heeft, 
waarvan de Minister gebruik zou kunnen maken. Overigens 
spreekt het vanzelf dat ik, wat betreft den persoon van den 
Minister, hem iu dit opzicht gaarne mijn vertrouwen schenk. 
Maar wij hebben toch ook onzon plicht te doen. 

De heer T a l m a , Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel : 
Mg'nheer de Voorzitter! Ik zou het zeer betreuren, wanneer de 
Kamer maar een enkel oogenblik onder den indruk was. alsof 
een zekere willekeur bg' mij had bestaan bij het aanhangig 
maken van deze zaak, en daarom ben ik wel verplicht om na 
de rede van den geachten algevaardigde uit Groes nog eens te 
herinneren aan hetgeen door mij medegedeeld is in de Memorie 
van Toelichting van het voorstel , dat in Jun i over deze zaak 
bij de Kamer is aanhangig gemaakt. Daar staat reeds in de 
slotahnea van de toelichting op art. 137: „Het ligt in het voor-
nemen van den ondergeteekende, hem na zijn benoeming niet 
onmiddellijk met rechtstreeksche bemoeiingen met den dienst 
der arbeidsinspectie te belasten, maar hem zoowel hier te lande 
als in het buitenland zich op de hoogte te doen stellen vau de 
inrichting van dezen tak van dienst. Iutusschen vertrouwt de 
ondergeteekende, dat hg' bg' de beantwoording van het door de 
Tweede Kamer der Stateu-Generaal uit te brengen verslag 
over het Xde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1909 verdere 
plannen ten aanzien van de reorganisatie der arbeidsinspectie 
en de daarui t voortvloeiende kosten zal kunnen mededeelen." 

In Jun i is dus reeds uitdrukkelijk gezegd, dat ik hg'de Memorie 
van Antwoord met die mededeeliugen zou komen. 

Nu, Mijnheer de Voorzitter, zal ik my' tegenover mannen van zoo 
groote autoriteit als de geachte afgevaardigden uit Assen en Ooes 
niet in een Staatsrechtelijk debat begeven ; maar ik heb nooit 
geweten, dat de regeling van de arbeidsinspectie was een daad 
van wetgeving. Ik dacht, dat de eenige daad van wetgeving, 
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waarom liet hier gaat, was het toestaan vau geld. Nu spreekt het 
Tan/.elf, dat ile Kamer, alvorens zij Ke ' 'l toestaat, z eg t : ik wil 
wel weten hoe gij het besteedt; maar de eigenlijke ineenzetting 
van den dienst is een zaak van regeling bn' Koninklijk besluit 
en by algenieenen maatregel vau bestuur. 

Als nu de geachte afgevaardigde uit Assen vraagt: is dit een 
wijze van wetten maken, dan zeg i k : wij houden ons niet bezig 
met het maken van wetten, maar wel met een middel om mij in 
staat te stellen een reorganisatie van de arbeidsinspectie in het 
leven te roepen. 

Willen wij de zaak in orde brengen, dan is zeker een kleine 
wetswijziging noodig, maar die wijziging zal niet daarin bestaan, 
dat wij een dergelijke organisatie gaan vastleggen in de wet. 
E r staat nu : inspecteurs en verdere ambtenaren. E r ia niets 
eenvoudiger dan te lezen : ambtenaren. Daarop komt het aan 
en doet men dit, dan is de zaak in orde. 

Nu zal ik een enkel woord moeten zeggen naar aanleiding 
van hetgeen de geachte afgevaardigde uit Assen gemeend heeft 
te lezen in de Memorie van Antwoord. Die zaak is wezenlijk 
grondiger bekeken dan die geachte afgevaardigde meent, en dat 
komt omdat het geen zaak is van gisteren of vandaag. 

De ontworpen organisatie is niet ontleend aan een rapport, 
dat dezer dagen uit de lucht is komen vallen, maar zjj is het 
resultaat van arbeid, gedurende jaren en jaren aan het Departe-
ment voorbereid. 

