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838te VERGADERING. 

VERGADERING VAN VRIJDAG 16 J I M 1916. 

(BlJEENEOEPINGSüüa 11 VOOHMIDDAG.) 

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. een wetsont-
werp ; 3°. regeeringsbescheiden; 4°. adhaesieverklarin-
gen; 5°. een telegraphische missive; 6°. een boekwerk. 
— Verslap uitgebracht over een wetsontwerp. — Be-
handeling der interpellatie van den heer Schaper be-
treffende de voorziening van levensmiddelen en 
andere volksbehoeften. — Verlof gevraagd en ver-
leend aan den heer Hugenholtz tot het houden eener 
interpellatie. — Nog ingekomen: een bericht van 
een lid. 

Voorzitter: de heer Goeman Borgeslus. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 73 leden, te weten 
de heeren: 

Ruys de Beerenbrouck, Arts, Helsdingen, Teenstra, 
Limburg, Jansen (den Haag), Sannes, Heeres, Jannink, 
Schim van der Loeff, ter Spill, Spiekman, ltutgers, Schim-
mclpenninck, Boodhayien, van de Velde, Eland, van der 
Molen. Beumer, Kleerekoper, van den Tempel. Troelstra, 
Mendels, Juten, Marchaut, Rink, Kooien, ter Laan (Rotter-
dam), de Beaufort, van Doorn, Kolkman, Duyniaer van Twist, 
van Raalte, Albardn, Schaper, Bongaerts, de Savornin Lok-
man, Visser van IJzendoorn, Gernard, Eerdmans, Otto, 
Brummelkamp, Fock, Knobel, Bichon van IJsselmonde, 
Snoeck Henkemans, Tvdeman, Hugenholtz, van Foreest, 
Nolens, de Monté ver Lorcn, van Leeuwen, van Vuuren, 
Oosterbaan, van Sasse van Ysselt, van Vliet, Boissevain, 
Smeenge, Duys, Duynstee, de Jong, van Veen, Fruytier, 
ter Laan (den Haag), Ankerman. Drion, Lieftinck, van 
Groenendacl, de Muralt, Patijn, Fleskens, de Visser, 

en de heer Minister van Binnenlandsche Zaken. 

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

De Voorzit ter: Ik deel aan de Vergadering mede: 

A. dat zijn ingekomen: 

1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergade-
ring bij te wonen: van den heer Janssen; van den heer van 
Hamel, wegens ambtsbezigheden, hetzij geheel, hetzij voor 
een deel; van den heer de Meester, wegens lichte ongesteld-
heid. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1915—1916. — I I , 

(Voorzitter e. a.) 
2°. een Koninklijke boodschap ten geleide van een ont-

werp van wet tot goedkeuring van eene met de Commandi-
taire vennootschap Poreelein- en Muurtegelfabriek ..Mosa 
en de Glasfabriek ,,Stella", gevestigd te Meerssen, gesloten 
overeenkomst tot afstand van gronden in de gemeenten 
Meerssen en Maastricht. 

Dit wetsontwerp, dat met de daarbij behoorende stuk-
ken reeds is gedrukt en rondgedeeld, zal worden gezon-
den aan de afdeelingen; 

3°. een missive van den Minister van Koloniën ten ge-
leide van een nota van inlichtingen naar aanleiding van het 
door de Commissie uit de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal uitgebrachte verslag betreffende de verslagen der Alge-
meene Rekenkamers in Nederland en in Nederlandsch-Indië, 
bedoeld in artikel 79 der Indische Comptabiliteitswet, over 
het jaar 1912. 

Deze nota is reeds gedrukt en rondgedeeld; 

4°. de volgende verklaringen van adhaesie: 

aan het adres van den Bond van Korporaals der Koninklijk 
ke Marine, den Bond voor Minder Marine-Personeel, den 
Bond van Zeemiliciens en de Heldersche Mobilisatieclub, 
betreffende het doen vervallen van art. 80, al. 2, der Grond-
wet, van: 

den voorzitter en den secretaris van den Maastrichtschen 
Bestuurdersbond; 

aan het door den heer Schaper gesprokene in de vergade-
ring van 15 Juni j l . , in zake onteigening van levensmiddelen 
van regeeringswege, van: 

het centraal bestuur der Algemeeue Staatspartij. 
Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen, 

5°. een telegraphische missive van den voorzitter, namens 
de vergadering vaai bestuursleden van 49 in Amsterdam ge-
vestigde veieenigingen uit den handeldrijvenden midden-
stand, in zake de economische politiek der Regeering. 

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen; 

6°. van den directeur-generaal der Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, het verslag dier Maat-
schappij over het jaar 1915. 

Dit drukwerk zal worden geplaatst in de boekerij der 
Kamer; 

B . dat het verslag gereed is en reeds gedrukt en rond-
gedeeld van de Commissie van Rapporteurs voor het wets-
ontwerp tot wijziging van artikel 411 der Invaliditeits-
wet (319). 

Aan de orde is: 

I . > Interpellatie van de*ri heer Schaper aangaande de 
politiek der Regeering betreffende de voorziening van 
levensmiddelen en andere volksbehoeften, in verband met 
de toenemende duurte . 

Do beraadslaging wordt voortgezet. 
De heer van der Molen: Mijnheer de Voorzitter! Uit de 

bespreking van gisteren en ook uit de berichten die ons uit 
verschillende deelen van het land bereiken, is wel gebleken, 
dat het vraagstuk der levensmiddelenvoorziening voor ons 
volk van zeer ernstigen aard is. 

Daarom zijn wij er dankbaar voor, dat op dit oogenblik 
een interpellatie over dat vraagstuk aan de ordo is, omdat 
daai-door aan de Kamer de gelegenheid is gegeven over dat 
vraagstuk in breeden zin te beraadslagen en aan de Regee-
ring om zich ten opzichte van de door haar genomen maat-
regelen te verklaren. 



2182 

83ste VERGADERING. — 16 J U N I 1916. 

Interpellatie van den heer Schaper betreffende de vooiz. van levensnüdd. enz. in verband mot de toenemende duurte. 

(van der Molen.) 

i Dat wij ten opzichte van dit vraagstuk op het oogenblik 
hoofdzakelijk te maken hebben met den Minister van Bin-
nenlandsche Zaken, is een omstandigheid van zeer bijzon-
deren aard. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Han-
del is door ziekte verhinderd hier tegenwoordig te zijn, en 
de Minister van Binnenlandsche Zaken heeft zich bereid yer-
klaard zijn beleid ten opzichte der levensmiddelenvoorziening 
hier te verdedigen en de verantwoordelijkheid daarvoor mede 
op zich te nemen. Wij kunnen, wat deze daad zelf' betreft, 
den Minister van Binneulandsche Zaken daarvoor dankbaar 
zijn. In hoeverre deze bewindsman daardoor heeft een for-
meele of een wettelijke verantwoordelijkheid, daarover zou 
nader te spreken zijn. Maar dit vraagstuk, hoe aanlokkelijk 
het op zich zelf moge wezen, zal ik laten rusten. In buiten-
gewone tijden als wij nu beleven ontstaan weleens buiten-
gewone verhoudingen, en deze mogen geen overwegenden 
mvloed hebben op de te behandelen zaken. Het komt mij 
evenwel voor,, dat die buitengewone verhoudingen niet al te 
lang mogen duren en ik heb dan ook met blijdschap vernomen, 
dat de afwezige Minister van Landbouw zeer waarschijnlijk 
spoedig op zijn Departement terug zal keeren. 

De quaestie van de verhoudingen laat ik dus maar rusten. 
Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien der levensmiddelen-

voorziening bestaat ongetwijfeld in breede kringen van ons 
volk, misschien mag ik wel zeggen in alle kringen van ons 
volk, groote ongerustheid. 

Wij leven in een land waar overvloed van levensmiddelen 
geproduceerd wordt en toch is er schaarschte in die mate, 
dat alleen de gegoede standen tegen oorlogsprijzen zich kun-
nen verschaffen wat zij noodig Eebben. Ons volk hoort van 
gemaakte oorlogswinsten en van belangrijken uitvoer en 
vraagt zich met toenemende bezorgdheid af, hoe dit toch 
alles zoo komt en wat de Regeering gedaan heeft om de 
onrustbarende stijging van de prijzen der levensmiddelen en 
het toenemend tekort aan levensmiddelen tijdig te keeren. 
De vraag dringt zich op: waarom grijpt de Regeering niet 
op zoodanige wijze in, dat althans voor ons eigen volk in 
dezen tijd te eten overblijft? 

Nu heeft de Regeering gisteren gezegd, dat in deze dagen 
zoodanig is ingegrepen, dat ten opzichte van de aardappelen, 
bij voorbeeld in de eerstkomende dagen voldoende voorraad 
ter markt zal worden gebracht. Maar, Mijnheer de Voorzit-
ter, de Regeering heeft het niet verder kunnen brengen dan 
tot het waarschijnlijke en in de tweede plaats heeft zij geen 
enkele toezegging gedaan omtrent de regeling, die zij zich 
voorstelt in de naaste toekomst te treffen, ten einde te voor-
komen, dat de zaak op de een of andere wijze weer spaak 
loopt. Daarom komen mij de toezeggingen van de Regeering 
in tweeërlei opzicht onbevredigend voor. 

In de eerste plaats omdat de Regeering nagelaten heeft 
ten opzichte van de regeling zelf zoodanige toezeggingen te 
doen, dat wij daarin eenigen waarborg hebben, dat niet op-
nieuw in ons land een noodstand zal ontstaan, en in de 
tweede plaats omdat de Regeering m. i. zich ten aanzien 
van het gevoerde beleid te veel beroepen heeft op gebrek aan 
medewerking van de gemeentebesturen. Dat laatste punt is 
in de discussie van gisteren zeer belangrijk naar voren ge-
komen. De heer Teenstra, als ik mij niet vergis voorzitter 
van de commissie van toezicht op de aardappelendistributie, 
heeft gemeend de Regeering daarbij te moeten helpen. Ten 
opzichte van allerlei voedingsmiddelen zou een heele staal-
kaart van feiten en voorvallen te leveren wezen, waaruit zou 
kunnen blijken, dat wij eigenlijk dankbaar mogen zijn, dat 
het nog gegaan is, zooals het gegaan is. Het had nog veel 
erger kunnen gaan. Nu wil ik in deze bespreking volstrekt 
geen steen werpen op den verantwoordelijken Minister. Ik 
ben ten zeerste overtuigd, dat de Minister van Landbouw bij 
zijn nieuwe taak, wat de distributie van levensmiddelen be-
treft, stond voor een vraagstuk, waaromtrent hij geen erva-
ring had, evenmin als zijn ambtenaren. Hij heeft daarom 
hulp gezocht bij allerlei menschen, van wie hij dacht dat zij 
in dat opzicht gunstigen invloed konden oefenen. En al is 
niet alles geloopen zooals het behoorde te loopen, of zooals 
het had kunnen of moeten loopen, en al kunnen wij omtrent 

êt> nftfcomsten niet geheel tevreden zijn, toch wil ik daarvan 
niet de schuld in de allereerst* plaats wijten aan één yerant-
woordelijk Minister. Misschien echter wel in dezen zin, dat 
hij, wat de distributie vau levensmiddelen betreft, een 
methode heeft gevolgd, die aanvankelijk aanlokkelijk scheen, 
maar toch al heel spoedig eigenaardige bezwaren met zich 
bracht, namelijk de methode, om de zaak over te laten aan 
menschen, die niet rechtstreeks als ambtenaren tot zijn Depai-
tement behooren, en aan commissies, voor een belangrijk deel 
bestaande uit leden van deze Kamer. Toen die commissies 
werden ingesteld, is onmiddellijk de vraag gerezen, of het 
wensehelijk is te achten, dat leden van de Volksyertegen-
woordiging in zoo nauwe mate betrokken worden bij de uit-
voering van regeeringsmaatregelen. Toen die quaestie in de 
afdeehngen ter sprake kwam, heb ik daarover het mijne ge-
zegd, maar wij stonden, zooals ik straks reeds zeide, voor 
buitengewone omstandigheden en ten slotte heeft men liet er 
eens mede willen p robeeren. 

Gisteren hebben wij te dien aanzien een eigenaardig staaltje 
gezien. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft giste-
ren getracht ons ten opzichte van de aardappelendistributie 
eenig licht te verschaffen omtrent hetgeen van regeerings-
wege was gedaan. Maar ik ben overtuigd, dat toen de Minis-
ter dat deed, hij omtrent die aardappeiendistributie niet vol-
ledig was ingelicht. Later is de heer Teenstra gekomen met 
gegevens, ontleend aan de werkzaamheden der commissie 
van toezicht op de aardappeldistributie, welke gegevens niet 
behoorden tot het Departement van Landbouw of dat van 
Binnenlandsche Zaken. En wat hebben wij toen dus hier 
gezien. Dat een lid van deze Kamer optrad ter verdediging 
van maatregelen der Regeering met gegevens, die hij krach-
tens zijn lidmaatschap van de commissie van toezicht op de 
distributie van aardappelen had. 

De heer Mendels: Daar zullen we nog wel een aardappeltje 
over schillen. 

De heer van der Molen: Naar het aardappeltje, dat daar-
over geschild kan Morden, verlang ik op zich zelf niet. Ik 
haal dit feit alleen aan als een bewijs, dat onder de buiten-
gewone omstandigheden allerlei verhoudingen gegroeid zijn., 

De heer Teenst ra : Die gegevens had de Minister ook kun-
nen krijgen. 

