
174 
l » • _ » . i i . IJ i I.I m i i i | i n 

2. Eiudversl. 'der O. t . E. over de wetsontwerpen tot vantst. 

yolgtni verkregen inlichtingen verkeeren deze weggedeelten 
in voldoenden staat van onderhoud. 
, Het beschikbaar zijn van goede wegen en spoorwegen is 
uit den aard der zaak ook van belang voor de lands-
\ erdediging $ er bestaat echter geen aanleiding om eene 
verbetering van een en ander door het Departement van 
Oorlog ter hand te doen nemen. 

f Kazerne te Roermond. Art. 175 Lltt. KT. 
De keuze van een bouwterrein voor de nieuwe kazerne te 

"Roermond is ernstig overwogen; daarbij zijn ook de srra-
tegische voordeelen, verbonden aan de ligging van het 
kazernement op den linker Maasoever, onder de oogen gezien, 
'ielijk reeds in de Memorie van Antwoord aan de Tweede 
Kamer werd medegedeeld, is op den linker Maasoever geen 
geschikt bouwterrein kunnen gevonden worden, zoodat dan 
ook de keuze op een terrein op den rechteroever gevallen is, 
ook omdat de bovenbedoelde strategische voordeelen niet van 
zoodanig gewicht voorkwamen, dat daarom van den bouw op 
den rechteroever had moeten worden afgezien. 

Geïnterneerden. 
Het is onjuist, dat het legerbestuur weinig medewerking 

zou verleenen bij de pogingen — o.a. door den Belg den 
heer BCÏSB — aangewend tot het verstrekken van ont-
*panning aan de geïnterneerden in het kamp te Harderwijk. 
Voor teleurstelling bestaat ten deze niet de geringste aan-
leiding. Integendeel; er wordt in genoemd kamp, zoowel 
tot ontwikkeling als ter ontspanning van de geïnterneerden, 
zeer veel gedaan en met uitmuntend gevolg. Wat meer in 
het bijzonder de bemoeiingen van den heer BrYSE betreft, 
kan worden medegedeeld, dat deze niet „hoogstens worden 
gedicld", doch zoowel door don ondergetcekonde, als door 
de daarbij betrokken militaire autoriteiten zeer worden ge-
waardeerd en dat dien heer alle mogelijke medewerking wordt 
verleend. Door genoemden heer is dan ook schriftelijk ver-
klaard, dat het medegedeelde in het hier bedoelde gedeelte 
vau het Voorloopig Verslag op eene verkeerde inlichting 
moet berusten en niet de juiste toedracht der feiten weer-
gseft, wijders dat hij alle mogelijke medewerking ondervindt. 

Ongeregeldheden komen in het interr.eeringskamp te Zeist 
niet voor; er bestaat dan ook geen eanleiding om andere 
maatregelen te nemen dan die, welke al reeds sedert lang 
door de militaire autoriteit zijn getroffen en afdoende zijn 
gebleken. Wat op 28 December j.1. aldaar is voorgevallen, 
bepaalde zich tot een twist en handgemeen tusschen twee ge-
interneerden, waaraan onmiddellijk door het bewakings- | 
personeel een eind werd gemaakt. Over het algemeen geeft 
het gedrag der geïnterneerden geen reden tot klacht of 
afkeuring. 

De Minister van Oorlog, 
BOSBOOM. 

De Commissie van Eapporteurs heeft gemeend met de 
mededeeling van dit Antwoord aan de Vergadering haar 
Eindverslag te kunnen sluiten. 

Vastgesteld 17 Februari 1916. 
BERGSMA. 
VAN DEE HOEVEN. 
VAN DEE MAESEN DE BOMBBSFF. 
VAN HOUTEN. 
REEKERS. 
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hoofdstuk VIII en I I I voor 1916.—Verbetering. 

VERBETERING EENEB MISSTELLING 9 HET EINDVERSLAG 
der Commissie van Rapporteurs over het ontwerp v?n 
wet tot vaststelling van hoofdstuk VUB (Departement 
van Financien) der Staatsbcgrooting voor het dienst-
jaar 1916. (2.) 

Op bladz. 2 van gemeld Eindverslag moeten de 6de en 7de 
alinea's van § 2 beginnende met: 

„Met het door de afdeeling enz." en met „Opge-
merkt wordt enz." vervallen. 

EINDVERSLAG DES COMMISSIE VAS RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot vaststelling van hoofd-
stuk n i (Departement van Buitenlandsche Zaken) der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916. (2.) 

Nadat het Voorloopig Verslag der Commissie aan de Regeering 
was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD. 

§ 1. Beleid tan dm Minister. De ondergeteekende is der 
Kamer erkentelijk voor de door haar uitgesproken goedkeuring 
van zijn beleid. 

Omtrent de moeilijkheden die zich sedert het uitbreken van 
den oorlog hebben voorgedaan, heeft hij bij verschillende go-
legcnheden, laatstelijk door het in October aan de Staten-
Generaal aangeboden Oranjebook, mededeelingen gedaan; hjj 
stelt zich voor daarmede voort te gaan. 

Do vraag of het niet wenschelijk ware om bij het voor-
komen van schendingen van het volkenrecht de uitgebrachte 
protesten en de daarop ontvangen antwoorden zoo spoedig 
mogelijk openbaar te maken, beantwoordt hij gaarne bevestigend. 
Het tijdstip, waarop zoodanige openbaarmaking gepast kan 
worden geacht is echter van zeer uiteenloopende factoren af-
hankelijk. Onmiddellijke bekendmaking van den tekst der bij 
eene vreemde regeering ingediende protesten of van haar ont-
vangeu antwoordnota's kan de ondergeteekende dan ook niet 
in het vooruitzicht stellen, daar hy zich telkens zal hebben 
af te vragen of aan eene beboorlyke afwikkeling der met eene 
vreemde regeering behandelde aangelegenheid de openbaar-
making der daarover nog niet beëindigde gedachtenwisseling 
wel bevorderlijk is. 

Meent hij dat dit niet het geval is, dan bepaalt hij zich er 
toe door middel der pers bekend te maken dat, en in welken 
zin, een protest is uitgebracht. 