Toen ik aan het Departement kwam, vond ik in tal van rap-
porten denkbeelden omtrent een reorganisatie uitgewerkt, omdat 
men telkens gevoeld had, dat iets van dien aard moest gebeuren. 
Toen zjjn over die zaak gehoord de arbeidsinspecteurs en heeft 
ieder van hen een rapport uitgebracht. 

Vervolgens heeft de directeur-generaal, vergezeld van een jong 
inspecteur, die lang adjunct-inspecteur was geweest, een bekwaam 
man, een reis gemaakt door verschillende hoofdsteden, niet om 
er te vinden wat iedereen in een brochure kan lezen, maar te 
hooren hoe in de practijk de instelling van de arbeidsinspectie 
werkt en hoe de giheele organisatie van de arbeidsinspectie 
is. Daarna is he t heele plan punt voor punt besproken met de 
tegenwoordige inspecteurs en nu ben ik het volkomen eens, dat 
wij hier in deze Kamer een aantal personen hebben die in allerlei 
vormen veel meer ervaring hebben van organisatie dan deze 
personen, die niet zoo speciaal zijn organisateurs, maar zjj zijn 
dan toch ja renlang werkzaam geweest in de arbeidsinspectie 
en beschikken mitsdien over groote ervaring. 

Nu heeft de geachte afgevaardigde gezegd : er staat aan het 
eind van uw Memorie van Antwoord, dat de directeur-generaal 
tegenwoordig bezig is inet dien arbeid, die inderdaad hoofd-
zakelijk ten doel heeft het uitbrengen van adviezen, en iu het 
voorstuk zegt gjj, dat hij moet v.ijn hoofd der arbeidsinspectie. 
Dit is zeer begrijpelijk. Het is misschien dom van mg, maar 
ik verwacht inderdaad van hem, da t hij zal zijn hoofd vau de 
arbeidsinspectie èu adviseur der Regeering. De geachte afge-
vaardigde houdt het voor een chimère, doch ik hoop vau harte 
dat het anders zal zijn. 

De heer T r e u b : Als hij alleen adviseur is over de arbeids-
inspectie, vind ik het uitstekend. 

De heerTalnia, Ministervan Landbouw, Nijverheiden Handel : 
Daar heb ik geen adviseur voor noodig. Ik heb een adviseur 
noodig voor de arbeidersbescherming. Ik waardeer zeer de adviezen 
van de arbeidsinspecteurs. Ik heb nu het advies van 9 mannen 
over het 10-nren vraagstuk, waarvoor ieder van hen staat met 
zjjn eigen ervaring en levensbeschouwing en gedachtenkring. 
Het is zeer interessant die zaak uit totaal verschillend oogpunt 
beschouwd te zien. Maar men krijgt niet het oordeel van 9 
mensclien, doch 9 adviezen naast elkaar. Daarom meen ik inder-
daad, dat deze twee dingen niet ver van elkander verwijderd 
zijn, doch bij elkaar behooren. 

De geachte afgevaardigde zal gemakkelijk kunnen iuforuieereu, 
dat in het buitenland onderscheiden Regeeringen in dezelfde 
dwaling verkeeren, waarin ik op ilit (.ogenblik verkeer; maar 
ik geloof niet, dat er één instelling is in onze omgeving, in de 
Staten die zich hiermede bezighouden, waar men twee soorten 
van menaehen hee l t ; één die de arbeidsinspectie leidt, e enande r 

die zich bezig houdt niet de arbeidersbescherming en da advi-
seur is van de Regeering. 