De heer Tap. der Molen: Mijnheer de Voorzitter! Deze 
interruptie van den heer Teenstra bevestigt op de meest 
krasse wijze mijn bewerinjr. Wanneer daar een lid van de 
Kamer optreedt ter verdediging van regeeringsmaatregelen 
met gegevens, die hij krachtens eigen ervaring en ten gevolge 
van zijn positie als lid eener commissie heeft gekregen en 
dan zegt: de gegevens mag de Regeering ook hebben, dan 
bewijst dit dat er een abnormale toestand is. De interpellatie 
thans hier gehouden is gericht tot de Resreerinjr en niet tot 
een zekere commissie, waarin leden der Kamer zitting heb-
ben, en wat hier nu gebeurd is, acht ik absoluut onjuist. Ik 
ben overtuigd, dat wanneer de Minister van Binnenlandsche 
Zaken, wien dit meer aangaat dan den Minister van Land-
bouw. Nijverheid en Handel, want de distributie van levens-
middelen is een quaestie van binnenlandsch bestuur, van 
meet af aan geweten had hoe deze zaak geloopen was, hij in 
het volle besef van zijn verantwoordelijkheid petracht zou 
hebben haar in de juiste richting te leiden. De Minister heeft 
ons gisteren medegedeeld, dat hij in Juni heeft ingegrepen. 
De Minister was ingelicht door de commissie over den toe-
stand met betrekking tot de aardappelen, maar niet ten volle. 
Ik begrijp dit als vanzelf sprekend, want de zaak was zoó 
gegroeid buiten de regeermacht en den invloed van een 
Departementshoofd. 

Nu heeft de Minister gezegd: ten aanzien van de aard-
appelen heeft de commissie in Januari een circulaire doen 
uitgeven. 

De heer Teens t ra : Dat heeft de Regeering gedaan, n.1. 
het distributiebureau. 
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Interpellatie van den heer Schaper betreffende de voorz. van levensrnidd. enz. in verband niet de toenemende duurte. 

(van der Molen.) 

De heer van der Molen: Ik zal straks met de gegevens 
aantoonen wat die circulaire heeft verspreid. 

De Minister heeft gezegd, dat het kantoor bereid was om 
de gemeentebesturen in verbinding te brengen met hande-
laren en producenten. Dat was in het begin van Januari , 
toen do prijs laag was. Op die circulaire hebben 14 gemeen-
ten geantwoord. Hier is dus «sprake van een handeling van 
het distributiekantoor. Nu zegt de heer Teenstra: dat heeft 
de Regeering gedaan. 

De heer Teenstra : Natuurlijk, want het distributie-
kantoor is een regeeringsbureau. 

De heer Tan der Molen: Maar de vraag in hoever die 
handeling plaats heeft gehad met medeweten van den Minis-
ter is daarmee niet beantwoord. 

Toen hebben 14 gemeenten daarop geantwoord. Waarom? 
Ik lees in het verslag van de commissie voor de levensmid-
delenvoorziening in Rotterdam, die het vorige jaar op voor-
stel van burgemeester en wethouders is gevormd, en die 
altijd met de grootste zorg het levensmiddelenvraagstuk heeft 
behandeld, dat in Rotterdam van week tot week de zaak met 
de grootste nauwlettendheid is nagegaan. De commissie 
schrijft in Maart 1916: 

,,Bij onze Commissie kwam in een aanbod om door 
bemiddeling van het Algemeen Administratiekantoor 
aardappelen te betrekken tegen £ 425 per 10 000 K.G. 
of f 3 per H.L. van 70 K.G., terwijl voor het bewaren 
de prijs nog zou worden verhoogd met 12i a 15 pet. Aan-
gezien de prijs van de vrije markt slechts f 2,50 en f 2,75 
per H.L. van 70 K.G. bedroeg en er volgens bekomen 
inlichtingen in ons land groote voorraden aardappelen 
waren, meenden wij niet van dit aanbod te moeten ge-
bruik maken, te meer daar de Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel bij schrijven van 20 Augustus 
1915 had toegezegd geen ontheffing van het uitvoer-
verbod te zullen verleenen, dan nadat gebleken zou zijn, 
dat de binnenlandsche consumptie tegen billijke prijzen 
in voldoende mate bediend werd." 

In die circulaire van Augustus 1915 zegt de Minister uit-
drukelijk: 

„ W a t de aardappelen en peulvruchten betreft, meen 
ik, dat voorshands kan worden volstaan met het bestaan-
de uitvoerverbod, dat ik mij voorstel voorloopig streng te 
handhaven en waarvan ik ook later zeker geen onthef-
fing zal verleenen, dat nadat gebleken is, dat de bin-
nenlandsche consumptie tegen billijke prijzen in vol-
doende mate bediend i s . " 

Wanneer nu de gemeentebesturen of de gedelegeerde com-
missies een aanbieding krijgen, dat zij aardappelen kunnen 
krijgen van het distributiebureau tegen f 3,45 per hectoliter, 
terwijl zij op de vrije markt die konden bekomen voor f 2,75 
of f 2,50, dan vraag ik, welke aanleiding er was om die 
dure aardappelen te koopen, zoolang men nog geloof hechtte 
aan de verzekering van den Minister van Landbouw, Nijver-
heid en Handel. Ik zal niet ingaan op de vraag hoe het komt, 
dat het distributiebureau met zulke dure aardappelen aan 
de markt komt, die vraag laat ik rusten. 

De heer Mendels: Het is toch een zeer belangrijke vraag. 

De heer Tan der Molen: Ik geef toe, dat de vraag belang-
rijk is, maar ik zal er toch niet op ingaan. Ik beweer nu, 
dat de gemeentebesturen het recht hadden te verwachten, dat 
de Minister van Landbouw zou inlossen zijn pertinente ver-
zekering. Zoolang dan ook het uitvoerverbod in den zin van 
de circulaire n°. 31000 van 20 Augustus 1915 in Januari , 
Februari en Maart gehandhaafd werd, was er met de aard-
appelen niets te doen, alles ging toen zijn gewonen gang. 
Maar wat gebeurde toen ? 

In Maart begonnen echter de balken te kraken. Daarom-
trent heeft de heer Teenstra niet voldoende licht verschaft. 

Toen weiden dan ook in Rotterdam door de levensmiddelen-
commissie enkele feiten onder de aandacht van het distributie-
bureau gebracht. Men hoorde van uitvoerconsenten voor be-
paalde soorten van aardappelen, de witvleezige zouden mogen 
worden uitgevoerd, de gele niet; men hoorde van het op-
koopen van aardappelen op groote schaal. In Mei hoorde men, 
dat in Noordholland de vroege aardappelen al werden opge-
kocht. 

De commissie van Rotterdam heeft dit voortdurend onder 
do aandacht gebracht van het distributiekantoor, maar zij 
kreeg tot antwoord: wij weten dit ook wel. Het is natuurlijk 
aangenaam te vernemen, dat het distributiekantoor van allo 
verschijnselen op de aardappelmarkt op de hoogte is, maar 
nu komt de circulaire van 10 Mei. Daarvan heeft de Minister 
van Binnenlandsche Zaken gezegd, blijkens het Kort Ver-
slag: 

,,Hier blijkt echter, dat de Regeering heeft gewaar-
schuwd. Zij heeft, toen bleek dat aardappelen aan de 
consumtie werden onttrokken, midden Mei nog, toen 
de prijzen begonnen op te loopen, waarschijnlijk ook 
door speculatie, door het distributiebureau aardappelen 
ter beschikking doen stellen. De pers heeft daarvan 
mededeeling gedaan. Deze aardappelen konden beschik-
baar worden gesteld tegen f 450 per 10 000 K.G. Lang-
zamerhand kwamen echter klachten, die aanvankelijk, 
in het begin van het jaar, niet waren gehoord. Begin 
Juni bleek inderdaad in verschillende gemeenten een 
tekort aan aardappelen, terwijl de prijs te hoog was." 

De Minister spreekt hier van begin Juni en nu heb ik mij 
eens laten inlichten omtrent hetgeen hierbij alzoo gebeurd 
is sedert die circulaire van 16 Mei. Ik heb hier een kort uit-
treksel voor mij, waaruit ik het volgende zal citeeren en ik 
moet dit natuurlijk volledig doen. 

,,18 Mei. Telegrafische medeaeeling van La Gro van 
beschikbare aardappelen a f 450 per 10 000 kilo. 

18 Mei. Terstond 20 wagons (200 000 kilo) geaccep-
teerd. 

22 Mei. Aan commissie de aankomst bericht van 
120 000 K.G. en bovendien toezegging van 200 000 K.G. 
Verzocht.nog te bestellen 235 000 K.G. 

23 Mei. Getelegrafeerd aan La Gro om toezending 
krachtig te bevorderen omdat de eerste bestelling van 
500 000 K.G. reeds op papier uitverkocht was aan aard-
appelwinkeliers. 

25 Mei. Aan La Gro getelegrafeerd dat vier schepen 
in de Nieuwehaven liggen met aardappelen op speculatie. 

26 Mei. Getelefoneerd naar La Gro tot bespoediging 
van aanvoer en er tevens op te willen rekenen, dat Rot-
terdam met den meesten spoed nog 500 000 K.G. noodig 
had. 

26 Mei. Bericht van den marktmeester aan de levens-
middelencommissie, dat 39 schepen met aardappelen in 
de Rotterdamsche haven liggen. 

26 Mei. Aan La Gro getelegrafeerd, dat 39 schepen 
met aardappelen in Roterdam liggen onder opgaaf van 
namen. 

26 Mei. Opnieuw telegrafisch aangedrongen op snelle 
toezending bij La Gro. Aangewezen leveranciers opge-
beld, evenals vorige dagen, waar de zendingen blijven." 

(Aangezien het distributiekantoor niet snel werkte stelde 
men zich direct in verbinding met de leveranciers.) 

,,27 Mei. Telegram en brief van La Gro dat zendin-
gen onderweg zijn. 

27 Mei. Getelegrafeerd aan La Gro „uitermate drin-
gend behoefte aan snelle toezending. Reeds 23 dezer 
dubbele spoed gevraagd." 

29 Mei. Nogmaals teVreeswijk en Nieuwersluis ge-
informeerd naar een lading die reeds dagenlang onder-
weg was. 

29 Mei. Leverancier getelegrafeerd waar toch het 
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Interpellatie van den heer Schaper betreffende de VOOrf. van leveiismidd. enz. in verband met de toenemende duurte. 

(van der Molen.) 

schip blijft. Sluiswachtor Oranjesluizen getelegrafeerd 
naar ' t zelfde «chip. 

<'30 Mei. Herhaaldelijk getelefoneerd, dat groote boe-
veelheden dringend noodig zijn. Toezegging van La Gro, 
dat weer nieuwe bestelling kan worden gedaan en oogeu-
blikkelijk 500 000 K.G. geaccepteerd van den nieuwen 
"woorraad. 

5 Juni bericht van den marktmeester nan de lcvens-
middelencommissie, dat nog rond 100 000 K.G. moet 
worden ontvangen op de eerste bestelling, en verzocht 
de tweede bestelling te willen bevestigen en alsnog voor 
de twee daarop volgende weken te willen bestellen, tel-
kens 500 000 K.G. 

6 Juni . Voldaan aan het verzoek van den directeur 
door de commissie. 

5 Juni . Bericht aan commissie, dat ernstig gebrek is 
aan aardappelen, doch dat de op 1 dezer in beslag ge-
nomen voorraad van pl.m. 240 000 K.G. in distributie 
kan worden genomen zoodra daaromtrent het noodige 
bewijs is verkregen." 

Dit is het kort verhaal van het gebeurde van 18 Mei tot 
5 Juni. 

Ik heb even geïnformeerd naar aanleiding van de circu-
laire, waar de Minister zich op beroept om te betoogen dat 
hij zoo weinig medewerking van de gemeentebesturen heeft 
ontvangen, en heb vernomen dat Rotterdam 2 raillioen K.G. 
heeft aangevraagd en tot 15 Juni 700 000 K.G. heeft ont-
vangen. 

De heer Teenstra roept mij toe: nu zijn zij te laat. 
Ik wil mij ten opzichte van deze quaestie tot hem wenden. 

Gisteren heeft de heer Teenstra op zoodanige wijze gespro-
ken dat men den indruk kreeg dat, wanneer de gemeentebe-
sturen maar waren ingegaan op de circulaire van 16 Mei 

De heer Teenstra: Neen, de circulaire van 13 Januari. 

De heer van der Molen : Ik lees op bladz. 927 van het Kort 
Verslag: 

,,De gemeente Rotterdam heeft ook toen niets gedaan. 
Toen vroeg het Distributiebureau ook niet meer; op 16 
Mei vroeg het f 4,50, niet in Maart te voren." 

Gisteren heeft de heer Teenstra het doen voorkomen alsof 
de noodtoestand in Amsterdam en Rotterdam niet zou zijn 
voorgekomen, als de gemeentebesturen maar voldoende ge-
reageerd hadden op de circulaire van 16 Mei. 

Ik meen het bewijs te hebben geleverd dat Rotterdam 
geen dag, geen uur heeft verzuimd om te zorgen dat er voor 
de bevolking van Rotterdam voldoende aardappelen waren. 
Dit zijn feiten die voor den heer Teenstra onaangenaam 
kunnen wezen, maar die voor hem geen verdere gevolgen 
hebben dan dat zij onaangenaam zijn. Dit zijn echter feiten 
die ontgaan zijn aan het beleid van de Regeering, omdat ik 
meen te moeten opmaken uit het verloop van de zaak, dat 
tusschen 16 Mei en 1 Juni de Regeering als verantwoordelijke 
Regeering niet in die zaak voldoende gemengd is geweest. 

Dit is de groote fout die gebeurd is. De commissie onder 
Teiding van den heer Teenstra, aangevuld door eenige andere 
heeven, de commissie die toezicht heeft op het distributie-
bureau, heeft de zaak geregeld. 

De heer Teenst ra : Neen, absoluut niet, de Regeering 
regelt. 