Toen ter kennis van den ondergeteekende was gebracht dat 
de Britsche autoriteiten aan boord van verschillende Neder-
landsche schepen een aantal postzakken hadden in beslag 
genomen, heeft hij terstond tegen deze handelwijze door 
tusschenkomst van Hr. Ms. gezant te Londen met klem ge-
protesteerd, zich beroepende op de bepalingen van het Xlde 
Verdrag van den Haag van 1907, nopens zekere beperkingen 
van de uitoefening van het buitrecht in den zeeoorlog. 

De Britsche Regeering heeft in antwoord op het Nederlandsch 
protest aangevoerd dat de inbeslagnemingen van brievenmalen 
aan boord van Nederlandsche schepen niet met het vermelde 

j Verdrag in strijd waren, daar die inbeslagnemingen allft hadden 
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Ijiuals gehad binnon bet Britscho watergebied; volgens do 
Britsche Regeering waren, daar voor dit gobied het Verdrag 
niet gold, schepen, daarbinnen komende, ten volle onderwoipen 
aan do uitoefening van do Britscho souvereiniteit. 

Inderdaad hebben de inbeslagnemingen van brievenmalen 
aan boord van Nederlandsche schepen alle plaats gehad heizij 
op de reede van Duins, dat is binnen de Britscho territoriale 
wateren, hetzij in een Britscho haven. De Nederlandsche Regeering 
heeft echter in een tot do Britscho Regeering naar aanleiding 
van haar antwoord gerichte nota betoogd dat niettemin de 
bcwusto inbeslagnemingen in strijd zijn met bovenvermeld 
Verdrag. 

Zy deed uitkomen dat het Verdrag de strekking heeft de 
onschendbaarheid van de over zeo vervoerde post zonder bc-
perking te waarborgen en er tegen te waken, dat op eenigcrlei 
wyze en onder welk voorwendsel ook op die onschendbaarheid 
inbreuk worde gemaakt; zy stelde in het licht dat in geen 
der gevallen van inbeslagneming de weggenomen brievenmalen 
bestemd waren om te worden toevertrouwd aan do Britscho 
postadministratio ten einde in transit te worden vervoerd, als 
bedoeld bij artikel 4 van het algemeene postverdrag van 26 
Hei 1906, en dat het in al die gevallen dus ging om een 
vervoer over zee, bedoeld in het Haagsche Verdrag van 1907. 
Ten aanzien van de inbeslagnemingen, die op de reede van 
Duins hadden plaats gehad, merkte de Nederlandsche Regeering 
nog in het bijzonder op, dat Groot-Britannië aldaar over de 
geheele breedte der open zee een mijnenveld had gelegd, waar-
door de schepen gedwongen waren door de Britscho territoriale 
wateren te varen in stede van op de volle zee te blijven, en 
dat, gelijk in het oog springt, deze dwang, gevolgd door de 
inbeslagneming van de aan boord aangetroffen post, in be-
ginsel niet verschilt van den dwang, uitgeoefend bij inbeslag-
neming in open zee, welke door het Verdrag uitdrukkelijk is 
verboden. 

De Britscho Regeering heeft het voornemen te kennen ge-
geven op de laatste Nederlandsche nota spoedig te antwoorden. 

De vertraging welke het vrij geven van overzeesche goederen 
in onze havens somwijlen ondervindt en het verzet van de 
Engelsche Regeering in sommige gevallen tegen het afleveren 
van goederen van Amerika aangevoerd in Nederlandsche havens, 
zijn het gevolg van eene door de Nederlandsche Overzee Trust 
Maatschappij getroffen regeling, welke de strekking heeft het 
oponthoud onzer schepen op zee tot een minimum te beperken. 

De moeilijkheden welke zijn gerezen met eene zending goud 
uit de Vereenigde Staten zyn mede het gevolg van deze regeling 
en behooren dus niet tot den bemoeiingskring der Regeering. 
De meening als zouden goudzendingen van Amerika naar 
Nederland in het algemeen worden belet, is niet overeenkomstig 
den feitelijken toestand, in zoover als de verdere verscheping 
van goud uit Amerika naar Nederland slechts is opgeschort in 
afwachting van de oplossing der gerezen moeilijkheden. 

Tegen de verkeerde opvatting die men zich nopens den 
smokkelhandel ten onzent in het buitenland vormt is reeds 
opgekomen. De bestrijding van den smokkelhandel is inderdaad 
een onderwerp van internen, niet van internationalen aard; 
immers het geldt daarby de naleving der Nederlandsche wet. 
Dat bij velen de onjuiste voorstelling post vatte als zou 
Nederlands onzijdigheid bij den smokkelhandel in het gedrang 
komen, vindt zyn natuurlyke oorzaak in de geografische ligging 
van ons land, welke medebrengt dat de clandestiene uitvoer, 
die zijn weg neemt over de landgrens, slechts één der oorlog-
voerenden ten goede komt. Dat Nederland het recht en den 
plicht heeft zyn eigen verordeningen — in casu uitvoerver* 
boden — te maken, zal niemand betwisten. Van strijd met 
de onzijdigheid zou alleen dan sprake kunnen zijn, wanneer 
zulke verordeningen, ten opzichte van de oorlogvoerenden, | 

met eene pariydigo bedoeling gemaakt of op partijdige wyzo 
uitgevoerd werden. 

§ 2. Internationale tentoonstelling te San Franckco. Do Onder• 
goteekende kan geenszins toegeven, dat de deelneming aan do 
tentoonstelling te San Prancisco weinig nut zou hebben opge-
loverd, veel mindor, dat zij een fiasco is geweest. De door hem 
ontvangen berichten geven integendeel aan, dat do Neder-
landsche deelneming een succe3 is geweest, zij het dan wellicht 
niet in de oogen van enkele Nederlanders, die de tentoon-
stelling bezochten, en die met lofwaardige vaderlandsliefde en 
wellicht ook met den criiischen zin, die Nederlanders ten op 
zichte van praestaties van landgenooten vaak eigen is. meer 
van de Nederlandsche deelneming hadden verwacht. Had de 
oorlog niet de voorbereiding van do Nederlandsche inzending 
in hooge mato bemoeilijkt, dan zouden wellicht ook deze be-
zoekers tevreden zijn geweest; thans werd naar het oordeel 
van den ondergeteekende bereikt, wat onder de bestaande om-
standigheden bereikt kon worden. De kosten zyn thans trouwens 
ook belangrijk beperkt kunnen worden. Naar de ondergeteekendc-
heelt vernomen, zal de rekening, die nog niet is afgesloten, 
vermoedelijk een zeer aanmerkelijk batig saldo aanwijzen. 