Waarom is er nu zoo'» haast 'f 
Mijnheer de Voorzitter ! Dit is misschien een weinig persoon-

lijk. Ik kan mij voorstellen wat de geachte afgevaardigde uit 
(ioes zegt, dat een lid van de Kamer er anders over denkt dan 
ik, maar. gelijk ik zooeven heb gezegd, toen er gesproken werd 
over den arbeid, wanneer ik wil maken een eenvoudige bepaling 
omtrent den nachtarbeid van bakkers en de overtuiging heb. 
dat de belangen, welke daarbij liet rokken zijn daardoor wezenlijk 
zullen worden beschermd, maar daardoor aan den anderen kant 
lasten zullen worden opgelegd, voor de bereiking vau dat doel 
noodzakelijk, kan zulk werk niet behoorlijk vooruitkomen, wan-
neer dit uitsluitend is opgedragen aan een persoon, die zooveel 
besognes heeft als de Miuister. 

Daarom heb ik, dadelijk toen ik Minister werd. gedaan, wat 
ik als Kamerlid noodig achtte en mij zoo spoedig mogelijk de 
middelen verschaft, welke ik meende noodig te hebben. 

Nu zal ik er de Kamer geen enkel verwijt van maken, wan-
neer zij dit voorstel afstemt. Ik zal niet zeggen, dat de Kamer 
het wil laten loopeu, want ik gevoel, dat wanneer ernstige 
mannen zeggen, dat zij niet iu de gelegenheid zjjn iets to over-
wegen, ik mjj daarbij natuurlijk wel moet neerleggen. Wanneer 
dus de Kamer mijn voorstel verwerpt, zal ik, na de wijze waarop 
het amendement is toegelicht, volstrekt niet — en ik hoop, 
dat niemand mij daarvan later een verwijt zal maken —schromen 
met juist hetzelfde voorstel terug te komen. 

Ik wensch de Kamer nog even te zeggen, wat ik ook straks 
heb uitgedrukt, u.1. dat het mijn bedoeling volstrekt niet geweest 
is om onverhoeds de Kamer te overvallen met een on twerp : 
het was mjj niet te doen om rauwelijks in de Kamer een ge-
dachte neer te werpen en daarvoor een meerderheid te vinden, 
maar eenvoudig heb ik den gekozen weg gevolgd omdat ik 
zelf sta oi der den last van veel werk, dat mij ter harte gaat. 
Wanneer ik een «ogenblik gevoel, «lat ik niet voort kan, dat 
ik geen maatregel kan nemen waarvan ik de verantwoordelijkheid 
durf dragen, lijd ik liever een échec voor de Kamer, dan dat 
ik de kans zou ontgaan om ie besebikken over middelen, waar-
over ik meen te moeten beschikken. 

De heer Schaper: Ik zal zeer kort. zijn, Mijnheer de Voor-
zitter, doch ik moet nog een enkel woord zeggen naar aanleiding 
van hetgeen door de heeren Treub en de Savomi» Lohman is 
opgemerkt. 

Ik heb niet gezegd, dat de geheele Kamer, op een uitzondering 
na, eigenlijk uitstel wil, omdat se de zaak zelf niet wil. Ik heb 
dat ook gezegd met het oog op de samenstelling der Commissie 
van Rapporteurs. Ik begrijp zeer goed, dat de beer Treub wel 
vooruit wil op di t gebied. 

Ik heb er op gewezen — en de heer Treub heeft dat nog 
eens gedemonstreerd —• dat de hebbelijkheid langzamerhand 
meer en meer blijkt om alles maar uit te stellen. 

Tal van malen heet het : het is maar een quaestie van 
1 of 2 maanden en dan is de zaak in orde. Maar zoo gaat het 
n ie t ! E r zijn traktementsregelingen jaren blijven liggen, die 
eerst uitgesteld zijn onder de lenze: eenige maanden wachten 
is zoo erg niet. 

Daartegen kom ik op. 
Hoe de heer Treub de kluts kwn't is in dit systeem, bewijst 

ten duideljjkste zijn bestrijding van den Minister, waar lijj die zoo-
genaamde tegenspraak zag in het feit, dat de hoofdinspecteur moet 
adviseeren en tevens bemoeiing heeft met de arbeidsinspectie. 
Ik verbaas mij er over, dat een bekwaam man als de heer Treub 
deze zaak niet beter kent. 