De heer van der Molen: Ik zal er niet meer van zeggen. 
Ik kom thans tot een ander punt. Wat ik te zeggen had heb 
ik in voldoende mate gezegd. Waar ligt de fout die ons tot 
dezen noodtoestand geleid heeft? Die ligt in den geheelen 
opzet van de zaak in Augustus 1915. Ik heb straks gezegd 
dat wij ons bij die distributieregeling hebben beroepen op de 
circulaire 31 000 van 20 Augustus 1915, waarin de Minister 
van Landbouw toezegde dat hij ten opzichte van de aardappe-
len zorgen zou dat er genoeg was. Bij die circulaire was 

afgedrukt een schrijven van het centraal bestuur van den 
tuinbouwraad, onderteekend door den heer van Lennep. 

Ik lees daar het volgende: 
„Het Centraal Bestuur had reeds eerder de eer TJwef 

Excellentie eene nota te doen toekomen, betreffende eene 
regeling van den groentenuitvoer, waardoor het, naar 
zijne meening, mogelijk zou zijn, verschillende groenten-
soorten, welke voor de voeding van den mensch vau 
groote waarde zijn, tegen zeer normale prijzen, voor ver-
dere distributie,' ter beschikking van de Gemeentebestu-
ren te stellen, terwijl daarbij ook aangegeven was', op 
welke wijze het mogelijk zou zijn, eveneens tegen zeer 
normale prijzen, de beschikking te verkrijgen over een 
alleszins voldoenden voorraad ingemaakte groenten." 

Dit overleg is de grondslag geweest voor de gansche distn* 
butie van groenten en aardappelen, kortom van de levens-
middelen, welke op onzen eigen bodem geteeld worden. Maar 
nu lees ik hieruit, dat het motief niet was de zorg voor de 
eigen behoeften van het Nederlandsche volk, maar in hoofd-» 
zaak een regeling te treffen in zake den uitvoer. De geheele 
binnenlandsche distributie werd beheerscht door de uityoer-
vraag. Men vroeg in de eerste plaats: wat moet er uit en 
daarna: wat blijft er over. terwijl, mijns inziens, in het eru-
stige vraagstuk van de volksvoeding vooropgesteld had moe-
ten worden: wat hebben wij hier noodig en wat moet dus hier 
blijven. 

Ik heb nu nog een ander bezwaar ten opzichte van de 
mededeelingen van de Regeering. Ik heb straks reeds gezegd, 
dat de Minister ons geen enkele toezegging heeft gedaan, dat 
er verandering zou komen in de wijze, waarop de zaken tot 
nu toe geregeld zijn. Ik geloof, dat het werken met _com-
missies nu toch wel gebleken is aan zeer ernstige bedenkingen 
onderhevig te zijn. Wij hebben allerlei commissies gehad. 
Ik noem het steenkolenbureau, dat bezweken is onder de cri-
tiek. Wij hebben verleden jaar gekregen een suikercommissie. 
Ik ben er van overtuigd, dat wanneer de Minister van Bin-
nenlandsche Zaken eens wil gaan zoeken in de archieven, hij 
daar zal vinden, reeds in het voorjaar van 1915, aanwijzingen 
dat het met die suiker mis zou loopen. Waarom zeg ik dit 
zoo pertinent. Omdat ik reeds het vorig jaar — ik mag dit 
zeggen — aanleiding had den Minister daarop vriendelijk 
te wijzen. Wij hebben echter gekregen een suikercommissie, 
waarin de grootste belanghebbenden het woord voeren. 

Dezer dagen kwam mij in handen een reglement van de 
distributiecommissie voor tabak. Die commissie is samenge-
steld uit de voornaamste sigarenfabrikanten. In dat regie-
ment nu staat, dat de commissie aanvragen om regeerings-
tabak kan afwijzen, zonder opgave van redenen. Daarvan 
waren tevens uitgesloten fabrikanten, die met minder dan 5 
arbeiders werken. Den 800 a 1000 kleinere sigarenfabrikan-
ten, die met minder dan 5 menschen werken, wordt dus alle 
regeeringstabak geweigerd. En aan anderen kan tabak wor-
den geweigerd zonder opgaaf van redenen. Noemt men dit 
nu een regeeringsmaatregel, wanneer een commissie, bestaan-
de uit eenige, overigens geheel onverantwoordelijke, personen 
een circulaire uitvaardigt en zegt: zoo is het en als het u niet 
aanstaat trekken wij ons daarvan verder niets aan. Dit gaat 
toch niet aan. 

Hoe is het met de levensmiddelenvoorziening gegaan ? 
Gisteren is druk gesproken — en de heer Teenstra heeft dit 
vooral sterk aangedikt — over de circulaire, door den Minis-
ter aan de burgemeesters gezonden. 

t Mijnheer de Voorzitter! Ik weet niet, of u wel eens zoo'n 
circulaire hebt gezien. Wanneer u toch met uw rijke erva-
ring dergelijke circulaire in handen kreegt, dan zoudt u daar-
in ook moeilijk een regeeringscirculaire kunnen ontdekken. 

Ik heb hier voor mij de circulaire, die den grondslag vormt 
van de geheele distributieregeling der levensmiddelen. Ik 
lees daarin: 

, .In aansluiting aan de circulaire n8. 1133, betreffende 
levensmiddelenyoorziening op 29 September 1915, van 
Zijne Excellentie den Minister van Landbouw, Nijver* 
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heid en Handel, heb ik de eer u mede te dèelen, dat het 
Algemeen Administratiekantoor voor Levensmiddelen-
voorziening definitief is gevestigd Noordeinde 167." 

Wanneer men vraagt, wie de ,,ik" is die de eer heeft dat 
mede te declen en men zoekt naar de onderteekening, dan 
blijkt, dat er geen naam onder staat. Het is een ongeteekeudo 
circulaire. 

In dien anoniemen brief schrijft dan die onbekende mijn-
heer: 

„De te leveren groenten worden verzonden aan een 
(niet meer dan één) door den Burgemeester op te geven 
adres. 

De Burgemeester wordt uitgenoodigd voor een doel-
matige distributie en controle te doen zorg dragen. 

Vanwege den Burgemeester wordt binnen 2 maal 24 
uren na ontvangst der zending aan het Algemeen Admi-
nistratiekantoor mededeeling gedaan van ontvangst." 

En verder: 
„De Burgemeester is garant voor de betaling." 

Door den heer Schaper wordt gezegd: dat kon niet anders. 
Zonder nu nog de regeling zelf, welke hierin is voorge-

steld, aan te tasten, mag ik zeggen, dat wij toch hadden 
mogen verwachten, dat onder dergelijke circulaire ten minste 
staat de naam van den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel 

De heer Marchant: Die heeft ov*r de burgemeesters niets 
te zeggen! 

De heer t an der Molen: Er wordt mij door den heer 
Teenstra gevraagd, of dit nu zoo erg is. Ik wil verklaren, 
dat ik het zeer erg vind, en wanneer die geachte afgevaar-
digde niet anders weet aan te voeren dan deze opmerking, 
dan verklaart dit voor mij voor een belangrijk deel mede de 
wijze, waarop de aardappelcommissie allerlei maatregelen 
heeft genomen die ze niet zoo ernstig vindt 

De heer Teeust ra : De commissie neemt geen enkelen 
maatregel, dat doet de Minister, en de aardappelvereeniging 
helpt bij de uitvoering. 

De heer van der Molen: Nu wordt weer strijd gevoerd 
over de vraag, wie de verantwoordelijkheid draagt. Nominaal 
is het natuurlijk de Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; maar men begrijpt toch dat, wanneer burgemeesters 
dergelijke circulaires ontvangen, waarbij zij kalmweg door 
een onbekende verantwoordelijk gesteld worden voor alle 
financieele gevolgen van hun handelingen ten aanzien van 
deze zaak, zij zich een oogenblik bedenken. En dat geldt voor 
kleinere gemeenten in nog veel hoogere mate clan voor groote 
gemeenten als Rotterdam. 

De burgemeester van Rotterdam heeft natuurlijk deze zaak 
in het college van burgemeester en wethouders en in den ge-
meenteraad gebracht en toen is daar een regeling getroffen, 
maar in kleine gemeenten loopt men dadelijk vast. 

Nu is door den heer Marchant zoo straks het bezwaar ge-
opperd. dat, al had de naam van den Minister van Laud-
bouw. Nijverheid en Handel onder de circulaire had gestaan, 
hij toch over de burgemeesters niets te zeggen had. 

Dit brengt mij op een onderwerp, dat ik nu wensch te be-
handelen, nl. de vraag, of die geheele zaak van de levens-
middelen voorzien ing wel bij het Departement van Land-
bouw had moeten wezen. 

Ik wil toegeven: wij kunnen daar nu gemakkelijker over 
praten dan toen wij ervoor stonden. Mijn spreken heeft dan 
ook volstrekt niet de bedoeling iemand persoonlijk hard te 
vallen; maar wanneer wij over deze zaak vandaag spreken, 
moet dat zijn met de ernstige bedoeling maatregelen voor 
de toekomst te treffen en winst te doen met de opgedane 
ervaring. En daarom zeg ik: had die zaak bij Landbouw 
moeten wezen? Ik kan, als ik terugdenk aan de omstandig-
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heden die ons in 1914 plotseling overvielen, toen een ma» 
als de heer Treub Minister van Landbouw was, begrijpen, 
dat, onder die omstandigheden, het vrij natuurlijk was, dat 
hij, met zijn econoinischen aanleg, zal ik maar zeggen, toen 
die zaak mede heeft aangevat. Maar dat is toch eigenlijk do 
taak van het Departement van Landbouw niet. Wij hebben 
dan ook meermalen er over hooien spreken, dat het de bijzon-
dere aandacht getrokken had, dat de Minister van Land-
bouw zorgde voor de landbouwers, voor het landbouwbedrijf. 
Dat was natuurlijk; het geheele Departement is daarop inge-
richt; het is eigenlijk een van de redenen waarom dat Depar-
tement is ingesteld, dat er voor dien tak van ons volksleven, 
het landbouwbedrijf, een speciale regeeringszorg zou wezen. 
Nijverheid en handel ressorteeren er ook onder: dat zijn dus 
de drie elementen die in ons land met de productie en de 
distributie te maken hebben. Maar wanneer het gaat om de 
levensmiddelenvoorziening van een volk, dan komen de 
consumenten aan de beurt. En nu heeft hqt mijn opmerk-
zaamheid getrokken, dat in bijna al de regeeringsmaatregelen 
die sedert Augustus 1914 genomen zijn. hoe goed ook bedoeld 
en in vele opzichten ook goed uitgevallen, er toch altijd een 
dualiteit was, in den regel. Men moest aan hetzelfde Depar-
tement altijd probeeren geit en kool te sparen. Daar ging het 
om, en dat heeft tot. allerlei moeilijkheden aanleiding ge-
geven. Nu heeft do Minister van Binnenlandsche Zaken, de 
maatregelen besprekende, ons geenerlei licht verschaft om-
trent een mogelijke wijziging in de regeling van deze aan-
gelegenheid. En nu geloof ik, dat, wanneer wij, met de 
ervaring die wij hebben opgedaan, er op moeten rekenen, 
dat wij nog Langen tüd in de oorlogsmisèrs zullen blijven 
zitten 

De heer Marchant: Daar inoefen wij op rekenen. 

De heer van der Molen: Ah wij er op moeten rekenen, 
dan geloof ik, dat het in de eerste plaats overweging ver-
dient een eigen departement voor levensniiddelenvoorziening 
in te stellen, al is dat een departement van tijdelijken aard, 
met het oog op de oorlogsomstandigheden; dat er dus kome 
een eigen departement voor levensmiddelenvoorziening. Zoo 
goed als men elders ten opzichte van andere plotseling ge-
rezen oorlogsvragen speciale departementen heeft opgericht, 
geloof ik, dat het alle overweging zou verdienen nu een 
eigen departement voor levensmiddelenvoorziening in het 
leven te roepen. Dat is natuurlijk nader te bekijken; daar 
zullen natuurlijk ook bezwaren tegen rijzen, maar wij 
moeten hebben een centraal regeeringsoigaan, dat in alle 
opzichten voor de genomen en te nemen maatregelen ver-
antwoordelijk is. 

En wil men niet overgaan tot dien grooten maatregel, 
omdat daar misschien enkele practische moeilijkheden aan 
verbonden zijn, dan zou ik in de tweede plaats in overweging 
willen geven om het vraagstuk van de levensmiddenvoor-
ziening af te nemen van het Departement van Landbouw en 
te brengen onder Binnenlandsche Zaken. Ik meen dat de 
quaestie van de levensmiddelenvoorziening meer is een 
quaestie van binnenlandsch bestuur dan een quaestie van 
landbouw, nijverheid en handel. 

Wanneer gisteren ook enkele klanken in dezen zin zijn 
vernomen, dat uit gebrek aan voldoende levensmiddelen ge-
yaar voor ondervoeding in ons volk niet denkbeeldig is. dan 
is dat een quaestie van volksgezondheid, welke nu reeds bij 
Binnenlandsche Zaken is ondergebracht en voor welker con-
tróle dat Departement zijn organen heeft. 

De heer Troe ls t ra : Dan zoudt u feitelijk den tegenwoor-
digen toestand handhaven. 

De heer van der Molen: Men voegt mij daar toe, dat ik 
dus den tegenwoordigen toestand wil handhaven. Ik geloof 
echter, dat al mijn spreken heeft doen kennen, dat ik een 
ernstige en krachtige wijziging van den bestaanden toestand 
op het oog heb. Ik wensch niet langer dat voortgegaan wordt 
op de wijze als waarop tot dusverre is gehandeld. Die cpm-
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missies moeten alle opgeruimd worden en wat die commissies 
op dit oogenblik adviseeren, moet voor de rechtstreeksche 
verantwoordelijkheid van de Regeering komen, maar daar-
voor heeft de Regeering de organen noodig. Als ik zie hoe 
op dit oogenblik het Departement van Binnenlandscho Zaken 
is ingericht, geloof ik, dat dat Departement voor dezelfde 
moeilijkheden zal komen te staan als waarvoor liet Depar-
tement van Landbouw zich heeft bevonden, omdat het voor 
39 regeling van die zaak geen organen heeft. Ik meen echter, 
dat het geen heksenwerk zal zijn een speciale af deeling te 
formeeren. 