In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer heeft 
de ondergeteekende uitvoerig de geschiedenis der voorbereiding 
van de Nederlandsche deelneming uiteengezet en daaruit blijkt 
ook, dat er reeds hier te lande een permanent comité voor 
tentoonstellingen nl. de „Nederlandsche Verceniging voorTen-
toonstellingsbelangen" bestaat, welke vereeniging door do in 
bedoelde Memorie genoemde omstandigheden echter slechts tot 
het begin van den oorlog hare medewerking heeft kunnen 
verleenen. 

Dat de ondergeteekende recht heeft, de deelneming niet een 
fiasco, doch een succes te noemen, zal den leden der Kamer 
t. z. t. kunnen blijken uit de in de Memorie van Antwoord 
aan de Tweede Kamer aangekondigde en nader door den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel over te leggen beschrij-
ving der deelneming. Thans bepaalt de ondergeteekende zich 
er toe hierby' te voegen afschrift van een viertal brieven van 
de hoogste autoriteiten der tentoonstelling en van den burge-
meester van San Francisco welke een welsprekend getuigenis 
afleggen van het welslagen van Nederlands deelneming. 

De ondergeteekende kan ook niet toegeven, dat de Neder-
lanclsche deelneming heeft geleden doordien de consul-generaal 
gebrekkig gesteund zoude zijn door hem van hieruit toegevoegd 
personeel. Ware de oorlog niet tusschenbeide gekomen, dan 
zouden ongetwijfeld op tentoonstellingsgebied deskundige krach* 
ten van hier zijn uitgezonden, die nu hier voor andere drin-
gende werkzaamheden niet gemist konden M*orden. De taak 
van den consul-generaal, tevens Regeeringscommissaris ter 
plaatse, zou dan zeker minder zwaar zijn geweest, maar de 
consul-generaal heeft zich desniettemin van zijn taak goed 
gekweten, heeft zelfs gelegenheid gevonden om het voorzitter-
schap van de gezamenlijke commissarissen-generaal der deel-
nemende staten op zich te nemen, welke betrekking hij tot 
groote tevredenheid van de betrokkenen vervuld heeft, gelijk ook 
gebleken is uit de hulde die hem door zijn medeleden openlijk 
daarvoor gebracht is. Hem komt dan ook dubbel lof en geen 
blaam toe. 

§ 3. Passen voor het buitenland. Het was den ondergeteekende 
aangenaam te vernemen dat de invoering van een nieuw 
formulier voor de Nederlandsche buitenlandsche en consulaire 
paspoorten algemeen met voldoening was begroet. Dat de 
bezwaren, aan het oude formulier verbonden, van dien aard 
waren, dat daaruit tijdens den oorlog de grootste moeilijkheden 
en onaangenaamheden zyn ontstaan, is hem echter niet ge-

[ bleken. 
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§ 4. Nederlanders in het buitenland. Eenige bijzondere 
bekendmaking der adressen van do Nedcrlandsche consulaire 
ambtenaren in Westfalen of betreffende de wijze waarop men 
zich met hen in verbinding kan stellen, ten gerieve van de 
Nederlanden, die tengevolge' van den oorlog in behoeftige 
omstandigheden zijn. geraakt, is niet geschied. De behoefte 
daaraan is niet gebleken. Aan den eenen kant vernemen 
belanghebbenden in den regel deze adressen van elkander, aan 
den anderen kant maken bij de veelvuldigo aanraking met do 
overheden hunner woonplaats dezen hen daarop indachtig. 

Do ondergeteekende heeft geen reden om aan te nemen dat 
zich gevallen zoudon voordoen, waarin belanghebbenden van 
den noodigen onderstond verstoken blijven, omdat zij uit 
onbekendheid met de mogelijkheid om zoodanigen onderstand 
van wege de consulaten te ontvangen of met de wijze waarop 
zij zich met de consuls in verbinding moeten stellen, er niet 
toe besluiten zich tot deze laatsten to wenden. Hij zal zeer 
erkentelyk zyn voor mededeeling van dusdanige gevallen, indien 
zij zich mochten hebben voorgedaan. H\j zal dan gaarne over-
wegen op welke wijze de consuls ook die behoeftigen kunnen 
bereiken, die zich om boven aangegeven reden niet tot hen 
wendden. 

§ 5. Draadlooze telegraphie. De mogelijkheid der totstand-
brenging van eene draadlooze verbinding tusschen Nederland 
en zijne overzeesche bezittingen in Aziö en Amerika wordt 
overwogen. 

Artikelen. 

Iste AFDEELING. 

Kosten van het Departement. 

Naar aanleiding der klacht, dat het bureau voor het afgeven 
ran passen voor het buitenland gedurende weinige uren per 
dag geopend zoude zijn, zij er op gewezen dat het Departe-
ment alleen aan in het buitenland gevestigde Nederlanders 
paspoorten uitreikt. Paspoorten voor hier te lande domicilie heb-
bende Nederlanders worden verstrekt door de Commissarissen 
der Koningin. 

De aan het Departement voor de afgifte van paspoorten 
vastgestelde uren van 10.30 tot 12 des voormiddags en van 
2.30 tot 4 des namiddags zyn in de praktijk gebleken vol-
doende te zyn. 

Voor de legalisatie van door onze diplomatieke en consulaire 
ambtenaren in den vreemde afgegeven paspoorten bestaat 
gelegenheid van 9.30 uur des voormiddags tot 4.30 uur des 
namiddags. Wanneer des voormiddags een paspoort ter lega-
lisatie wordt aangeboden heeft de belanghebbende nog ruim 
den tyd om dienzelden dag het vereischte visum van den be-
trokken vreemden consul te verkrijgen. 

Ilde AFDEELIKG. 

Kosten van builenlandsche zendingen en consulaten. 
Met waardeering sluit de ondergeteekende zich aan bij de 

tegenspraak, gesteld tegenover den door enkele leden geopperden 
twijfel, of onze diplomatieke dienst voor de tegenwoordige 
verhoudingen wel voldoende is. Hy rekent het zich ten plicht 
te verklaren dat hij dagelijks waarneemt hoe de diplomatieke 
ambtenaren hunne verantwoordelijke taak over het algemeen 
vervullen met een beleid en eene toewijding, die met de 
moeilijkheden en den omvang van hunnen arbeid gelijken 
tred houden. 