De heer Treub leze eens na de redevoering van den heer 
Kegout in de Eerste Kamer. Diens grief was. die ik intiisschen 
niet in alle deelen onderschrijf', dat er in de fabriek kwam een 
jonge adjunct-inspecteur die van de zaken i iet afweet; er moest 
een hoofd van de afdeeling arbeidsinspectie heen, die moet in 
verbinding met de practijk staan en niet een hnreauniaii zijn. 
die maar wat te registreeren heeft. 

Hier heeft men <le verbinding van theorie en practijk! Deze 
titularis zal krachtens zijn functie van hoofd der arbeidsinspectie 
voortdurend iu aanraking zijn met de praetijk. hii zal naar de 
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fabriek gaan oui in loco een onderzoek in te stellen, maar 
evenzeer /al hij zjjn adviseur van de Uegeering in zake arbeids-
wetgeving. 

Dal il juist wat wy uoudig hebbeu. 
Hoe iemand als de beer Treub biervan den Minister een griel 

kan maken, begrijp ik niet. Ik meen, dat bij zelf ia medegesleept 
iloor de neiging om maar uit te stellen en dat bij nu onbewust 
dergelijk voorstel zocht om maar een reden daardoor te hebben. 

De lieer Treub zegt! daar hebt ge nu, de heer Schaper erkent 
het zeil. de verhouding van de arbeidsinspectie tot den Cen-
tralen Gezondheidsraad. Maar dit i> een zaak die ik slechts 
genoemd heb om my te verklaren de nieuwe t i tu la tuur : ove-
rigena heb ik haar niet in verband gebracht met dit onderwerp, 
zij staal er naast eu al of niet kan een verband tussehen beide 
gelegd worden wanneer uien wil. 

Ik vraag n u : hoe wilt ge dat dan rbans besli-sen. all die 
/aak in de afdeelingeu gaat en bier weder komt't1 Wat dan? 

Het U duidelijk gezegd door den Minister: gij hebt eenvoudig 
te oordeelen over een Koninklijk besluit, dat de Regeering toch 
ten slotte [ raak t ; gij kunt geen amendement indienen. Dus de 
zaak van de regeling van den gezondheidsdienst zal later aan 
de orde komen. 

De heele redeneering, dat het zou rijn een afstel, wanneer 
dit aangenomen wordt, is zóó onbegrijpelijk, dat ik daaraan geen 
woord meer zal verspillen. 

Ik zal hiermee eindigen. Ik wil nog even antwoorden op bet-
geen de beer Lohnian zeide. die het eigenlijk , ongepast" vindt, 
dat ik iets dergelijks van die zucht tot uitstel heb gezegd. Myu-
heer de Voorzitter! Ik ben veel jonger dan de geachte afgevaar-
digde uit Goes, maar ik geloof toch n ie t , dat bij de inan is 
die zoo gauw boos moet worden, wanneer uy meent , dat een 
ander aan de Kamer een ougepasteu raad geeft. 

Wij hebben zooveel wijze lessen van den heer Lohnian te slikken, 
die bijna iedere week op de grens der on gepastheid rijn en waarbij 
hij voortdurend schoolmeestert, dat hij niet onmiddellijk moet 
boos worden wanneer ik hier zekere hebbelijkheid van de Kamer, 
zouder er de personen in te balen, aantoon. 

Ik wil hier ook nog wijzen naar aanleiding vau het verzet 
van de heeren Lohmau en van Idsinga, op wat reeds herhaal-
delijk in de Kamer is aangetoond: de watervrees voor een 
nieuwen ambtenaar . 

Welnu, het is misschien jammer, maar zonder een paar nieuwe 
ambtenaren krygt gij dg arbeidswetgeving niet goed. Daaraan 
is niets te doen. dat zit er nu eenmaal op. Maar dit kan geen 
beswaar zijn, waar men een arbeidsinspectie heeft, die veel geld 
kost en toch nog zoo weinig voldoet aan de eiscben die men 
mag stellen. Beter dan wat geld er bij en dan de zaak goed 

Ik zie dan ook geen enkele reden tot uitstel van deze zaak. 