De Minister zegt daar: ja, j a ! Maar het zal dunkt mij 
toch niet zoo moeilijk zijn aan het Departement een speciale 
afdeeling te scheppen en daarin menschen te benoemen, die 
onder verantwoordelijkheid van den Minister met de regeling 
van de zaak belast zijn. Het kunnen desnoods tijdelijke 
ambtenaren zijn of het kan door verwisseling van ambtenaren 
gebeuren. De practische uitwerking van het denkbeeld laat 
ik aan de Regeering zelf over. 

De heer Spiekniau: Er moeten geen belanghebbenden 
mede belast worden. 

De heer vau der Molen: Natuurlijk geen belanghebben-
den; ik vraag dan ook ambtenaren. 

Voor mij is de hoofdzaak, dat deze aangelegenheid aan het 
Departement yan Binnenlandsche Zaken wordt onderge-
braeht, aangezien het Departement van Landbouw dan weer 
vrij in zijn gestie zal zijn en zijn eigen natuurlijke taak zal 
kunnen blijven vervullen. 

Dit denkbeeld verdient ook in dit opzicht aanbeveling, 
omdat wanneer de maatregelen, waarvan de uitvoering over 
de burgemeesters en de gemeentebesturen loopt, uitgaan van 
Binnenlandsche Zaken, men de meest gewenschte aanraking 
krijgt van het hoofd van het binnenlandsch bestuur met hen, 
die met die uitvoering zijn belast. In het buitenland ressor-
teert deze aangelegenheid ook onder Binnenlandsche Zaken. 

Willen wij uit de moeilijkheden komen, dan kunnen wij 
natuurlijk niet morgen plotseling al het bestaande opheffen, 
maar dan moet er toch krachtig worden ingegrepen en ik 
vertrouw, dat de Regeering met de gegevens waarover zij 
thans beschikt, dat ook zal doen. Maar indien waar is wat 
de heer Marchant mij zooeven waarschuwend toeriep, n.1. 
dat wij ons nog voor jaren op den oorlogstoestand moeten 
inrichten, dan is het dunkt mij gewenscht, den door mij aan-
gegeven weg op te gaan. De Regeering zelf is dan ver-
zekerrl van een goede regeling onder haar eigen verantwoor-
delijklieid. 

De heer Suoeek Heukeuiims: Mijnheer de Voorzitter! 
Uit hetgeen tot dusverre in het debat over dit onderwerp is 
gesproken is wel gebleken, dat het onderwerp der levens-
middelenvoorziening zeker is van zeer ernstigen, maar ook 
van zeer moeielij ken aard. Tevens is wel gebleken, hoe onge-
sckikt dit onderwerp is om het te maken tot een onderwerp 
van politieke actie. Te recht is gisteren door den heer Scha-
per bemerking gemaakt op een ongejteekend strooibiljet, dat 
te Rotterdam is verspreid. Maar als men het Rotterdamsche 
strooibiljet leest, dan heeft het in afkeurenswaardige strek-
king nog geen hand water bij het strooibiljet dat hier in den 
Haag is verspreid, onderteekend door het federatiebestuur 
van de S. D. A. P . Daarin staat toch zeer duidelijk: „dat 
de toestand nog zoo ellendig is, dart is de schuld van de 
Regeering en van de burgerlijke partijen, en daarom moet 
men stemmen op de 6cciaal-democraten, want dat beteekent 
een kreet van ontevredenheid van het Nederlandsche volk, 
en wie dus een krachtig protest wil laten hooren tegen de 
geweldige duurte, die stemme op de sociaal-democratische 
arbeiderscandidaten." Inderdaad, hetgeen in dit strooibil-
jet staat kam alleen dienen om een groote ontevredenheid 
te wekken en zou wellicht kunnen strekken om ook in den 
Haag eenige ruiten te doen ingooien, maar het is niet ge-
schikt om een dergelijke moeilijke zaak eerlijk met elkaar 
op te lossen. 

(Snocck Heukemans.) 
Mijnheer de Voorzitter! Indien ik mjj ook in dit debat 

meng, dan zal ik trachten voorzichtig te zijn in mjjn critiek 
over hetgeen gebeurd is en ik zal mij meer bepalen tot het-
geen ik geloof dat gebeuren moet in de toekomst, al zal 
daarbij natuurlijk een enkel maal een woord van critiek over 
het verleden niet kunnen ontbreken. 

Indien ik toch met critiek begin, is het om uit te spreken, 
dat het niet goed is geweest, dat de Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel voor de distributie der levensmidde» 
len cominissiën in het leven heeft geroepen, waarin hoofd* 
zakelyk leden van de Stateu-Generaal zitting hebben. 

Ik begrijp zeer goed, dat de Minister dat heeft gedaan, 
omdat hij heeft gedacht: de leden van de Staten-Generaal, 
die als het ware de vertrouwensmannen van het Nederland-
sche volk zijn, dat kunnen ook wel de meest aangewezen en de 
geschikte mannen zijn om een dergelijke zaak ernstig en goed 
te behandelen, en voor die gedachte is misschien ook iets te 
zeggen. In die gedachte hebben de Kamerleden ook deu 
Minister niet willen tegenwerken en hebben zij zich daartoe 
geleend; maar toch blijkt nu, dat het eigenlijk niet goed is. 
Wanneer wij hier dezer dagen critiek oefenen op het beleid 
van de Regeering, dan is het af en toe alsof er, voor de 
aardappelen, critiek werd uitgeoefend op het beleid van den 
heer Teenstra, en voor de viscb, critiek op het beleid van den 
heer Duymar vau Twist. Nu wil ik wel zeggen, voor zoover 
ik de zaak in Nederland heb gezien, dat de vischdistributie, 
onder leiding van den lieer Duymar van Twist, beter in orde 
was, dan de aardappeldistributie; maar al was het één iets 
beter dan het ander, het is in beginsel niet goed. Wij moeten 
als Kamerleden de volle vrijheid hebben onze critiek uit te-
oefenen op de daden van de Regeering en daarbij moeten wij 
ons tot niemand hebben te richten dan tot de Regeering. E r 
moet bij dergelijk debat in deze zaal niemand zijn, die als 
verantwoordelijk man kan opkomen dan de Minister, die de 
Regeering vertegenwoordigt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof verder, dat bij dit debat, 
ook in het Parlement al wel een enkel woord is gezegd — 
misschien niet zoo kras als de verspreide circulaire — maar 
waarin toch een toon klonk, die te ver ging. Men moet ook 
in de woorden, die men in deze Kamer spreekt, voorzichtig 
zijn. Wat hier gesproken wordt, wordt door het gansche 
Nederlandsche volk gehoord. Men moet ook hier niet den 
indruk geven alle schuld te willen leggen op de Regeering 
voor moeilijke omstandigheden, die toch maar zeer gedeelte-
lijk door de Regeeriug zijn weg te nemen. 

Komende tot de maatregelen die de Minister heeft gezegd 
in de toekomst te willen nemen, geloof ik, dat de Minister 
met den weg, dien hij zich voorstelt te bewandelen, zijn doel 
niet zal bereiken. 

De Minister liet in zijn woorden den zelfden gedachten-
gang doorschemeren, dien wij ook vinden in de Memorie van 
Toelichting bij het 20-millioenen-ontwerp, nl. deze, dat het 
toch een goede economische politiek is geweest, door hooge 
winsten, die men in het buitenland behaalde, het mogelijk 
te maken, dat hier in Nederland tegen betrekkelijk geringe 
prijzen verschillende levensmiddelen werden beschikbaar ge-
steld. Ik geloof dat dit niet juist is gezien. Ik geloof, intes?en-
deel. dat er allerlei omstandigheden zijn, die er op wijzen 
dat de hooge prijzen, die men voor Nederlandsche producten 
in het buitenland heeft gemaakt, juist slecht hebben jye-
werkt op de prijzen die de binnenlandsche verbruikers 
hebben moeten betalen, en ik hoop dat te bewijzen. In de 
eerste plaats, het vleesch. 

Wat is er gebeurd ? Toen eenige weken geleden plotseling 
onze grenzen werden opengesteld voor uitvoer van koeien, 
zijn er ongetwijfeld reusachtige prijzen in het buitenland 
bedongen. En wat hebben wij gezien? Dat dit in het geheel 
niet gunstig werkte op de Nederlandsche markt, maar dat 
integendeel voor de verbruikers hier te lande de prijzen van 
het vleesch enorm stegen. Om met een voorbeeld toe te lichten 
hoe het ping in die dagen, wil ik een feit, dat mij door den 
belanghebbend© werd meegedeeld, verhalen. Een boer was 
met zijn koe op weg naar de markt. De man weet nog niet 
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dat de grenzen weer open zijn. Reeds een eind vóór de stad 
ontmoet hij een opkooper, die hem vraagt of hij de koe wil 
verkoopen. Ja , zegt de boer en vraagt, naar zijn gedachten, 
een zeer hoogen prijs f 450, terwijl hij met f 380 of f 400 ook 
ftl dubbel en dwars tevreden ware geweest. Top. de koe is ver-
kooht, en de boer was in zijn schik. Nu komt hij echter op de 
markt, en bemerkt dat daór wordt betaald f 500. f 550, f 600 
voor een koe. „ W a t een gemeene kerel is die opkooper! Hij 
heeft mij bedrogen!" Du9 de man, die den dubbel en dwars 
royalen prijs heeft betaald, wordt ten slotte voor bedrieger 
uitgekreten Wat was het gevolg van dezen staat van zaken? 
Bat boeren en opkoopers duizenden guldens verdienden, en 
dat op alle markten de prijzen zoo enorm opliepen, dat de 
slagers genoodzaakt waren hun prijzen op te slaan. Dat deze 
prijsverhooging door de slagers iets te kras werd doorgezet 
is mogelijk, maar dat neemt niet weg dat er tusschenper-
sonen zijn geweest, die f 100 en f 200 aan een koe hebben yer-
diend, zoodat ten slotte de slagers, en vooral de kleine 
slagers, die het geld ook niet op hoopen hebben en dus bij 
de opkoopers terecht moesten komen, inderdaad gedwongen 
waren zeer hooge prijzen te betalen. Nu zegt de Minister: 

, , ln ieder geval staat op dit oogenblik alle uitvoer 
van vee stop en vooreerst wordt geen uitvoer van vee 
toegelaten. Daarvan zal het gevolg zijn, al duurt het 
nog een poos, dat er weer meer vee aan de markt komt 
en net vleesch dus zal afslaan." 

Ik hoop dat de Minister gelijk zal hebben, maar ik betwij• 
fel het ten sterkste. Waren wij midden in den winter, en 
ware het voeder duur, dan zou de Minister gelijk kunnen 
hebben; maar wat zeggen op het oogenblik de boeren? „Die 
koopman heeft mij één keer f 150 te kort gedaan, dat lapt 
hij mij geen tweeden keer." Zij verkoopen dus niet aan op-
koopers. Er is overvloed van gras. de koetjes blijven nog 
een poos in de weide loopen, dat hindert absoluut niet, het 
kost bijna niets. , ,Er komt toch wel eens een goede tijd, 
dan gaan de grenzen weer open en slaan wij onzen slag." 

Ik geloof inderdaad, dat wat de Minister zich voorstelt, 
daling der prijzen, zich zal voordoen, maar eerst na 
heel langen tijd en gedurende al dien tijd is het vleesch duur 
en kunnen de arbeidersstand en de middenstand niet genoeg 
vleesch en vet bekomen: terwijl het toch in rijken overvloed 
in Nederland aanwezig is. 

Ik moet hier nog aan toevoegen, waar ik spreek van den 
arbeidersstand en den middenstand, dat de nood op den 
middenstand evenzeer drukt als op den arbeidersstand. Mij 
is bijv. bekend dat in Amsterdam, waar maanden lang veel 
werkloosheid heeft geheerscht, vele winkeliertjes. kleine 
kooplieden en anderen, die van een klein bedrijf of een 
beperkt inkomen moeten leven, het buitengewoon zwaar 
hebben, en dat deze menschen absoluut niet verwachten, dat 
door de maatregelen die de Regeering nu neemt, voor hen 
de toestand beter zal worden. 

Nu de aardappelen. De Minister zegt: ook van oude en 
nieuwe aardappelen sta ik geen uitvoer toe, vóórdat ik weet, 
dat het binnenland voldoende is voorzien. De Minister zal 
langs dien weg, ook voor de aardappelen zijn doel niet be-
reiken. Wat is het geval? De boeren denken: wij zullen niet 
kunnen uitvoeren, er is dus voor de aardappelen geen goede 
prijs te maken; dan verbouw ik dit jaar minder aardappelen. 
Er zijn reeds provinciën waar men velden, die vroeger altijd 
met aardappelen bebouwd waren, met andere producten be-
bouwd ziet. In Zeeland bijv. zal het aantal aardappelen dit 
jaar minder zijn dan vorige jaren, daar de prijs verleden 
jaar al laag was, en voor bieten en gerst veel meer te maken 
is. Dus al wordt het uitvoerverbod gehandhaafd, dan dalen 
de prijzen toch nog niet. Indien dus niet een andere weg 
wordt ingeslagen, zal de Minister, al tracht hij ook den uit-
voer te beperken, toch niet bereiken wat hij wil: lage prijzen 
voor den Nederlandschen verbruiker. 