Ten aanzien hunner praktische voorbereiding zij er aan 
herinnerd dat op één na allo tegenwoordige hoofden van vasto 
zending gevormd zijn in de praktyk, hetzij van den diploma-
tieken, hetzij van den consulairen dienst. 

Het is den ondergeteekende niet duidelijk hoe men zich de 
samensmelting van den diplomatieken en den consulairen 
dienst denkt. Zoodanige samensmelting toch zoude nood-
zakelykerwy'zo opheffing van één van beide ten gevolge moeten 
hebben; immers een derden vorm van vertegenwoordiging 
kennen het volkenrecht en het internationaal verkeer niet. 

Het onderling verband tusschen den diplomatieken en den 
consulairen dienst wordt verzekerd door do verhouding en de 
samenwerking die er bestaan tusschen de consulaire posten 
in het ressort van elk der gezantschappen en deze laatste; 
het is in de praktijk niet gebleken dat bedoeld verband te 
wenschen overlaat. 

Do ondergeteekende beaamt ten volle de opmerking dat bij 
sommigo Gezantschappen gebrek aan hulpkrachten bestaat ten 
gevolge waarvan de Gezanten zelf verplicht zijn hun tijd te 
besteden aan werkzaamheden die meer eigenaardig aan lagere 
ambtenaren kunnen worden toevertrouwd. Vooral tijdens den 
oorlog is dit een groot bezwaar gebleken. 

Bij gebreke aan diplomatiek personeel tracht hy er zooveel 
mogelijk in te voorzien door de uitzending van andere krachten. 

Gaarne zal hy naar middelen uitzien om meer personeel 
voor den diplomatieken dienst te verkrijgen en alles doen wat 
in zyn vermogen is, om de vooroordeelen, die zyns inzien3 
tegen het treden in dien dienst bestaan, uit den weg te 
ruimen. Voorshands echter is hy' van oordeel dat aan de toe-
latingsexamens niet moet worden getornd, terwijl hij, althans 
wat de hoogere rangen betreft, de bezoldiging sedert de onder 
zijn voorganger daarin gebrachte verbetering niet onvoldoende 
acht. In de lagere rangen daarentegen is de bezoldiging stellig 
onvoldoende. De ondergeteekende overweegt dan ook eene 
wyziging van het desbetreffend diplomatiek reglement in dier 
voege dat, evenals zulks reeds thans voor de hoofden van 
zending bestaat, naar gelang van de duurte van het levens-
onderhoud op de verschillende posten aan de ondergeschikte 
diplomatieke ambtenaren boven hunne jaarwedde cene verblijfs» 
vergoeding worde toegekend. 

Wordt, zooals hy hoopt dat het geval zal zyn, de toevloed 
van aspiranten voor den diplomatieken dienst grooter, dan 
zal dit uit den aard der zaak ten goede komen aan hetgeen 
ongetwyfeld bedoeld wordt met democratiseering van dien dienst. 

Intusschen meent hij te moeten opmerken dat hij van de 
onder hem ressorteerende ambtenaren niets beters kan ver-
langen dan eene hooge opvatting van hetgeen 'slands belang 
van hen vordert en groote nauwgezetheid en yver bij het 
vervullen van hun plicht, en dat ons diplomatieke corps naar 
zijne ervaring ook reeds in zyne tegenwoordige samenstelling 
in ieder opzicht aan die eischen voldoet. 

Aan den wensc^ tot instelling van een speciaal opgeleid 
corps van ambtenaren om de Gezanten, geaccrediteerd by de 
Regeeringen in het Verre Oosten, ter zijde te staan, is voldaan 
door de inrichting van eenen tolkendienst geregeld bij Koninklyk 
besluit van den 4den Juni 1910 (Staatsblad n°. 156). 

Aan het Gezantschap te Peking zijn verbonden twee zoo-
danige ambtenaren; de benoeming van eenen derde kan eerst-
daags worden tegemoet gezien, zoodat een van hen zal kunnen 
worden werkzaam gesteld bij een der Consulaten in China. 

By hot gezantschap te Tokio zijn geplaatst de gezantschaps-
raad, die zijn geheele loopbaan in Japan heeft volbracht, als-
mede een tolk; nog een a.s. tolk voor den dienst in Japan 
is thans hier te lande in opleiding. Het ligt in de bedoeling 
van den ondergeteeken Ie te bevorderen dat aan het getal dezer 
ambtenaren de voor den dienst vereischte uitbreiding worde 
gegeven. 
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De vaststelling van een leeftijdsgrens voor diplomatieke 
vertegenwoordigers verdient geene aanbeveling; de werking 
van zoodanige bepaling, waardoor aan ambtenaren, die bij het 
bereiken van de grens nog volkomen in staat z\jn hunne 
diensten te vervullen, ontslag zou moeten worden verleend, 
zoude, tyj het voor de behoefte van den dienst reeds zoo 
beperkt getal diplomatieke ambtenaren, zeer ongewenschte 
gevolgen hebben. Bovenstaande overweging heeft er toe geleid 
de bU het Koninklijk besluit van 11 Mei 1903 (Staatsblad 
n°. 189) in hot diplomatiek Reglement opgenomen facultatieve 
bepaling nopens de leeftijdgrens bij de eerstvolgende herziening 
van het reglement in 1912 te doen vervallen. 

Artilcel 8. Het was den ondergeteekende aangenaam te ver-
nemen dat de verdiensten van den gezantschapsraad te Brussel, 
den heer VAN VOLLEHHOVEN, ook door onderscheidene leden 
erkend worden. 

Het gezantschap te Parijs is tot omcieelo mededeelingen 
betreffende de gevangenneming van den redacteur van De Tele-
graaf overgegaan ter weerlegging van de onjuiste beweringen 
die in de Fransche pers omtrent do motieven dezer arrestatie 
werden geuit. De ondergeteekende kan niet toegeven dat het 
hier zou hebben gegolden de appreciatie van een feit; in eene 
appreciatie der gevangenneming van den heer SCHBÖDER toch 
is niet getreden, slechts werden de onjuiste beweringen nopens 
do beweegredenen, die tot de gevangenneming hadden geleld, 
tegengesproken. 