De heer Treul ) : Mijnheer de Voorzit ter! Slechts enkele 
woorden nog over twee punten. 

Het eerste punt is de quaestie van de wettelijke regeling. 
Het spreekt vanzelf, dat niemand er over denkt de organisatie 
bij de wet te maken. Maar dat neemt niet weg, dat de organisatie 
uiet de wet in overeenstemming moet zyn, en als de Minister 
een organisatie in zijn hoofd heeft, die met de bestaande wet 
niet in overeenstemming is te brengen, dan mag men de paarden 
niet achter den wagen spannen en moet men beginnen de wet 
zoo te wijzigen dat de organisatie er in past. 

Dit is het eene punt . Ik zal er niet mte r van zeggen ; er 
zal later genoegzaam gelegenheid zijn in bet schriftelijk en bet 
mondeling debat dit nader uit te werken. 

Een tweede punt betreft tevens dat gedeelte der rede van den 
heer Schaper, waar ook bij zich verbaasd heeft over hetgeen ik 
gezegd heb aangaande het karakter, te geven aan dezen nieuwen 
hoofdambtenaar. 

Ik begrijp ten volle, dat tle directeur hier tevens zal zijn 
adviseur, maar wat is hier de verwarring vau denkbeelden, die 
uit de Memorie vau Antwoord zoo duidelijk blijktV Deze, dat 
gezegd wordt op bladz. 37. dat zijn hoof!werkzaamheid is en 
blijven zal „adviseeren". Welnu, dat ia glad verkeerd. Hy zal 
zeker als ondergeschikte byzaak den Minister ook moeten advi-
seereu, maar zijn hoofdtaak zal moeten zijn het éénheid brengen 
en houden in de arbeidsinspectie. Wanneer werkelijk zijn hoofd-

taak zal worden hot z'rjn vau adviseur, zal dat niet alleen uhadel j ik 
zijn voor de inspectie, waaraan hij dan niet vold lende aandacht 
zal kunnen wijden, maar ook voor de adviezen zelf. Wat de 
Minister zich schijnt voor te stellen is, dat de directeur-
generaal in zijn bureau centraliseerend werkt eu alle adviezen 
van inspecteurs en adjunct-inspecteurs als directeur verwerkt 
tot een centraal rapport vóór zij bij den Minister komen. Dit 
nu zal verkeerd werken. De Minister moet niet alleen worden 
geadviseerd door den directeur-generaal , maar ook door de 
inspecteurs en de adjunct-inspecteurs. Die adviezen moeten 
direct bij hem komen: dan krijgt liy verscheidenheid van in-
zichten, maar als de Minister een adriseereud bureau beeft, 
waar dat alles verwerkt wordt tot een geheel vóór bet komt 
tot den Minister, dan wordt uiet alleen de inspectie zelf maar 
worden ook de adviezen vau de inspecteurs bedorven. 

De heer «Ie Waal Halelijt: Ik begiu mei te zeggen dat ik 
behoor tot die leden der Kamer, die van bet antwoord van den 
Minister slechts zeer oppervlakkig kennis hebben genomen. Ik 
heb diarom van deze discussie gebruik gemaakt oui uiiju oor 
te luisteren te leggen naar de gewichtige bezwaren, die in het 
midden zouden gebracht worden tegen de regeling, sooals de 
Minister zich die denkt. 

Ik boor zeggen : er is geen discussie over geweest. Maar mij 
dunkt , die had er toch moeten zyn. Als er zulke ernstige be-
zwaren tegen de regeling bestonden, bad men die eens moeten 
ventileeren. 

De bedenkingen, die ik gehoord heb van den geaebten afgevaar-
digden uit Assen, de beer Treub, kunnen l>ij my uiet zwaar wegen. 
De Minister instrueert immers de ambtenaren, is hun chef, en 
wanneer nu door Zijn Excellentie hier iu de Kamer wordt 
medegedeeld, dat hy met het stel ambtenaren, die hij nu vraagt, 
kan werken, dat hij daarin geen het minste bezwaar ziet, 
dan geloof ik dat het door den heer Treub geopperde bezwaar 
voor ons geen gewicht in de schaal behoeft te leggeu. 