Welke weg moet dan worden ingeslagen? Deze, dat de 
uitvoer, althans van die producten die voor het levensonder-
houd van onze bevolking onmisbaar zijn, zal worden ter hand 

genomen door de Regeering of onmiddellijk onder haar toe-
zicht. Zoodat er een Rijksbureau kome voor den uitvoer. Ik 
weet wel, dat dit iets is, waarop de Nederlandsche koopman 
niet bijzonder is gesteld. Hij zal er zich aan stooten dat de 
handel niet meer vrij is en dat hij door tusschenkomst van 
de Regeciing zal moeten exporteeren, zoodat de Regeer ing 
zich ook met de prijzen voor uitvoer zal bezighouden. Mijn-
heer de Voorzitter! Ik ben zelf koopman en ik weet, dat het 
voor een koopman zeer onaangenaam is, wanneer zijn bedrijf 
en handel aan een bepaalde controle worden onderworpen. 
Maar dat kan in deze omstandigheden niet anders. Het is 
toch altijd nog beter dan onbelemmerden handel en hooge 
prijzen — maar drie vierden der bevolking ondersteund door 
den Staat. Er zijn handelaars, die een goddeloozo grondstel-
ling hebben, nl. deze: dat handel is: koopen zoo goedkoop 
als men kan en verkoopen zoo duur als men kan. Deze stel-
ling is onwaar. Er is een andere en betere grondstelling voor 
den handel, en als de handelaars en tusschenpersonen deze 
betere stelling niet uit zich zelf willen aanvaarden, zal de 
Regeering hun die grondstelling moeten leeren. 

Die goede grondstelling is deze, dat men tracht te koopen 
tot zoodanigen prijs, dat de producent een ruime belooning 
geniet voor zijn arbeid, en dat men tracht te verkoopen tot 
zoodanigen prijs dat er voor den handelaar een billijke winst 
is, voor levensonderhoud en reserve. Dit is geen phantasie, 
dat kan werkelijkheid zijn en ik geef de verzekering, dat er in 
ons land nog tallooze kooplieden zijn, die dit wenschen en 
die niet anders in practijk willen brengen. Maar natuurlijk, 
als zij op de markt komen en zij zien om zich heen, dat Jan 
en alleman honderden verdient, worden zij zelf ook door die 
koorts aangetast. Wanneer die koorts er eenmaal is, is het 
voor ieder die anders zou willen, moeilijk zich daaraan te 
onttrekken, maar de Regeering moet trachten die koorts te 
voorkomen en dit kan, wanneer men den uitvoer stelt onder 
toezicht van een rijksbureau of van een gevormde instelling, 
die voortdurend voeling houdt met de Regeering. 

Wij moeten niet vergeten, dat door die hooge uitvoerprij-
zen, niet alleen hier gebrek en duurte komt, waardoor de 
ingezetenen hun levensmiddelen niet meer kunnen betalen; 
maar dat wij, door het maken van die hooge prijzen, druk 
bezig zijn in het buitenland onzen naam voor de toekomst 
glansrijk en voor altijd te bederyen. Dit is ook een nationaal 
belang, dat der Regeering ernstig ter behartiging zrj aanbe-
volen. Indien er wordt ingesteld een centraal bureau voor. 
den uitvoer, kan een koopman of producent, die wil uitvoe-
ren, zich daar aanmelden en kan nij een behoorlijken prijs 
voor zijn waar genieten. Hij behoeft slechts een kleine pro-
visie te betalen, waardoor de kosten van het bureau worden 
gedekt; het bureau behoeft aan de Regeering geen geld te 
kosten. 

De producent kan en mag dan voor hetgeen zal worden 
uitgevoerd een ruimen prijs bedingen, maar geen krankzin-
nige woekerwinst. Dan blijft de markt, ook in Nederland, op 
zoodanig peil, dat voor de ingezetenen de levensmiddelen 
tegen een behoorlijken prijs zijn te bekomen. 

De heer 3Iarchaut: Wat moet de Regeering er dan voor 
vragen? 

De heer Snoeck Henkemans: De Regeering behoeft niet 
te koopen en te verkoopen, maar zij laat slechts toe een prijs, 
die, in verband met hetgeen de productie hier kost, de waren 
in het buitenland kunnen geacht worden waard te'zijn. 

De heer Marchant: Zij geeft dus een cadeau aan de Duit-
schers. 

De heer Snoeck Henkemans: Mijnheer de Voorzitter, die 
redeneering van den heer Marchant verwondert mij zeer. Of 
wij de goederen verkoopen aan een Duitscher] of een 
Engelschman, of een Franschman, doet niets ter zake. Wij 
zijn ongetwijfeld eerst Nederlanders en de nationale belan-
gen staan in de allereerste plaats op den voorgrond; maar 
bovendien zijn wij ook menschen en het is onmenschelijk, om 
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van den nood, waarin anderen verkeeren, op een dergelijke 
•wijze misbruik te maken en te tracbten, door bovenmatige 
winsten, zooveel mogelijk goud naar ons land te doen 
stroomen. 

Do heer Manl iant : Dank u voor uwe inlichting! 

De heer Snoeck Heukemaiis: Ik hoop, dat u er uw voor-
deel mede zal doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Indien een dergelijke regeling tot 
stand kon komen, zou daarvan zeker het gevolg zijn, dat 
minder goud en geld naar Nederland vloeiden, maar daar-
iegenover zou een drieledige winst zijn te boeken. In de eer-
6te plaats deze, dat onze naam in het buitenland niet bedor-
ven werd — ik zal liet nog sterker uitdrukken — dat onze 
naam niet stinkende werd gemaakt, als van menschen die 
alleen aan zichzelf denken, en die van anderer nood willen 
profiteeren om zich zelf bovenmatig te verrijken. In de 
tweede plaats werd bereikt, dat voor onze eigen ingezetenen 
tegen behoorlijke, ook voor minder gegoeden, te betalen 
prijzen de producten van onzen eigen bodem te verkrijgen 
waren. In de derde plaats zouden wij het als een groote winst 
mogen rekenen, dat de koorts van de winzucht, die ons volk 
op hét oogenblik meer en meer aantast en dreigt te bederven, 
werd bedwongen. 

Als de Regeering door het instellen van een dergelijk uit-
voerbureau deze drie voordeelen kon bereiken, dan geloof ik. 
dat zij voor het Nederlandsche volk iets goeds had tot stand 
gebracht. 

De heer Tydemasi: Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
interpellant heeft gisteren gezegd, dat hij, alvorens zijn 
conclusiën te stellen, de meening van de Kamer wenschte 
te vernemen en het is ook naar aanleiding van die oproeping, 
dat ik een enkel woord wil spreken. 

Dan wil ik in de allereerste plaats den geachten interpel-
lant mijn instemming betuigen en hulde brengen voor de 
gematigde wijze, waarop hij deze aangelegenheid heeft ter 
sprake gebracht, waardoor hy de discussie inderdaad op een 
kalme wijze heeft ingeleid, een wijze, die gunstig afsteekt 
bij hetgeen elders gebeurd is. Ik zou willen zeggen: ook 
gunstig afsteekt by de betoogingen, die gehouden zijn, en 
omtrent de appreciatie waarvan ik meer aan de zijde sta van 
den Minister van Biunenlandsche Zaken dan aan die van 
den geachten afgevaardigde uit Rotterdam, den heer Spiek-
man. Het is een juiste opvatting va.n den interpellant ge-
weest, om deze zaak met de noodige objectiviteit te bespre-
ken, omdat, naar het mij voorkomt, zoo ooit, dan nu de cri-
tiek met groote ingetogenheid moet gevoerd worden; met 
gTOote ingetogenheid, omdat wjj staan voor een zeer ingo-
•wikkeld en moeilijk probleem. Het feit dat het hier moei-
lijke vragen geldt, zat zeker wel erkend worden door do vele 
iLamerleaen die ingedeeld zjjn in de diverse commissiëu voor 
de behandeling van de distributie, van de bestemming voor 
de binnenlandsche consumtie en van den uitvoer van diverse 
levensmiddelen. Vele leden die !n die commissiën werkzaam 
zijn, zullen de moeilijkheden wel hebben leeren waardeeren. 
Het is deze moeielijkheid, die aan een dei' sprekers de op-
merking heeft ontlokt, dat de Regeering nu den moed moest 
hebben eens dictatoriaal op te treden. Diezelfde spreker is nog 
verder 'gegaan en heeft gezegd, dat de Regeering eigenlijk 
de wet maar op zijde moest zetten. Ik ben het daarmede niet 
eens en ik zou het voor den Minister zelf ook minder ge-
wenscht achten, indien hij aan dien raad gevolg gaf, omdat 
hij dan met den strafrechter in aanraking zou komen. 

Het houden dezer interpellatie heeft mij ook genoegen 
gedaan, omdat daardoor de gelegenheid is ontstaan, om 
meer licht te verspreiden over de feiten. Hoezeer niet vol-
ledig licht in de discussie is verspreid, is er toch inderdaad 
licht gegeven. Feitenkennis is bij een aangelegenheid als 
deze en bij een onderwerp als wij thans behandelen van zeer 
groote beteekenis. omdat die feitenkennis het best geschikt 
JS om legenden, die zich vormen en sensationeele berichten 
terug te dringen en op de paniekstemming, waarin het volk 
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allicht bogint te verkeeren, te apaiseeren. Hierop is ook giste, 
ren reeds gewezen. Ook omdat men door die feitenkennis 
tegengaat overdreven voorstellingen of eenzijdige voorlich-
tiug, waarvoor ik steeds bevreesd ben, en omdat bij dergelijke 
gelegenheden altijd alleen de schaduwzijden worden op den 
voorgrond gebracht en de lichtzijden, die er toch ook zijn, 
onder de bank worden geschoven. Lichtzijden bijv. ten aan-
zien van de arbeiders zelf, vau wie velen nu toch zeer ztfker 
loousverhooging hebben gekregen en in gunstiger positie 
zijn geraakt door do groote vraag naar werkkrachten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal de opmerkingen, di© ge-
inaakt zijn over de speciale levensmiddelen, niet op den 
voet volgen. Ik zal ook geen oordeel vellen over schuld of 
nalatigheid van de Regeering of' van andere nu met zeer 
exceptioneel gezag bekleede lichamen of' personen. Ik zal 
daarnaar niet zoeken; er is p-isteren genoeg critiek geoefend, 
een critiek, die ik zeer gewenscht aebt, maar die niet steeds 
behoeft te worden herhaald. 

t it de discussie is nu wel gebleken, dat er een en ander 
is, dat niet in den haak is, dat er fouten zijn gemaakt. Maar 
boven allen twijfel verheven is, dat het in hooge mate te 
betreuren is. dat nu de schaarschte van de aardappelen den 
beker als het ware heeft doen overloopen. den beker dien dei 
bevolking moet drinken ten gevolge van de algemeen© duurte 
en de stijging van de prijzen der levensmiddelen. Die 
schaarschte van aardappelen heeft den doorslag gegeven. De 
aardappel is in ons land een zoo geliefd voedsel, dat men 
gerust mag zeggen, dat het is een onmisbaar volksvoedsel, 
dat niet kan worden vervangen door andere zaken, tenzij in 
tijden van nood. Het is zeer te betreuren dat men dit niet 
heeft voorzien, of voorzien is het wel, maar dat men het niet 
heeft voorkomen; dat er niet tijdig krachtige maatregelen 
zijn genomen om dit overloopen van den beker te voorkomen. 

Ik wil nu geen critiek uitoefenen, ik zal niet naar de fou-
ten zoeken, maar toch wil ik de opmerking maken, dat zij 
die hier hadden toe te zien, zich een zware verantwoordelijk-
heid op de schouders hebben geladen. Het vertrouwen vau 
de bevolking is geschokt en mijn indruk is zeer levendig 
geworden, dat nu met beslistheid en kracht zal moeten wor-
den opgetreden, om het vertrouwen en de gerustheid van d© 
bevolking in hetgeen van de zijde van de Regeering geschiedt 
en geschieden zal, te herwinnen. En dan komt het mij voor, 
dat door de Regeering in het bijzonder zal moeten worden 
opgetreden tegen die personen die de levensmiddelen op-
houden uit winstbejag. Het speculeeren op den nood die 
daardoor zal ontstaan, die zij veroorzaken, kan niet worden 
geduld; daartegan zal streng moeten worden opgetreden. Dit 
is zulk een grof misbruik, dat daartegenover tegen den maat-
regel van inbeslagneming niet moet worden opgezien. Dit is 
bij mij boven eenigen twijfel verheven. Ik geloof ook, dat de 
Levensmiddelenwet de Regeering voldoende bevoegdheid 
geeft om met kracht op te treden. Er is gisteren gesproken 
over wetswijziging en inzonderheid over scherpere sirafbe-
palingen; ik geloof niet, dat dit noodig is, in elk geval is 
dit niet bet eerst noodig. Wel is het noodig, dat door de 
Regeering tijdig wordt gebruik gemaakt van de haar gegeven 
bevoegdheden en dat een scherpere controle wordt uitge-
oefend op de toepassing van de voorgeschreven maatregelen. 
Scherpere strafbepalingen, strafrechterlijke repressie, is daar-
om niet zoo gemakkelijk en ook niet zoo aanbevelenswaardig, 
omdat het maken van nieuwe strafwetten een zeer moeilijk 
en zeer delicaat werk is. 

De heer Mendels: In 1903 ging het anders vlug genoeg. 

De heer Tydeman: Toen is het gebeurd, maar ook niet 
zonder moeilijkheden. 

Men mag zich niet altijd beroepen op dat voorbeeld, om 
het nemen van scherpere strafrechterlijke maatregelen aan 
te bevelen. 

Indien men zich slechts doordringt van hetgeen opgesloten 
ligt in het oude adag'inn: nulla. poena sine praevia lege en 
welke waarborg voor do burgerlijke vrijheid in dit adagium 
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gelegen is. wanneer men zich hiervan doordringt, dan zal 
men ook niet zoo vlug zijn met het aandringen op het maken 
van strafwetten. 

Ik heb gesproken van inbeslagneming en ik kom hierdoor 
terug op één onderdeel, namelijk de suiker. Ik heb toevallig 
in de vorige week van zeer bevoegde zijde vernomen, dat de 
w v r a a d suiker in on.» tand inderdaad niet zoo kleiu is eu 
volkomen voldoende om de consumtie tot October niet één-
maal, maar zelfs tweemaal te dekken. In October krijgen 
wij de nieuwe suikerproductie, nadat de nieuwe campagne 
is begonnen en een tijdlang gewerkt heeft. De Minister heeft 
gisteren gezegd, dat hij de voorraden wel zal weten te vin-
den. Ik ben het met den Minister eens, dat daarvoor geen 
rechercheurs noodig zijn. 