Uiteraard staat men bij hot doen opnemen van elk com-
muniqué, dat een onware voorstelling van feiten weerlegt, er 
aan bloot, dat de pers opmerkingen zal maken naar aanleiding 
van het in het communiqué vermelde. Dit kan evenwel, naar 
de meening van den ondergeteekende, geen reden zy"n om 
tegenspraak van onjuiste voorstellingen achterwege te laten. 
In een debat met de pers is de legatie te Parijs niet getreden. 

Ten zeerste betreurt ondergeteekende het dat in de mede-
deeling van het gezantschap op één punt een voorstelling van 
zaken werd gegeven, die met de feiten in strijd is. Gelijk door 
hem reeds terstond in eene aan de pers verstrekte mededeeling 
werd verklaard, berust de voorstelling, als zoude de strafver-
volging geheel buiten de Regeering om zijn geschied, op een 
misverstand. De ter zake door ondergeteekende aan het gezant-
schap verstrekte inlichting doelde er op, dat volgens de Neder-
landsche wet een bevel tot gevangenneming niet uitgaat van 
de regeeringaorganen, maar uitsluitend van de rechterlijke 
macht, die van de Regeering onafhankelijk is. 

Voor zoover het noodig bleek zijn aanstonds na het uitbreken 
van den oorlcg in 1914 voor verscheidene gezanten op hunne 
standplaats credieten geopend ten einde hen in staat te stellen 
buitengewone uitgaven te kunnen doen zonder genoodzaakt te 
zijn deze uit eigen middelen voor te schieten. 

Verder worden de gezanten dikwijls gemachtigd wissels af 
te geven voor eenigszins belangrijke uitschotten. 

Consulaire dienst. De opmerking van eenige leden dat do 
consulaire dienst niet voldoende op de hoogte zoude zijn van 
de behoeften van handel, nijverheid en landbouw is wegens 
haar algemeenheid niet vatbaar voor weerlegging in bijzonder, 
heden. Gevallen waarin dat gemis aan kennis zoude zijn 
gebleken, zijn den ondergeteekende niet bekend. Dat wellicht 
slechts 126 consulaire ambtenaren in het Nederlandsch corres-
pondeeren, neemt niet weg dat aan 239 onbezoldigde consulaire 
ambtenaren de belanghebbenden hunne brieven in de Neder, 
landsche taal kunnen richten. Overigens veroorlooft de onder-
geteekende zich de aandacht er op te vestigen dat sedert jaren 
het beginsel wordt toegepast om zooveel mogelijk Nederlanders 
tot onbezoldigd consulair ambtenaar te benoemen (vgl. ook 
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Consulair Reglement, art. 28, al. 2, Kon. Besl. 1 Maart 1911, 
Staatsblad 1911, n°. 83). 

Wanneer het niet doenlijk blijkt een geschikt Nederlander 
te vinden, wordt altijd eerst nog omgezien naar een persoon 
die de Nederlandscho taal verstaat. Eerst dan wanneer het 
niet gelukt zoo iemand te vinden wordt een ander vreemdeling 
benoemd, waarbij dan nog dikwerf de eisen wordt gesteld dat 
hij een Nederlander als klerk in dienst neemt. 

De klachten, die in de kringen van handel en industrie 
telkens tegen de koopman-consuls zouden rijzen, zn'n althans 
voor zoover z!j het Departement bereiken, in den regel onjuist. 
Zij betreffen het niet of niet tijdig beantwoorden van brieven, 
doch byna altijd blijkt dat daarvoor een afdoende reden bestond. 

Dat een onbezoldigd consulair ambtenaar uit eigenbelang 
wel eens verkeerde inlichtingen zoude verstrekken is nimmer 
aan het Departement gebleken. Indien zooiets aan den dag 
kwam zou de betrokken ambtenaar natuurlijk terstond worden 
ontslagen. Het kan zeker voorkomen dat een consulair ambtenaar 
andere belangen heeft dan de aanvrager, doch dit is geen reden 
om hem te verdenken. Mocht men bepaalde gevallen kunnen 
noemen waarin de concurrent van een consul als zoodanig 
door dezen beschouwd en bejegend zoude zijn dan zullen die 
gevallen ten strengste onderzocht worden. 

Inmiddels strekt het den ondergeteekende tot groote vol-
doening te kunnen constateeren dat hem, vooral sedert het 
uitbreken van den oorlog, herhaaldelijk blijkt van groote waar-
deering van het onbezoldigde consulaire corps wegens de wijze 
waarop dit zich in deze moeilijke tijden, met ter zijde stelling 
van persoonlijke belangen, van zyne ambtsplichten kwijt. 

De ondergeteekende kan hieraan toevoegen dat htj, wat hy 
trouwens reeds meermalen heeft doen blijken, een voorstander 
is van vermeerdering der beroepsconsulaten. Hij heeft ten 
deze echter ook te letten op de belangen der schatkist en zal 
tot uitbreiding slechts dan overgaan wanneer bij hem de 
overtuiging bestaat dat de voordeden tegen de kosten zullen 
opwegen. • 

Aan de vraag, of de toevoeging van handelsattachés aan 
eenige onzer gezantschappen van wezenlijk nut zoude zijn, 
schenkt hij zijne aandacht. 

Indien nader kan worden opgegeven waarom de inhoud van 
de handelsberichten der consuls niet is zooals hy behoort te 
zijn, zal de ondergeteekende gaarne trachten daarin verbetering 
te brengen. 

Hy onderschrijft ook met het oog op zijne persoonlyke er-
varing gaarne, wat omtrent het nut van Nederlandsche Kamers 
van Koophandel in den vreemde is opgemerkt, en is zeer be 
reid de oprichting van zulke Kamers, waar er aanleiding toe 
bestaat, te bevorderen. 