W a t de tweede hoofdbedenking van dien geachten afge-
vaardigde aangaat, dat die ambtenaar, die met gezag bekleed 
zal zyn over andereu en huu leiding moet geven; te gelyker tijd 
zou optreden als adviseur van den Minister, welk bezwaar kan 
daartegen nu toch worden gemaakt V Ik zou zeggeu da t de 
Minister liever advies zal hebben van iemand, die dagelijks 
in de zaken is en met de practyk kennis maakt, dan dat hy 
advies inwint van iemand, die niet met de practyk in aan-
raking komt en een bureau man is. De bezwaren, door den 
heer Treub geopperd, wegen dus by my niet. Uly'ft het bezwaar 
van den geachten afgevaardigde uit (roes, dat wy niet in de 
gelegenheid geweest zijn om deze zaak in de afdeelingen te 
onderzoeken. Dat is waar, maar daartegenover moet ik dit 
zeggen, dat wn wel eens meer hebben besloten over zaken die 
niet de afdeelingen onderzocht waren, daargelaten nog of dat. 
onderzoek altijd even diepgaand is en alle leden er altyd tuet 
even veel yver aan deelnamen. Ik heb dus inderdaad geen 
voor my overwegende bezwaren gehoord tegen dezen post. Ik 
zie daarom in uitstel van behaudeling geen heil eu zal dan ook 
my'ti 9tem aan het amendement vau de Commissie van Rapporteurs 
niet kunnen geven. 

De heer de Sarorniu Lohmau: Mijnheer de Voorzitter! Het 
is waar dat wel meermalen een zaak niet behoorlyk in de af-
deelingen is onderzocht, maar het is ook waar dat dit wel eens 
bedenkelijke gevolgeu gehad heeft: ik zou daar zelfs recente 
voorbeelden van kuunen aanhalen. 

in de tweede plaats merk ik op, dat wy, die tegen deze be-
haudeliug bez.vaar hebben, met opzet met gesprokeu hebben 
over de organisatie zelf, juist omdat wy die nuft bestudeerd 
hebben. Ik wil volstrekt niet beweren, dat hetgeen de Minister 
voorstelt niet goed is op zich zelf, maar niyu bezwaar is , dat wy 
er niet behoorlyk over kuunen oordeelen. En in de derde plaats 
wil ik opmerken , dat bet wel degelijk op den weg der Kamer 
kan liggen , zich te verdiepen in de wyze waarop bet lands-
bestuur moet worleu georganiseerd. 

Wij hebben by de behandeling van hoofdstuk UI nog zeer 
ruim e i lang gesprokeu over de organisatie vau het Departement 
van Huitenlaudsclie Zaken, Dat is zeer zeker toch ook een zaak 
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die den Minister van zeer naby aangaat, maar de Kamer mag 
er zich toch wel mee bemoeien. Ik geloof, dat ook hierbij wel 
degelijk allerlei quaeaties ter sprake komen , waarmede de 
Kamer y.icli krachtens baar ambt moet inlaten. Voor iny is het 
dus een quaestie van plicht. Uit vriendschap voor den Minister 
/.on ik zeer gaarne zeggen : doe wat ge wilt, maar ik meen dat 
WIJ dat niet mogen doen. Daarom blijf ik by ruyn eerste ge-
voelen en zal ik stemmen voor bet amendement. 

De li'vr Talniii, Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik moet beginnen met een verzuim 
goed te maken, (lat ik zooeven begaan heb tegen den geachten 
afgevaardigde uit Franeker, die «'enige opmerkingen heeft op-
genomeu uit bet Voorloopig Verslag op hoofdstuk I en die 
beswaar heeft gemaakt tegen bet antwoord bij hoofdstuk I 
daarop gegeven. Wanneer ik den geachten afgevaardigde goed 
heb begrepen, dan /.yn zyu opuierkiugen van tweeërlei aard, 
in de eerste plaats dat het antwoord niet juist is. en in de 
tweede plaats dat dat antwoord niet toont een behoorlijke op-
vattiug van de zaak. 

