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I 

(182. 2.) 

VERSLAG DER COMMISSIE. 

De heer Minister van Marine heeft, op verzoek der Kamer, 
inlichtingen verstrekt op de adressen van de weduwe G. VAN 
DER ENT, geb. J. A. BERENDRECHT, te 's Gravenhage, en van 
T. VAN LOON, gescheiden .vrouw van D. G. G. HARDENHEKG, 
te Rotterdam, houdende verzoek om ontslag van hare zoons 
uit den zeedienst. 

Ten aanzien van het eerste verzoek deelt Zijne Excellentie 
de redenen mede, waarom de daarvoor aangevoerde gronden 
haar niet tot inwilliging er van hebben kunnen leiden, om 
ten slotte te concludeeren, dat, zoolang de tijdsomstandigheden 
zich nog niet hebben gewyzigd, ontslag op verzoek niet mogelijk 
zal zijn, al zouden er betere gronden voor zulk een verzoek 
kunnen worden aangevoerd, dan thans is geschied. 

Uwe Commissie, de juistheid van de in de eerste plaats aange-
voerde redenen in het midden latende, is van oordeel, dat de 

laatstelijk medegedeelde grond afdoende en beslissend is en 
dat de Kamer zich onder de tegenwoordige omstandigheden 
bij de stellige uitspraak van den heer Minister In-hoort neder 
te leggen. 

Het tweede verzoek is, naar de heer Minister mededeelt, 
afgewezen, omdat de betrokken matroos der 8de' klasse, 
H. K. HAHDENBEKO, b{) de zeemacht in Oost-Indie dienende, 
zeer goed in staat is zijne moeder geldeiyken steun te verleenen, 
zoodat, waar zijne moeder het ontslag alleen verzocht heeft 
omdat haar andere zoon in het huwelijk ging treden, de zeer 
klemmende reden voor het ontslag ontbreekt, die ten aanzien 
van in Oost-Indio dienende schepelingen vereischt is. 

Uwe Commissie kan zich ook met het ten deze aangevoerd 
motief vereenigen en heeft mitsdien de eer der Kamer voor te 
stellen, Zyne Excellentie dank te zeggen voor de aan de Kamer 
verstrekte inlichtingen. 

Aldus vastgesteld 9 Juni 1915. 
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