Ook daarom is het zoo te betreuren, dat zich deze toestand, 
waarbij de schaarschte en de duurte der levensmiddelen een 
acuut karakter heeft aangenomen, zoo ontwikkeld heeft, 
omdat daardoor dreigt te ontstaan een soort van antagonisme 
tusschen verschillende groepen van de bevolking. Ik bedoel 
hier de groepen der producenten, der landbouw-, tuinbouw-, 
veeteelt-producenten eenerzij ds en der consumenten ander-
zijds, der consumenten die deze levensmiddelen niet onder 
hun bereik hebben of alleen tegen hoogen prijs. Dit speelt 
vooral in de grootere en in de industrieele centra. Ik heb een 
brief gekregen dd. 14 Juni en ik wil daaruit iets voorlezen, 
niet, omdat ik dien brief voor mijn rekening neem, maar om 
te illustreeren wat ik bedoel met dit dreigend antagonisme. 
Die briefschrijver schrijft: 

,,Het is eenvoudig treurig, dat de bevolking der 
industrie-centra, met zooals hier over het algemeen lage 
loonen door gebrek aan arbeid, honger moet lijden ten 
bate der landbouwers, die nu toch langzamerhand wel 
genoeg oorlogswinst zullen gemaakt hebben." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind dit een gevaar. Wij heb-
hen de uitingen van die zich ontwikkelende stemming reeds 
gezien in zeer afkeurenswaardige uitlatingen over den Minis-
ter van Landbouw, hier tot mijn leedwezen niet tegenwoor-
dig. Men heeft dien geachten bewindsman op grond van zijn 
vroegere loopbaan een zekere partij dijrheid willen ten laste 
leggen. Ik vind dit zeer verkeerd; niet alleen geloof ik er 
niet aan, maar ik wil ook niet, dat het gezegd wordt, omdat, 
wanneer men dien Minister aantast, men daarmede de ge-
heele Regeering aantast. De Regeering kan wel mistasten, 
wel fouten maken, maar van partijdigheid bij de Regeering 
voor de eene groep van de bevolking tegenover de andere 
mag geen sprake zijn. Die verdachtmaking mag niet worden 
uitgesproken. 

Wa t is de feitelijke toestand, de grond van dit alles? Dat 
is het feit, dat landbouw, tuinbouw, veeteelt en zuivelberei-
ding nu in de gunstigste positie zijn gekomen door den feite-
lijken toestand, dat die producenten nu op bijzonder gunstige 
wijze hun producten in geld kunnen omzetten. Maar ik denk, 
dat de Regeering meer moeite zal hebben om die voordeeligê 
positie terug te dringen ten voordeele van de geheele bevol-
king dan oin de landbouwproductie te bevorderen. 

Gisteren is ook ter sprake gekomen de tot nu toe gevolgde 

Ëolitieke gedragslijn der Regeering in deze materie, ' b e 
[inister heeft gezegd, dat hem de levensmiddelenpolitiek 

der Regeering tot nog toe, in hoofdlijnen, voorkomt te zrjn 
da juiste. Ik ben dit met den Minister eens en ik zou dit 

nog eenigszins willen versterken door te zeggen, dat het m. i. 
de eenige politiek is die gevolgd kan worden. Nu heeft de" 
heer Schaper gisteren gezegd, dat hij het daarmede niet eens 
is en hij heeft daarvoor aangevoerd het Engelsche spreek-
woord „the proof of the pudding is the eating". M. a. w. 
als hij niet smaakt, deugt de pudding niet. Ik laat in het [ 
midden of het billijk is, maar ik geloof niet dat het juist is. 
Ik kan beginnen met een andere gevolgtrekking te rnakem. 
Men kan zeggen dat de moeilijkheden, die blijken te ont-
staan bij elk overheidsingrijpen in de belangen van de pro-
ducenten en bij de distributie van levensmiddelen, zoo groot 
blijken te zijn, hoezeer dat ingrijpen noodzakelijk is in den 
noodtoestand waarin wij door den oorlog verkeeren, dat het 
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de vraag moet zijn of een andere gedragslijn niet tot nog 
veel grootere gevaren en misrekeningen zou leiden. Maar er 
is nog iets dat ik in het licht wil stellen. Het komt mij voor 
dat hier een misverstand bestaat of een gemi3 van onder-
scheiding. De grieven die geuit zijn, zijn veel meer gericht 
tegen de maatregelen, die ter uitvoering van de regeerings-
politiek genomen worden, dan wel tegen de beginselen van 
de politiek wlf. 

De beginselen van de regeeringspolitiek zijn eenvoudig en 
juist. Zij zijn: in de eerste plaats te zorgen voor de linnen-
landsclie consumtie, en daarna vrijheid om wat er van de 
exportartikelen over is, uit te voeren, vrijheid van de pro-
ductie om zich in die richting te ontwikkelen. Het is een-
voudig, maar het is het eenig mogelijke. Zoo men de pro-
ductie wilde belemmeren, zou dit zich wreken niet alleen op 
de producenten, maar op talrijke andere kringen. 

Wy krrjgen eerstdaags een wetsontwerp hier te behande-
len, het 2Ö-millioen-ontwerp, waarop ik natuurlijk niet zal 
vooruitloopen, hoezeer ook het gisteren genoemd is, maar ik 
wil het memoreeren, omdat, als ik het goed heb begrepen, 
dit wetsontwerp een wijziging van de regeeringspolitiek be-
vat en ik de indiening daarvan niet kan begrijpen, te gely-
ker tnd dat de Minister zrjn verzekerdheid te kennen geeft 
over de juistheid van de nu gevolgde regeeringsbeginselen. 
Die kloppen niet met di t wetsontwerp, tenzij ik het niet 
goed begrepen heb. En daarvoor is eenige aanleiding, om-
dat ik de toelichting van het wetsontwerp buitengewoon 
duister en moeilijk te begrijpen vind. Wij zullen dat punt 
echter later bespreken, wanneer het wetsontwerp aan de 
orde is. 

De grieven nu geuit, gelden meer de uitvoering, die aan 
de regeeringspolitiek is gegeven, dan de beginselen. Er is 

f eklaagd vooral — en hierop concentreeren zich de meeste 
lachten — over het gemis van leiding, over de verbrokke-

ling van de maatregelen van uitvoering, over de talrijke 
commissiën en organen, die geschapen zijn om mede te wer-
ken bjj die uitvoering en over het onafhankelijk van elkaar 
optreden van die verschillende nieuwe organen en commis-
siën. 

De geachte interpellant. de heer Schaper, heeft gisteren 
verlangd één man, één lichaam, dat geheel verantwoorde-
lij k zou zijn. De heer de Meester sprak over een kleine com-
missie, die zou moeten worden in het leven geroepen, met 
groote bevoegdheid bekleed. De heer Sannes heeft gesproken 
van verdere organisatie en centralisatie. 

Ik ben het gedeeltelijk met deze gevoelens en uitgesproken 
meeningen eens, maar ook slechts gedeeltelijk. Ik heb ook 
niet den indruk gekregen, dat de leiding en de behandeling1 

uit één stuk van dit groote en moeilijke vraagstuk, het 
groote volksbelang: de volksvoeding, in deze buitengewone 
tijden voldoende is. Men kan daarbij, indien men het con-
creet wil beschouwen en bespreken, niet uitgaan van de gre-
dachte, dat de Minister niet alles kan beheerschen, dat niet 
alles van den Minister uit kan gaan, Dit moge feitelijk 
waar zijn — ook indien de Minister volkomen gezond ware -— 
maar men mag van die gedachte niet uitgaan. 

Ik zeg dit, omdat ik op een andere oplossing wil aan-
dringen, als door de door mij genoemde heeren is gedaan. 
Mutad inziens kan alleen de Minister — ik Iaat nu in het 
midden welke — de verantwoordelijke man zijn, en het 
zoeken naar een andere oplossing leidt ons op den verkeerden 
weg. Tegenover deze Kamer, waarin het land, het volk is 
vertegenwoordigd, moet slechts de Minister de onverdeelde 
verantwoordelijkheid dragen. Dit is constitutioneel en prac-
tisch — niet alleen theoretisch, maar ook practisch — de 
eenige oplossing. Wil men de parlementaire verhoudingen 
overeind houden en de goede werking van onze constitutio. 
neele instellingen, dan is niet het scheppen van nieuwe 
organen; het middel, maar moet de nieuwe taak, welke in 
deze buitengewone tijdsomstandigheden de Regeering op de 
schouders wordt gelegd, worden gevoegd in het bestaande 

v i v o o r ? !00Ver namelijk de Regeering die taak op haar 
schouders wil nemen. Daarom zou ik de Regeering willen 
verzoeken niet den weg op te gaan van het vermeerderen van' 
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(Tydemau e. a.) 
staatsrechtelijke organen, maar veel liever de organisatie te 
concentreeren. (Jok met het oog op de comptabiliteit, lijkt 
mij dit verreweg het verkieslijkst. Maar niets belet den 
Minister — ik laat al weer in het midden welke Minister — 
om een nieuwe iifdeeling aan zijn Departement te creëeren, 
waarboven staat geschreven: Volksvoeding, en aan het 
hoofd daarvan te plaatsen een hem verantwoordelijk hoofd-
ambtenaar, een man van de bovenste plank, die het vraag-
stuk beheerscht, het overziet. Deze zal de leiding geven aan 
de verschillende organen, die dan als hulpwerktuigen zullen 
kunnen blijven bestaan, maar in geen geval zelfstandig, als 
leidende lichamen. 

Tegenover de Volksvertegenwoordiging kan alleen verant-
woordelijk blijven de Minister. 

Mijn conclusie, niet alleen ten aanzien van dit punt. maar 
in het algemeen ten aanzien van de geheele quaestie, is, dat 
de Regeering krachtig moet staan tegenover al wat overtre-
ding is van de bestaande wetten, dat de verboden uitvoer 
moet gekeerd worden door strengere controle dan tot nog 
toe. Wij hebben gisteren in de Nievwe Rotterdamsche Cotu-
rant een stuk kunnen lezen over de aardappelen-quaestie, dat 
inderdaad te denken geeft. Ik weet niet wie de schrijver is, 
ttiaar indien de daarin genoemde feiten waar zijn, dan kan 
men tusschen de regels door lezen, dat er heel wat is gadaan 
wat niet behoort. 

Ik kom verder tot de conclusie, dat de Regeering de mede-
werking van de burgemeester mag inroepen en dat dezen 
verplicht zijn hun medewerking te verleenen. Het argument, 
dat door den heer van der Molen zooeven is aangevoerd, om 
uit dien hoofde de zaak over te brengen naar het Ministerie 
van Binnenlandsche Zaken, komt mij voor van niet zoo groote 
kracht te zijn, omdat ook de andere bewindslieden die mede-
werking var. de burgemeesters evengoed kunnen inroepen als 
de Minister van Binnenlandsche Zaken. Zij doen het dan niet 
krachtens hiërarchisch verband, maar krachtens den plicht 
van de burgemeesters als ambtenaren, die moeten mede-
werken aan het uitvoerend gezag. 

Het eenige. wat hierbij in acht te nemen is en mis-
schien niet altijd in acht genomen is — ik laat het niet-
onderteekenen van de circulaire aan de burgemeesters 
er buiten — is. of de burgemeesters inderdaad materieel in 
staat gesteld zijn om uit te voeren wat van hen verlangd 
wordt. Zij kunnen, wanneer hun deze taak wordt opgedragen 
van regeeringswege, daarbij niet beschikken over de ge-
meentefinancicn. 

Er is geklaagd over de medewerking van burgemeesters. Ik 
zou niet gaarne willen generaliseeren in dit opzicht. Gene-
raliseeren leidt meestal tot groote onbillijkheid, maar indien 
er burgemeesters zijn, die te lijdelijk zijn, die niet genoeg 
gevoel hebben voor de moeilijkheden, waarvoor de Regeering 
staat en waarin zij moeten medewerken, dan moeten zij op de 
zwarte lijst geplaatst worden door den Minister van Binnen-
landsche Zaken, en dan moet er in die lijst ook een kolom 
zijn, waarbij de datum van hun herbenoeming wordt aange-
teekend. 

Voorts zal voor inbeslagneming niet behoeven terugge-
deinsd te worden. En eindelijk wil ik aandringen niet over 
te gaan tot uitbreiding van niet-ambtelijke organisaties. Die 
niet-ambtelijke organisaties zijn er reeds te veel. Zij leveren 
bovendien eigenaardige bezwaren op, vooral indien die orga-
nisaties lang moeten fungeeren, hetgeen zeer wel mogelijk 
is, want wij moeten ons inrichten op een voortduren van den 
toestand van moeilijkheden, waarin wij zijn. En wanneer 
dergelijke niet-ambtelijke organisaties lang moeten blijven 
bestaan, dan kan dat leiden tot gevaren, die ik niet nader zal 
aanduiden, maar die inderdaad later groote moeilijkheden 
zouden kunnen opleveren. 

Ik dring aan bij de Regeering op een vooruitziende poli-
tiek, op beslistheid van handelen, onder de leiding van een 
krachtig, bekwaam man, die de zaken overziet en die weet 
wat hij wil. 

De Voorzit ter: Ik geef het woord aan den heer Hugen-
holtz, die het gevraagd heeft. 

(Hugenholtz e. a.) 
De heer Hnginliollz: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de 

eer <ian de Kamer verlof te vragen een vraag te mogen 
riiliten tot den Minister van Marine in zake de voorgenomen 
uitzending van 50 miliciens naar Oost-Indië op Zaterdag 
24 Juni a.s. 