Voor zoover hij twyfel oppert aan de juistheid van het ant-
woord, moet ik hem natuurlijk verwijzen naar hetgeen er boven 
staat, waaruit blijkt, dat het is een uiededeeling van don Rijles-
bouwmeester. Het is mij natuurlijk op het oogeublik niet mogelijk 
te controleeren of hij misschien op grond van hem verstrekte 
rapporten een minder juiste voorstelling van de zaak heeft 
gegeven. Maar wat betreft de opmerking, dat uit het antwoord 
zou blijken een onjuiste opvatting van de zaak. merk ik op, 
dat ik iu de Memorie van Antwoord heb medegedeeld, dat door 
my worden overwogen wettelijke bepalingen ter bescherming 
van steenhouwers, omdat wat ik daarvan heb gezien en gehoord 
mij werkelijk den indruk geeft, dat bet een arbeid is. die veel 
gevaar met zich meebrengt. Ik ben het geheel met hem eens 
wanneer hij zegt dat, voor zoover die arbeid niet kan worden 
verboden, hij in ieder geval moet worden verricht onder oni-
standigheden, waardoor het gevaar tot binnen enge perken 
wordt teruggebracht. In dien zin zal ik de opmerkingen van den 
geachten afgevaardigde gaarne overwegen. 

Den geachten afgevaardigde uit Assen zou ik er nog even 
op willen wijzen, dat op blad/.. 32 van de Memorie van Antwoord 
uitdrukkelijk staat: 

„Met de bedragen, benoodigd om in den loop van 1009, zuodra 
de noodige wetswijzigingen zullen zijn tot stand gekomen, de 
nieuwe regeling in werking te doen treden, zijn de voor 1000 
aangevraagde kredieten verhoogd." 

Er is (lus wel degelijk verondersteld, dat de zaak natuurlijk 
pas in werking kan treden wanneer de noodige wetswij/.iging 
is aangebracht, maar voorzoover wij dat aan het Departement 
hebben kunnen zien kan die wetswijziging zijn van uitermate 
eenvoudigen aard. 

Ten slotte nog een opmerking naar aauleiding van hetgeen de 
geachte afgevaardigde uit Goes heeft gezegd. Hij zeide: de 
Kamer is toch volkomen bevoegd om over de organisatie 
te spreken. Ik heb ook absoluut het tegendeel niet bedoeld toen 
ik sprak van dat wettenmaken. Ik heb alleen dit bedoeld. Het 
kan natuurlijk niet anders, of bij de beoordeeling van een der-
lelijke organisatie moet men op een ander standpunt zich stellen, 
dan waar het een wet geldt, die tot stand komt in gemeen 
overleg tusscheu de Regeering eu de Staten-Generaal. Ue Kamer 
beeft te zorgen dat in een wet precies wordt uitgedrukt, wat 
zij wil, omdat zij mede-verantwoordelijk ia voor de onderdeelen 
der iu de wet vervatte regeling, terwijl zy niet verantwoordelijk 
is voor de organisatie van een dienst, zooals die ten slotte tot 
stand komt door toedoen van de Regeering. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement van de Commissie van Rapporteurs, iu 
stemming gebracht, wordt aangenomen met 32 tegen 23 stemmen. 

Vouf hebben gestemd de heeren van Bylandt, van V e n , 
Heckers, Regont, Tydeuian, Roessingh, Bolfins, Roodhuyzen, 
van Llsinga, Limburg, van Dedeui, .lannink, van Deventer, 
Draoker, Goeman Horgesius, Userman, van Nispen tot Sevenaer 
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(Nijmegen), Dolk, Pathn, de Savorniu Lohmau, de Stuers, 
Treub, Hos, Jan ten (den Haag), van Karnebeek, Mees, Janssen, 
l'eil. van Foreest, Arts, Ketelaar en de Voorzitter. 

