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NOTA NAAK AANLEIDING VAN HET VERSLAG. 

(Ingezonden f<ij brief van il December 1909.) 

Ter beantwoording san de vragen en opmerkingen voor
komende in bei Verslag der Commissie van Rapporteurs uit 
de Tweede Kamer der Btaten-öeneraal betreffende bet ontwerp 
van wei tot vaststelling van de begrooting van uitgaven ten 
behoeve van de voltooiing van hei vestingstelsel, dienst 1910, 
heeft de ondergeteekende de eer, hei volgende te doen kennen. 

War de Stelling van Amsterdam betreft, zoo wordt door den 
ondergeteekende aan die stelling eene groote waarde voor de 
landsverdediging toegekend. 

Hij kan zich geheel vereenigen met hei standpunt ten op
zichte van de afwerking dier stelling door ztyn ambtsvoorganger 
Ingenomen, n.1. dat In de eerste plaats de kringstelling moet 
worden gesloten en dat het thans niet gewenscht is de snelle 
afwerking dier stelling opnieuw aan de orde te stellen. 

Dat de vooruitgang van de luchtvaart binnen korten tijd de 
vestingwerken g*heel nutteloos zal maken, wordt door den 
ondergeteekende niet gevreesd, en hij deelt dan ook de meening 
van die leden die dat gevaar denkbeeldig achten. 

Tegen het verdiepen van de visschershaven te Bcheveningen 
bestaat, <<'>k na wetswijziging, het bezwaar, dat alsdan de bouw 
van een verdedigingswerk aldaar onvermijdelijk is te achten. 
Mei dien bouw gaan groote uitgaven gepaard, terwijl aan het 
verdedigingswerk troepen moeten worden gebonden, die daartoe 
aan hunne tegenwoordige bestemmingen zouden moeten worden 
onttrokken. 

Het vergrooten der havendiepte opent voor schepen van vrij 
groot vermogen de gelegenheid, om, in geval van verwikkelingen 
of van oorlog, eene. in vele omstandigheden veilige, ligplaats 
te vinden, rechtstreeks toegang gevende tot het hart des lands 
en in de onmiddellijke nabijheid van den zetel der Regeering, 
waardoor verrassende ondernemingen, die in hunne gevolgen, 
zoowel voor onze verdediging als voor onze politieke vrijheid 
van handelen, noodlottig /.ouden kunnen zijn. tot uitvoering 
kunnen worden gebracht. 

I)r Minister van Oorlog. 
W. COOL. 
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