Artikel 10. De Nederlandsche consulaire ambtenaren moeten 
krachtens hunne instructie een register houden, waarin zooveel 
mogelyk de binnen hun ressort gevestigde Nederlanders worden 
ingeschreven, met nauwkeurige vermelding van naam, leeftijd, 
beroep en woonplaats. Doordat eenerzijds de in het buitenland 
verblijvende Nederlanders niet verplicht zyn zich aan te melden 
by den consulairen ambtenaar in wiens ressort zij zich vestigen 
— hetgeen zij in den regel nalaten — en anderzijds de consu-
laire ambtenaren slechts op deze wyze ervan op de hoogte 
kunnen blijven welke Nederlanders in hun ressort gevestigd 
zyn, kunnen bedoelde registers ongetwijfeld niet op volledigheid 
aanspraak maken. Deze omstandigheid is intusschen niet van 
invloed geweest op de mobilisatie van het Nederlandsche leger, 
daar van de medewerking der consulaire ambtenaren gsen ge-
bruik is behoeven te worden gemaakt voor de uitreiking der 
oproepingsbrieven ; belanghebbenden ontvingen deze oproepings-
brieven rechtstreeks van de betrokken burgemeesters. Voor het 
geval de Minister van Oorlog daartoe den wensch mocht te 
kennen geven is de ondergeteekende gaarne bereid overleg te 
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plegen hopen* de wijze, waarop in het vervolg ware gebruik 
te maken van de diensten der consulaire ambtenaren ingeval 
van mobilisatie. 

Wegens de vernieling van het Consulaatgebouw te Durban 
(niet Port-Elisabeth) heeft de Regeering schadevergoeding 
gevraagd. De ondcrgcteekende- veroorlooft zich te dezer zake 
te verwijzen naar hetgeen is medegedeeld op blz. 29 en 30 
Aan hel aan do Staten-Generual in October jl. overgelegde 
Oranjeboek. Bij de herhaalde nadere stappen van Hr. Ms. Gezant 
bij de Britsche Regeering is gebleken, dat die Regeering haar 
standpunt in deze aangelegenheid nog niet heeft bepaald. 

In verband met het bovenstaande en in aansluiting aan het 
«loor den ondergeteekende ter zake mondeling medegedeelde 
in de Tweede Kamer der Staten-Ueneraal, zij nog aangeteekend, 
dat blijkens een sedert dien ingekomen ambtsbericht, de weder-
aanbrenging van het wapenschild van het consulaat te Moskou 
geschied ia op plechtige wijze in tegenwoordigheid van hooge 
politieautoriteiten on van leden dor Nederlandscho Kolonie. 

Omtrent het verleenen van schadeloosstelling voor het ver-
nielde meubilair van de consulaatskansolarij is door de Russische 
Regceiïng nog geen beslissing genomen. 

Artikel 18. De ondergeteekende heeft de Gazette de Hollende 
van hare oprichting af beschouwd als een nuttig orgaan ter 
verspreiding in het buitenland van juiste begrippen omtrent 
zaken en toestanden in Nederland en zijne Koloniën. De aan 
den staf van het blad verbonden vreemde redacteurs hebben 
in den loop van den oorlog begrijpelijkerwijs zich veelal laten 
leiden door hun persoonlijk gevoelen. Tegen daardoor ver-
klaarbare onneutrale uitingen is van verantwoordelijke zijde 
aan het blad niet behoorlijk gewaakt. Vandaar dat de onder-
geteekende reeds in de Tweede Kamer met leedwezen moest 
erkennen dat de houding van het blad verre van neutraal was, 
hetgeen een factor van beteekenis zou wezen bij de beslissing 
der vraag of de abonnementen voor rekening van het Depar-
tement van Buitenlamdsche Zaken zouden worden voortgezet. 
Jn de bedoelde houding is sedert dien geen merkbare veran-
dering gekomen. Tegenover de nadrukkelijke bezwaren welke 
thans in beide takken der Volksvertegenwoordiging tegen het 
voortzetten dier abonnementen te berde zijn gebracht gevoelt 
de ondergetcekende dat geen voldoend tegenwicht gevormd 
wordt door het bovenomschreven nut, dat een in vreemde talen 
geredigeerd Nederlandse! ï orgaan voor ons land in het Bultem 
land kan hebben. Hij zal dus aan den wensch der Volks-
vertegenwoordiging gevolg geven en de abonnementen opzeggen, 
zich intusschen uitdrukkelijk voorbehoudende om, wanneer de 
tijdsomstandigheden veranderd zullen zijn, te overwegen of 
opnieuw 's Lands belang gediend kan worden door op denzelfden 
voet als tot nog toe het voortbestaan der Gazette de Hollande 
te bevorderen. 

De Mmister van BuUenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend met de mede-
deeling van dit Antwoord aan de Vergadering haar Eindverslag 
te kunnen sluiten. 

Vastgesteld 18 Februari 1916. 

VAN HOLTHE TOT ECHTEN. 
DE VOS VAN STEENWIJK. 
VAN LAMSWEERDE. 
DE BOER. 
VERHEIJEN. 

BIJLAGE VAN DE MEMORIE VAK ANTWOORD. 

AFSCHRIFT. 

(Froui a letter froni tbe Hon. Aslier Carter Baker, dtrector 
of foreign aDd domestlc partlcipation, Panama Paclflc 

International Exposition.) 

PANAMA-PACIFIC INTERNATIONAL EXPOSITION 
Diraion ol EililDils, 

OFFICE OF THE DIEECTOR. 

San Francisco, California, 
December 28, 1915. 

MR. H. A. VAN C. TORCHIANA, Resident 
Commissioner General of the Netherlands, 
San Francisco, Cal, 

Dear Sir, 
As I am about to sever ray connection witii Lhtf Espotitien 

I wish to congratulate you on the most admirable showing 
made by you for the Government of the Netherlands at this 
Exposition. 

The installations of the Netherlands exhibits in the main 
exhibit palaces with a uniform decorativo note. were most 
artistic and the exhibits were attractive presentations represen-
ting the characteristic products of the Netherlands and her 
colonies. These exhibits were much admired by the general 
public and their administration was conducted in a most 
effective and dignified manner. 

In view of the difflculties of participation on account of 
the European conflict, I wish to put myself on record as to 
the success of your efforts and to state that the Netherlands 
Section in the main exhibit palaces made a distinct and 
important international note in the Exposition as a whole. 

It is impossible to give too much praise for the pictures 
and statuary in the Fine Arts Palaee. 

The Pavilion of the Netherlands was installed with great 
care and skill and was universally admired. Not only for its 
architecture, but also for the comprehensive informatici! the 
exhibits furnished as to the resources of the Netherlands and 
especially her colonies. 