Ik heb eeuigszins geaarzeld met dit verlof te vragen, om-
dat ik weet, dat de Kamer overladen is met werkzaamheden 
en de tijd, ons toegemeten, uiterst beperkt is; maai' de zaak 
zelf is zeer belangrijk en in hooge mate urgent. 

Ik zou daarom willen verzoeken. Mijnheer de Voorzitter, 
om, wanneer de Kamer mij dit verlof geeft, als het eeuigs-
zins mogelijk is die interpellatie te mogen houden op a.s. 
Dinsdag, en zoo mogelijk nog heden van de Kamer daar-
omtrent een beslissing te willen uitlokken 

Wat mij betreft wii ik gaarne de verzekering geven, Jat 
ik tot de uiterste beperking van het debat zal medewerken, 
om zoo min mogelijk tijd van de Kamer daarvoor in beslag 
te nemen. 

De Voorzit ter: Ook mij wil het voorkomen, dat, als die 
interpellatie nog zal worden gehouden, daarover heden een 
beslissing zal moeten worden genomen. Want reeds de vol-

ende week zullen de miliciens, die naar de meening van den 
eer Hugenholtz niet moeten gaan, vertrekken. Ik meen dus 

dat het gewenscht is direct een beslissing te nemen omtrent 
het houden van die interpellatie en ik stel voor het gevraagde 
verlof te verleenen. 

Daartoe wordt besloten. 
De Voorzit ter: Dan stel ik voor die interpellatie te doen 

houden Dinsdag a.s. na afloop van de behandeling der op de 
lijst voor Dinsdag voorkomende wetsontwerpen, met dien 
verstande dat, indien de behandeling niet in die middag-
vergadering afloopt, zij in avondvergadering zal worden 
voortgezet. 

Daartoe wordt besloten. 
De vergadering wordt voor een half uur geschorst en 

daarna hervat. 
De Voorzit ter: Ik deel aan de Vergadering mede. dat 

de heer Rutgers heeft bericht de vergadering gedurende de 
geheele volgende week niet te zullen kunnen bijwonen wegens 
verblijf in het buitenland. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen. 
De beraadslaging wordt voortgezet. 
De heer Brunmielkamp: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 

geen lofredenaar van den oorlog. Ik geloof niet dat een volk 
groot en sterk en volgroeid moet worden door oorlog te 
voeren. 

Ik geloof veeleer, gelijk de oude profeten uit de Heilige 
Schrift zeiden, dat de oorlog is een der groote gerichten Gods, 
waarmee hij de volken tuchtigt om hun afval van Hem en 
Zijn geboden: honger, zwaard en pestilentie. 

Hoe zwaar zulk een oordeel treft, ondervinden we in dezen 
hangen tijd; en nu voelen wij neutralen den oorlog nog maar 
in tweede instantie, in afgeleiden zin. Wat moet het zijn in 
de geteisterde landen, waar het zwaard meedoogenloos woedt! 

Ik geloof dat de oorlog in den werkelijken zin zoo aangrij-
pend is, dat hij om zoo te zeggen een volk het binnenste naar 
buiten keert; dat alles wat in zulk een volk is, en wat in 
andere omstandigheden misschien nooit openbaar wordt, 
komt bloot te liggen, goed zoowel als kwaad; en dit pas ik 
ook toe op ons eigen volk, nu we den oorlog slechts op een 
afstand gadeslaan, een afstand dien ik hoop dat God genadig 
ten einde toe voor ons bestendigen zal. 

Ik heb aanleiding gevonden om iets te zeggen, omdat ik 
in het debat naar aanleiding van de interpellatie van den 
heer Schaper gevoerd, stellingen heb hooren uiten en be-
weringen gehoord, die mijns inziens niet onbeantwoord mogen 
blijven, omdat ik ze heilloos vind en omdat ze, onbestreden 
voortwoekerende in het algemeen bewustzijn, groote gevaren 
met zich brengen voor land en volk. 
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(Brummclkamp.) 
Wanneer ik enkele van die stellingen beoordeel naar de 

beginselen, waaraan ik meen dat ze moeten worden getoetst, 
dan verzoek ik de Kauier wel te willen gelooveu dat ik dat 
wensch te doen ,,sino ira et studio". Ik heb geen de minste 
lust om te kwetsen, maar wel om de dingen in het rechte 
licht te plaatsen. Ik ben vast overtuigd dat in de moeilijke 
omstandigheden waarin we verkeeren, zoowel voor de Regee-
ring als voor de natie, alleen zulke maatregelen heilzaam en 
vruchtbaar zullen blijken, welke in overeenstemming zijn met 
de ware beginselen waarnaar moet worden geregeerd en moet 
worden gehoorzaamd. 

Er is door een der sprekers gezegd, dat er tegenwoordig een 
oorlogswinstpolitiek in ons land gevoerd wordt. Een ander 
spreker noemde het, bij interruptie, een zwendelgeest die 
heerschte. 

Dit was a propos van de slechte praktijken die nu en dan 
aan het licht komen en waarover we als natie ons hebben te 
schamen. De schuld werd daarbij onder andere gegeven aan 
de kapitalistische maatschappij. 

Nu, Mijnheer de Voorzitter, ik geloof dat dit volstrekt 
onjuist is, en ik zou willen vragen: Gelooven de heeren, 
gesteld eens we hadden een niet-kapitalistische maatschappij, 
dat in die maatschappij geen lage, oneerlijke praktijken, geen 
geknoei, geen winstbejag, in één woord geen egoïsme zou 
worden gezien; dat alle kooplui en handelaren, alle boeren 
en burgers engelen van braafheid zouden zijn in alle hande-
lingen, ook in het bedrijf ? 

Ik geloof dat de heeren dit evenmin gelooven als ik en 
dat er dus een andere beweegreden moet zijn voor de kwade 
praktijken waarvan we hooren, en die stellig den roem van 
onze braafheid niet verhoogen. 

Ik wil zulke praktijken niet vergoelijken, noch minder 
verschoonen, maar ik wil waarschuwen over de al te naïeve 
verwondering, dat zij bij brave Nederlanders gevonden wor-
den. En ik wil daarom herinneren aan de aloude Christelijke 
belijdenis, dat de wortel van zulk maatschappelijk kwaad 
in het hart zit, in het menschelijk hart als zoodanig, ook 
van ieder onzer, niemand uitgezonderd. 

En naarmate nu het besef van het Goddelijk gebod tegen 
al zulk kwaad minder levendig is in de consciëntie, verflauwd 
of misschien uitgesleten is, naar die mate zal er minder 
inwendig verweer zijn als de verzoeking aan de deur klopt 
en de gelegenheid zai vrij spel hebben om den dief te maken. 

Is dit goed gezien, Mijnheer de Voorzitter, dan bespeur 
ik ia de verontwaardiging over kwade praktijken, die hier 
getrild heeft in de monden van sommige onzer geachte mede-
leden en waarmede ik van harte ingestemd heb, een hulde 
aan de Tien Geboden Gods, die eenmaal van den Sinaï zijn 
afgekondigd, en die, wat men ook zegge, nog altijd de grond. 
slag vormen voor een voorspoedige, gelukkige samenleving 
van menschen, ook als natie. 

Een tweede opmerking, die ik mij wensch te veroorloven, 
raakt de noodmaatregelen, waartoe sommige sprekers de 
Regeel ing hebben aangespoord. 

Ik beoordeel die maatregelen niet, evenmin als de aan-
spoiïng om ze onverwijld, nu, te nemen, ik heb daarvoor de 
technische gegevens niet, die mijns inziens alleen de Regee-
ring kunnen ten dienste staan. 

Wel stem ik in het afgetrokkene toe, dat er omstandig, 
heden denkbaar zijn, waarin de Regeering bevoegd en ver-
plicht zou zijn, dingen te verordenen waaraan zij in normale 
omstandigheden niet zou denken en die een vergrijp zouden 
kunnen worden aan wat geheel buiten haar gebied ligt. 

Als er brand was in uw huis en ge werdt in het holle van 
den nacht gewekt, dan zoudt ge 't de brandweer niet kwalijk 
nemen dat zij alle gangen en kamers, alle kisten en kasten 
opende, om voor u te redden wat te redden was. Ge zoudt haar 
hartelijk dankbaar zijn. 

Zoo ook hier met die noodmaatregelen. Maar ik geloof, 
dat de heer Teenstra te ver ging, toen hii naar ik meen dé 
Regeering beduidde, dat zij zulk een tijdelijken maatregel 
tot een blijvende, tot een wet moest stempelen. 

Een noodmaatregel moet alleen gelden zoolang de nood 
duurt. En het gevaar voor de Regeering, nu zij veelszins als 

dictator moet optreden, is dan ook niet te miskennen, dat 
zij in den waan zou gaan verkeeren, dat wat zij eens zou 
mogan doen, zij dat dan vanzelf ook altijd zou mogen doen 
oi' bevelen. 

Ik zeg: Neen, doodt de vrijheid niet. De vrije krachten 
in de maatschappij, eerbiedig die ook als Regeering, door 
den belemmerenden band weg te nemen zoodra de nood 
voorbij is. Het leven, het kostelijke leven, kan niet ademen, 
zoo gij het de vrije beweging niet gunt. 

Ik roer nu een in onze dagen teeder punt aan, dat ik toch 
niet onbesproken wil laten, omdat ik geloof, dat daaromtrent 
zeer verkeerde en daarom zeer gevaarlijke denkbeelden in 
omloop zijn. 

Ik bedoel de optochten, die naar aanleiding van de duurte 
hier en elders zijn gehouden. 

Ik heb, te Groningen wonende, nog den tijd beleefd, dat 
optochten van socialisten door de politie met de sabel wer-
den uiteengejaagd. 

Ik geloof, dat we sedert de betere Engelsche methode 
hebben overgenomen, nu we, mits de openbare orde niet 
worde gestoord, openbare optochten, massale demonstraties 
voor een bepaald doel, zelfs met politiebescherming toelaten. 

Er kan in zulke optochten iets goeds zijn. Zij kunnen 
dienen om de publieke opinie voor te lichten. Ook, om het 
geprangde hart van zekere minderheden lucht te verschaf-
fen. In zulke gevallen zou ik ze niet afkeuren. 

Maar we spraken nu over het concrete geval te Rotter-
dam en hier in den Haag. 

De Minister gat' als zijn meening te kennen, dat het beter 
ware geweest ze ongedaan te laten. En de heer Spiekman 
heeft ze verdedigd, hartstochtelijk verdedigd, ja laat mij 
zeggen, gedreigd met volgende optochten en misschien nog 
wat ergers 

Welnu, Mijnheer de Voorzitter, van dat dreigement zou 
ik wil zeggen: In cavda renenum. 

Daarin sparkelt voor mij de vonk der volkssouvereiniteit, 
van de leer, dat het volk zelf' regeert, dat het volk zijn wil 
aan de Regeering slechts heeft kenbaar te maken, en dat 
de Regeering dan niets anders te doen heeft dan dien volks-
wil onmiddellijk uit te voeren. 

Het volk regeert, of in zachter vorm uitgedrukt: het volk 
regeert mee. En daarom verschijnt het op straat, en wil de 
Regeering niet doen wat 'het volk wil dan nogmaals en nog-
maals in steeds dichter en dreigender drommen. Tusschen 
zulke volksmassa's en een gewapenden optocht, die korte 
metten maakt met de Regeering. is maar één schrede. 

En nu vraag ik: AVat is dit anders clan het begin van 
oproer, de vonk die maar in het kruitvat behoeft te vallen 
om een uitbarsting te doen plaats hebben? 

Alle groote revoluties zijn met zulke preludia begonnen 
— en waai* is dan het einde? 

En nu wil ik opmerkzaam maken op de verkeerde opvatting 
die hier voorzit. 

We leven toch in een constitutioneelen Staat. Dat wil 
zeggen, er is een wettige Regeering, die regeert, niet in 
naam, maar inderdaad. 

En nu is het volk niet aan de willekeur der Regeering over-
geleverd — integendeel. 

Er is geen willekeur. Er zijn wetten, waaraan de Regee-
nng gebonden is, die zii uitvoert. 
, . E n ?iu,r

h<!?£t h e t v o l k zii" vertegenwoordigers. Wij zitten 
nier als V olksvertegenwoordigers. 

Het volk heeft dus zijn tolken hier op deze banken die 
wat er omgaat m 't hart des volks hier aan de Regeering 
mogen overbrengen, die met de Regeering mogen onderhan* 
delen, spreken, beraadslagen. 

En waartoe dan optochten op straat, om aan de Regeering 
te vertellen wat hier uitvoerig en openhartig met haar kan 
worden besproken r 

Gevoelt men niet, dat hier een kiem van revolutie naar 
voren komt? Een averechtsche, overtollige toepassing van 
het grondwettig recht der natie om haar behoeften en haar 
wenschen bij de Regeermg te bepleiten f 

In deze zondige menschenwereld heeft eens het vuistrecht 
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(Bruiniuelkarap e. a.) 

treheerscht. Het is afgeschaft, en in de jredrukte boeken 
wordt het veroordeeld. Maar in de "werkelijkheid komt het 
telkens in anderen vorm weerom. 

De Voorzitter: Ik hoop, dat de geachte spreker het mi.i 
niet euvel zal duiden, dat ik hem er op wijs, dat wij nop altijd 
bezig zijn met een interpellatie over de voorziening van 
levensmiddelen. Daarover heeft hij nog met geen woord ge-
sproken. Ik heb hem zoo lang mogelijk laten door spreken, 
maar het wordt te lang. Wij hebben geen tijd, er zijn nog 
allerlei andere laken te behandelen. De geachte spreker moet 

,zich bepalen tot een bespreking van de voorziening van levens-
middenlen; ik hoop, dat hij zich zooveel mogelijk zal be-
korten. 

De heer Brmnmelkamp: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
zeer spoedig gereed. 

Ach, laten we onze vrouwen en kinderen niet verlagen door 
ze aan zulke optochten te laten meedoen en hun ware belangen 
in een valsch licht te doen verschijnen. 