TtgtH hebben gestemd de heeren Hugenholt/., Schaper, Follema, 
Helsdingen, van Asch van Wijok, van den Heuvel, Duymaer 
van Twist, vau Doorn, van Vliet, van der Voort van Zyp, 
Thomson, van Citters, vau Niflpen tot Sevenaer (Ulieden), de 
Geer, ter Laan, vau der Molen, Troelstra, Kooien, de Klerk, 
van Wijnbergen, van Vlijmen, Ruys de Beerenbrouek en de 
Waal Malefijt. /Ja 

Het ge«r|jzigd onderart. 135 wordt tonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

De heer Taliim, Minister van Landbouw, Nijverheid en Haudel: 
Ten gevolge vau de zooeven gevallen beslissing zullen ook in 
sommige volgende artikelen wijzigingen moeten worden gebracht. 

Art. 186 moet worden gelezen als volgt: 
„Jaarwedden en toelagen van de bureelambtenaren, toegevoegd 

aan de inspecteurs van den arbeid." 
Het bedrag van het artikel, thans uitgetrokken op f31 245, 

moet worden verminderd met f 3500 en gebracht op f 27 745. 
Art. 137 moet worden gelezen als volgt: „liureel-, reis-,ver-

blyf-. verplaats'ngs- en examenkosten; schryfloonen; vergoeding 
voor het gebruik van ry'wielen ten behoeve van 's Ryks dienst, 
werktuigen, gereedschappen en verdere uitgaven ten dienste 
van het toezicht." 

Het bedrag vau bet artikel, thans uitgetrokken op f01500, 
moet worden verminderd met f 15 500, en gebracht op f 40 000. 

Vrt. 119 moet worden gelezen als volgt: „Kosten van com-
missiën met inbegrip van het drukken vau verslagen: kosten 
van onderzoekingen door of adviezen van deskundigen." 

Het belrag vau bet artikel, thans uitgetrokken op f_ 11 700, 
moet worden verminderd met f 4000 eu gebracht op f 7700. 

Ten gevolge van vorenstaande verminderingen eu van de ver-
mindering vau het by art. 135 uitgetrokken bedrag wordt het 
totaal der Vde afdeeliug en het eindcijfer van het hoofdstuk 
verminderd met f 30 000 en respectievelijk nader gebracht op 
f 377 555 en f 7 478 705,25. 

De Voorzit ter: Mag ik de Commissie van Rapporteurs ver-
zoeken om haar oordeel over de door de Regeering aangebrachte 
wijzigingen mede te deelen? 

De heer van Idsinga, voorzitter van de Commissie van Rap-
porteurs: Mijnheer de Voorzitter! Aangezien de wyzigingen 
een gevolg zy'n van hetgeen de Commissie zelf heeft voorge-
steld, heeft de Commissie geen bezwaar tegen deze wyzigingen. 

De gewijzigde onderartt. 130 en 137, de ouderartt. 138 tot en 
met 148, het gewijzigd onderartt 149, eu de onderartt. 150 tot 
en met 157 n worden achtereenvolgens zonder beraadslaging 
en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De verdere beraadslaging wordt verdaagd en de vergadering 
gesloten. 

V B B I I T I B I S O I H . 
In de redevoering van deu heer </' Stuers: 
bladz. 1305], kol. 2, reg. 18 v. b., staat: wegens; lees:wege; 
aldaar, reg. 36 v. b., staat: contract; lees: contrast. 

In de redevoering van den heer Schokking : 
bladz. 1372, kol. 1, reg. 21 v. o., staat: gebruiken; lees: 

bereiken ; 
aldaar, kol. 2 , reg. 29/30 v. o., staat: meerheid; lees: 

meerderheid ; 
bladz. 1373, kol. I , reg. 12 v. b., staat: wel; lees: wil. 