With expressions of my most distinguished consideration. 

Very truly, 

A. C. BAKER, 
Directer of Exhibits. 

AFSCHRIFT. 

(From a letter from Hon. C. C. Moore, President 
Panama-Paclflc Exposition.) 

OFPICE OF THE PRESIDENT. 
, mm December 80, 1915. 

Honorable H. A VAN C. TORCHIANA, Commissioner 
General of the Netherlands, San Francisco, Cal. 

My Dear Mr. Commissioner General: 

I feel there is an obligation on the Exposition to express 
to you its appreciation of the work you have done as Commis-
aioner General of the Netherlands, together with the able 
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aMttt&nco recetred by you from your colleagues, and on 
behalf of the Board of Directer» of the Exposition. and for 
myself porsonally, 1 take vary graat pleasure in sending you 
thia official record of the sarne. 

I have a distiuct recóllection of my fint meeting with you 
after your return from tho Netherlands wlien you came back 
commissioned to undortakc the work of representing the 
Netherlands Government at the Exposition, and your faith in 
the ultimate outcome of your work that you were so enthu-
«iastic about at that time, has been amply justified. 

Tho beautiful building of the Netherlamds Government was 
one of the most attractive on the grounds. The highly 
instructive exhibits in the various palaces from the Netherlands 
and the East Indies were most interesting, and I am sure 
will lead to increased trade between the Netherlands as well 
as the East Indies and this country, and with the many 
countries represented here. 

I cannot speak too highly in praise of the work the Nether-
lands Commission has done, of which you are its distinguished 
head. 

It was highly gratifying to the management of the Exposition 
when you were selected by your fellow commissioners from 
foreign countries as President of the Foreign Commissioners 
Association, and I wish on behalf of the Exposition to express 
its appreciation of the very able way in wi.ich you filled 
that office. 

Very truly yours, 
CHABLES C. MOOBE, 

F resident. 

ArsCHRIFT. 

(From a letter from Dr. F. J. V. Skiff, director In Chlef 
of Panama-Paclflc International Exposition). 

San Francisco, California. 
December 81, 1915. 

Mr. H. A. VAN COENEN TOBCHIANA, Resident 
Commissioner General of the Government 
of the Netherlands at the Panama-Pacific 
International Exposition, San Francisco, 
California. 

My dear Mr. Commissioner General, 

You are doubtless aware that I have about concluded the 
work which will further require my presence in San Francisco, 
and pressed bij professional duties in Chicago, I intend to leave 
the city withln a few days. Whlle it will be required of me 
to devote more or less time in Chicago to the Exposition, yet 
I know of nothing that will recall me to San Francisco. 

It does not secm even permissible for me to go without 
some expression that may be considered by you as either 
highly .official, or intimately personal, on the subject of the 
participation of the Netherlands at the üniversal Exposition 
of 1916. 
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I flnd it difflcult to say what I have on my mind in this 
respect with measured words: jt certain! ƒ cannot be expressed 
in a general phrase, for under your administration this pavti-
cipation has been of a peculiarly important nature. There were 
three countries whose adherence to the Exposition at the time 
of the European outbreak has preserved the international 
character of the Exposition. These were the Netherland*, 
Japan and the Argentino Republic. Of these nations there can 
be no doubt that if the Netherlands had seen fit to withdrav, 
not one word of protest could have been utttered. With tho 
other two nations, while our obligation is strong, yet their 
attitude was naturally less critically diüturbed by the evenU 
of 1914. 

The steadfastness of the Netherlands government and of 
i its people at that very trying period in tho development of 

the Exposition, has left a gratcful, tadeless impression upon. 
the administration, as it has upon the city of San Francisco 
and the state of California; no les3, I belicve, than upon tho 
entire United States. It has impressed upon the hearts of all 
of these and the people generally a feeling of obligation, of 
affectionate appreciation of the government and the people of 
Holland and its Colonies and of the gracious Queen who 
presides over all. 

The Netherlands national pavilion, whose site had been 
selected with such good judgment, more than shared with those 
of other highly civilized countries, the popularity of the 
general public, as it invited the close attention and genereus 
praise of the better informed and more cultivated visitors. 
Of the smaller edifkes on the grounds, none was more artistic; 
none reflected in a better way the art and refinement it was 
intented to illustrate. Its typical architecture with belfry 
and chimes which have become so much a part of the memories 
of the Exposition, and the interior arrangement of the pavilion, 
with its educative exhibits and illustrations, formed a con-
crete epitome of the realm it was intented to reflect in minia-
ture. The participation in the International Palaces, the method 
of installation, were interesting and informing in the highest 
degree. The horticulture participation, the beautiful garden, 
and the art collections, were the resort, as well as rendezvous 
of thousands and thousands of charmed people. 

Better form would perhaps be observed if in this communi-
cation, which I am inspired to dictate as a matter of duty, 
no less than one of privilege, were it possible to discuss the 
participation of the Netherlands and omit consideration of 
the personality of its Resident Commissioner General. In 
your capacity as President of the association of foreign 
commissioners, a very great distinction, by the way, in view 
of the large number of important men from other foreign 
countries who might have aspired to such an honor, you so 
ably presided and diplomatically directed the affairs of that 
important organization, that I have no recóllection of any 
controversy or complajnt from any foreign government. The 
offleers of the administration have time without number 
congratulated themselves upon the happiness of the selection 
and give the highest manifestatlon of appreciation of your 
competent and consistent discharge of your responsibilities 
in this office. As First Vice-President of the Superior Jury, 
a position to which you were nominated as the representative 

I of Europe, you brought to the assistance of that body, as 
| later you did to the residuary committee, not only pronounced 
| legal ability, but what after all was of more value, compre-
j hensive knowledge of human nature and world affairs, that 

made your services so freely and assiduously given, of the 
greatest value' to the Exposition and its high court of 
recognition and#award. 

Whatever may be the measure of recognisation your Sovereign 
or her Ministry may sce fit to bestow upon you, plcase accept 

J from me in whatever .degree I may be authorized to speak, 
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the assuranco of the highest appreciation on the part of the 
Expositition and especially of its Executive Staff, and let me 
offer you, not as a tribute, bilt as the truth, the pledge of 
OQT earnest deep respect and high esteem. 

I bate the honor and the privilege of subscribing rnyself, 

Very truly yours, 

F. J. V. SKIFF, 
Liredorin-Chief of the Panama-Pacific 
International Exposition, and President 
of the Superior Jury of the International 

Award System. 

AFSCHRIFT. 

(From a letter from Hon. James Rolpli, Jr., Mayor of 
the City and county of San Francisco.) 

MAYOR'5 OFFICE SAN FRANCISCO. 
January 5, 1916. 

Hon. II. A. VA>' COEN'EX TORCHIANA, 
Commissioner General of the Netherlands, 
San Francisco, Cal. 

lly Dear Commissioner General, 

It lias just occurred to me that an expression of my views 
relative to the participation of the Netherlands at the Panama 
Pacific International Exposition and my opinion of the Com-
missioners representing that country iniglit prove of service 
to you in connection with the final report you make your 
Government, and entertaining the most friendly feeling towards 
you, I herewith make note of my impressions: 

The Netherlands pavilion was one of the finest on the 
Exposition Grounds, the exhibits your Government maintained 
were complete, interesting, and instructive, the diorama views 
of East Indian scènes with plastic foreground were attractive, 
and so far as my observations extended there was nothing 
at all lacking. 

The Commissioner» whom it was my good fortune to meet 
during the Exposition year, Baron VAX ECK and Mr. F. L. W. 
MAC DONALD, impressed me most favorably and in my judg-
ment refiected much credit on the country they represented. 

The Commissioner General, your own good self, and Mrs. 
TORCHIANA, who needed no introduction to San Francisco, were 
the logical people for the positions of special honor. 

As a Commissioner General of the Exposition no one made 
a better record than yourself, and your gracious wife as hostess 
endeared herself to the visiting thousands who paid their respects 
to the Netherlands. 

Your countiy nas nothing to regiet and much to be proud 
of in their participation with the world's greatest Exposition. 

Yours very truly, 
JAMES ROLPH, JR. • 

Mayor. 

YOORLOOPIG VERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot tijdelijke afwijking va» de 
Kieswet. (286.) 

Het afdeelingsonderzoek van dit ontwerp van wet heeft de 
navolgende uitkomsten gehad. 

Men achtte dit wetsontwerp veel te laat ingediend. Eene 
overhaasto afdoening is thans noodzakelijk en ook deze kan 
niet meer voorkomen, dat bij aanneming vele gemeentebesturen 
zullen blijken onnoodig werk te hebben verricht, terwyi byi 
verwerping andere, die by anticipatie de bestaande wet onuit-
gevoerd lieten, zich voor velerlei moeilijkheden by het opmaken 
der kiezerslijsten geplaatst zullen zien. 

Eenige leden oordeelden deze moeiiykheden zoo ernstig, dat 
daarmede, naar hunne meening, Mj de beslissing over het lot 
van het ontwerp rekening diende te worden gehouden. 

Door voor- en tegenstanders van het wetsontwerp werd vrij 
algemeen te kennen gegeven, dat men niet wenschte terug te 
treden in uitvoerige beschouwingen nopens de grondwettelijke 
bezwaren, aangezien reeds ten vorigen jare by de behandeling 
van het voorstel tot tijdelijke afwyking van de Kieswet van 
beide zijden uitvoerig de meeningen zyn uiteengezet. 

Verschillende leden verklaarden na de authentieke interpretatie, 
welke huns inziens toen by de wet was gegeven, de vraag 
omtrent de grondwettigheid als eene uitgemaakte zaak te be-
schouwen. 

Vele anderen daarentegen konden dit standpunt geenszins 
deelen en gevoelden zich geheel vrij in de beoordeeling van dit 
voorstel, waartegen zij hunne bedenkingen ongerept meenden 
te moeten handhaven. Zij beriepen zich daarbij op den Minister 
zelf, die, in strijd met de houding thans door dezen bewindsman 
aangenomen, toen het vorige wetsontwerp aan de orde was, 
verklaarde, dat aanneming daarvan nooit een antecedent zoude 
zyn of zoude scheppen. 

Ook gevoelden zij zich in het minst niet geschokt door het 
betoog van den heer DRUCKER en het daarby aangehaalde 
voorbeeld in zake het subsidieeren van het bijzonder onderwys, 
in de vergadering van deze Kamer op 29 Januari 1915 (Hande-
lingen, Zitting 1914—1915, bladz. 142, 2de kolom), daar de 
opvatting dat het onderhavig wetsvoorstel niet in strijd is met 
de Grondwet, later evenzeer wijziging zoude kunnen ondergaan. 

Sommigen betoogden, dat dit ontwerp niet gezegd kon worden 
eene bestendiging van den bestaanden toestand te beoogen 
zonder meer. De nu voorgestelde regeling toch is eene gewyzigde, 
de inhoud van het wetsontwerp eene andere, zooals blykt uit 
de opneming van art. 4 en uit het vervallen van het oorspron-
keiijk art. 2. Een beroep op de wenschelykhcid van continuïteit 
in de wetgeving was, naar het oordeel van deze leden, hier 
dan ook misplaatst. 

Ook werd de aandacht er op gevestigd, dat wat ten vorigen 
jare nog door de vingers kon worden gezien, thans niet voorbij-
gegaan kon worden, nu er genoeg tyd geweest was om eene 
volledige voorziening voor te bereiden ten opzichte van artikelen 
der Kieswet, welke ad hoc te wijzigen waren, zooals de artt. 
8, 9 en 66, welke ten vorigen jare onvermeld gebleven zyn. 

Eenige leden meenden, dat art. 4 eene nieuwe onrechtvaardig. 
heid veroorzaakt. Immers iemand in 1915 bedeeld of wan 
betaler zoude bij verhuizing in dezelfde gemeente naar een 
ander kiesdistrict, op de kiezerslyst overgeschreven worden in 
het andere district. Verhuist dezelfde persoon naar eene 
andere gemeente, dan wordt hy niet op de kiezerslyst gebracht. 

Vastgesteld den 18den Februari 1916. 

r/AUMALE VAN HARDENBROEK. 
DE VOS VAN STEENWIJK. 
VAN DER MAESEN DE SOMBREFF. 
TJARDA VAN STARKENBORGH. 
FRANSSEN. 