Ik vrees niet, zoo spiekende, dat iemand mij zal verdenken 
van geen gevoel te hebben voor de lijdende gezinnen, voor 
wie onder den nood der tijden het zwaarst gebogen gaan en 
die het het hardst te verantwoorden hebben. 

Als één lid lijdt, lijdt het geheele lichaam, zegt een 
Apostel, maar hoe zuiverder onze denkbeelden zijn over dat 
groots lichaam, dat men het volk noemt, en waarvan wij allen 
leden zijn, hoe waarachtiger naar ik meen dat ons mede-
lijden zijn zal met dat deel van het lichaam, dat het zwaarst 
bezocht is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik eindig. Ik heb, naar ik ver-
trouw, niet gekwetst, ik weet dat ik niemand heb willen 
kwetsen, en dat het mij om de juiste opvattingen te doen is. 

Ik dank God, dat we in dezen tijd een Regeering hebben, 
zeker niet zonder gebreken en tekortkomingen, maar die 
toont te weten dat zij, aan het roer geplaatst, do golven 
klieven moet, hoe hoog ze ook gaan. Een Regeering, die ver-
dragen kan dat men haar openhartig beoordeelt, en misschien 
nu en dan onbillijk veroordeelt, maar die desniettemin haar 
afmattende taak manmoedig voortzet. 

En ik dank God. dat in de eindelooze mobilisatie, die lood-
zwaar op de burgerij drukt, ons volk toont dat het nog is, 
nog wezen wil het Nederlandsche volk. dat aan het drievoudig 
snoer: „God, Nederland en Oranje" vasthoudt en dat, in 
samenwerking met de Regeering zoekende naar de juiste en 
meest gepaste maatregelen die de nood des tijds vereischt, 
de redding hoopt en bidt van den God, die het zoo menig-
maal in bange tijden uitgered heeft. 

De heer van den Tempel: Mijnheer de Voorzitter! Tegen 
mijn bedoeling en verwachting, zie ik mij genoodzaakt even 
in het debat te komen. Ik ben daartoe genoopt door hetgeen 
een tweetal geachte afgevaardigden in het midden hebben 
gebracht. In de eerste plaats in verband met een uitlating 
van den heer Duymaer van Twist. Er is reeds door anderen 
op gewezen, dat wij hier voor het geval staan, dat de taak 
die toebedeeld is aan de Regeering ten deele is overgenomen 
door leden of voorzitters van commissies die op bepaalde 
onderdeelen de Regeering van advies dienen en zich blijkbaar 
verantwoordelijk gevoelen voor den gang van zaken op dit 
gebied. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Duymaer van Twist is 
in dit verband opgetreden voor het vischdepartement en hij, 
die critiek had op het algemeene regeeringsbelied. wat de 
levensmiddelenvoorzieninjr aangaat, en vond, dat de voor-
ziening van levensmiddelen zeer veel te wenschen overlaat, 
was daarentegen van meening, dat de zaak, wat het visch-
departement aangaat, volkomen in orde was. De heer Duy-
maer van Twist zeide o. a. volgens het Kort Verslac/ in ant-
woord op de vragen van de heeren Schaper en Sannes: waar 
blijft de visch !J 

„Elke week blijven groote hoeveelheden Noordzeé-
visch over, omdat die niet worden aangevraagd." 

(van den Tempel.) 

En verder: 
„Spreker hoopt, dat van deze plaats nu duidelijk zal 

zijn gehoord, dat er voldoende zeevisch is voor het 
Nederlandsche volk." 

Mijnheer de Voorzitter! Tegenover zulke. ;k zou bijkans 
zeggen snorkerijen, stel ik de eenvoudige feiten. Ik heb hier 
voor mij het rapportje, dat dezer dagen is uitgebracht door 
den directeur van het marktwezen in Amsterdam; dat 
rapportje telt slechts weinige regels, omdat er bijlagen aan 
zijn toegevoegd, en daarin lees ik: 

„Ter voldoening aan uw verzoek bij apostille. dd. 19 
dezer n°. 1513 O. G. (het was een verzoek van den des-
betref f enden wethouder) heb ik de eer u hierbij te doen 
toekomen een staat van de aangevraagde en ontvangen 
regeeringsvisch, Zuiderzeeharing en -bokking. benevens 
een graphische voorstelling daarvan over het tijdvak van 
15 November 1915 tot en met 20 Mei 1916. Hieruit zal 
u blijken, dat de ontvangen hoeveelheden belangrijk 
minder waren dan hetgeen besteld was. 

_ Percentsgewijze berekend werd van de bestelde kisten 
visch ongeveer 21 pet. ontvangen en van de Zuiderzee-
haring en -bokking ongeveer 84 pet. Daardoor moesten 
de koopers in de gemeentelijke vischwinkels vaak teleurr 
gesteld worden. Bovendien was op 15 en 16 December 
1915, 28 December 1915 en 25 en 26 Januari 1916 d© 
ontvangen wijting zóó klein, dat het niet mogelijk was 
deze in de gemeentewinkels te verkoopen zonder den 
goeden naam dier winkels in gevaar te brengen. Met de 
rijksyischbakkerij in de vischhal werd deze vischsoort 
op die data geruild, waardoor de gemeente grooter visch' 
ontving. Door deze medewerking werd de gemeente uit 
de moeilijkheid geholpen. 

De qualiteit der andere visch was goed, hoewel alle 
visch aan den kleinen kant gesorteerd was." 

Over dit punt nog slechts een enkel woord. Ik heb die 
percentages bij mij. In November 1915 is 25 °ó ontvangen 
van de bestelde visch; December 1915 24 °ó, Januari 1916 
11 %, Februari 13 %, Maart 21 %, April 51 % en Mei 56 %. 

De directeur teekent daarbij aan: 
„Hoewel hierin dus eenige vooruitgang valt te con-

stateeren, zijn de ontvangen hoeveelheden lang niet vol-
doende om aan de behoeften te voldoen." 

Ik vraag mij af, hoe de heer Duymaer van Twist kan zeg-
gen, dat men geen raad weet met de voorradige visch en dat 
de burgemeesters er niet om vragen, terwijl men in de groote 
gemeenten geen visch kan krijgen omdat ze niet gestuurd 
wordt. Ik vind het eenvoudig een schandaal, dat iemand als 
de heer Duymaer van Twist, die van de zaak toch op de 
hoogte moet zijn, zoo iets durft vertellen. Ik weet niet, of 
wij nog eens het genoegen zullen beleven van den heer Duy-
maer van Twist achter de groene tafel te zien als hoofd van 
een of ander Departement, maar in dat geval hoop ik, dat 
hij beter op de hoogte der zaken zal zijn dan nu als hoofd van 
het vischdepartement. 

Ik heb hier een graphische voorstelling, die ik gaarne ter 
inzage wil leggen voor de leden en vooral voor den heer 
Duymaer van Twist, om te laten zien welk enorm verschil er 
is tusschen de gevraagde hoeveelheden en ontvangen visch. 

Mijnheer de Voorzitter, ik moet nu enkele zakelijke mede-
deelingen doen naar aanleiding van hetgeen gisteren door 
den heer Teenstra in het midden is gebracht. De heer Teen-
stra had l>ezwaren tegen het regeeringsbeleid. De heer Teen-
stra heeft bijzonder veel bezwaren doen hooren ten aanzien 
van de gemeentebesturen en vooral tegen dat van Amsterdam. 
Zijn bezwaren waren van tweeërlei aard : het eerste ging tegen 
meerdere gemeenten. Er was door den directeur van het cen-
traal administratiekantoor voor de distributie van levensmid-
delen op 17 Januari 1916 een circulaire uitgevaardigd, waarin 
de gemeenten gewezen werden op de te verwachten stijging 
van de aardappelprijzen en hun daarom werd aangeraden 
aankoopen te doen, en slechts 17 gemeenten hebben daarop 
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geantwoord. De heer Teenstra maakt hiervan aan de ge-
meentebesturen een verwijt en hij heeft daarbij t>pesiaal Am-
sterdam genoemd. Hoe slaat nu die zaak? Telkens en telkens 
beroepen zich do verantwoordelijke heeren en ik geloof, dat 
feitelijk gesproken, de heer Teenstra een van de zeer verant-
woordelijke personen is . . . 

De heer Teenstra : Absoluut niet. 

De heer van den Tempel: Ik zeide: telkens beroepen zich 
die heeren op de circulaire van 17 Januari 1916. Maar wat 
staat daar nu in over de aardappelen? Alleen dit: 

„Waar de prijzen der aardappelen zich in vergelijking 
met die van andere voederartikelen op een laag peil be-
wegen, is de vrees gewettigd, dat meer en meer zal wor-
den overgegaan tot het voederen van aardappelen aan 
het vee. Om een eventueel tekort aan consumtieaard-
appelen te vermijden, verdient het aanbeveling, dat ge-
meentcn, besturen van stichtingen en particulieren zich 
door inkoop of verkoop van een voldoenden voorraad 
aardappelen voor de komende maanden voorzien. 

Mijn kantoor is bereid het bestuur uwer gemeente en 
de besturen der eventueel ten uwent zich bevindende 
stichtingen in verbinding te brengen met handelaren en 
producenten. 

Aangenaam zal het mij zijn dat aan deze mededeeling 
door u in uwe gemeente de noodige publiciteit wordt 
gegeven." 

Op die circulaire van 17 Januari is door het gemeente-
bestuur van Amsterdam geantwoord op 1 Februari 1916 en 
de heer Teenstra heeft het oorbaar geacht, ofschoon hij het 
gemeentebestuur van de hoofdstad aanviel, van dat antwoord 
geen gewag te maken en evenmin van de argumenten, die 
het gemeentebestuur van Amsterdam in overeenstemming 
met dat van Rotterdam, aanleiding hebben gegeven o r a op 
het verzoek — niet de aanbieding — van het distributie-
kantoor niet in te gaan. 

Wat waren de voornaamste redenen van Amsterdam, rede-
nen die ik onderschrijf. Het gemeentebestuur bericht op de 
circulaire: 

,,Prijsstijging echter zou, naar ons oordeel, zeer stellig 
intreden, wanneer de grenzen voor den uitvoer van vroeg 
aan bederf onderhevige soorten aardappelen zonder meer 
zouden worden opengesteld. De Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel gaf reeds, blijkens een mededee-
Üng in de dagbladen, opdracht aan de Rijkslandbouw-
leeraren in de verschillende provinciën tot het inven-
tariseeren van de voorraden eet-aardappelen, ten einde 
té kunnen overwegen of er aanleiding bestaat tot het 
toestaan van export. Reeds hierdoor wordt de verwach-
ting gewekt, dat uitvoer spoedig zal worden toegestaan. 
Wanneer nu daarnaast een aantal gemeenten, daaronder 
groote, plotseling als koopers zouden optreden, dan zou 
naar onze meening, het onvermijdelijk gevolg zijn, dat 
de prijzen, die toch reeds hoog zijn, nog meer en wei-
licht belangrijk zouden stijgen." 

dat de aardappelen* 
maar dat den con-
Het schrijven ver-

E . J resultaat, Mijnheer de Voorzitter 
boeren zeker niet kwaad zullen vinden 
sumenten minder aangenaam zal zijn. 
volgt clan: 

,,Reeds in ons schrijven aan den Minister van Land-
bouw. Nijverheid en Handel, dd. 11 September 1915, 
n°. 664 C. L., werd door ons waarschijnlijk geacht, dat 
de prijzen der aardappelen zouden stijgen en wel als 
gevolg van het feit. dat door de aardappelmeelfabrieken 
per H.L. aardappelen f 2.10 besteed werd. Reeds toen 
verzochten wij, in verband hiermede, over te gaan tot 
liet vaststellen van maximumprijzen voor aardappelen 
voor den groothandel. Als gevolg van het uitblijven van 
dezen maatregel zijn de prijzen vooral van de mindere 
soorten, als Borgers en Eigenheimers, thans hoog." 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1915—1916. — I I . 

Dan volgt een staalje waarin de prijsstijgingen worden 
aangegeven. 

Het schrijven gaat dan voort: 

,,Behalve de te verwachten prijsstijging zijn naar 
onze meening, aan de uitvoering van uw advies nog de 
volgende bezwaren verbonden: 

1°. het seizoen is reeds te ver gevorderd voor den 
opslag van aardappelen; 

2°. de aardappelen zullen bij een tweede kuiling 
groot nadeel ondervinden ten opzichte der qualiteit. Ook 
het opslaan in pakhuizen is ten opzichte der qualiteit 
niet gewenscht. 

Om al deze redenen komt het ons niet gewenscht voor 
om tot den opslag van aardappelen over te gaan. 

Wij geven u daarom in overweging om ter bereiking 
van het door u gestelde doel bij den Minister aan te 
dringen op het vaststellen van maximumprijzen voor 
aardappelen, benevens tot het nemen van maatregelen, 
die tot effect hebben, dat steeds voldoende voorraad aan-
wezig is en voldoende aanvoer naar de binnenlandsche 
markten plaats vindt." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moet hier, ofschoon ik het ant-
woord van het gemeentebestuur voldoende vindt, op drieërlei 
den vinger leggen. 

In de eerste plaats: heeft de commissie, wanneer het 
schrijven bedoeld was voor de groote gemeenten — men heeft 
het ook zoo opgevat, dat het meer bedoeld was voor de kleine 
gemeenten — zich ook rekenschap gegeven van hetgeen die 
zaak beteekent voor een stad als Amsterdam? Men zegt wel 
eens: de boeren hebben geen verstand van saffraan, maar 
hebben deze heeren wel verstand van de voorziening in de 
behoeften van een dergelijke groote gemeente? Er wordt 
berekend, dat er noodig is van 15 000 tot 20 000 hectoliter 
per week, dat is aanhoudende op het cijfer van 20 000 H.L. , 

Dat is de meening van de commissie en ook van den direc-
teur van het marktwezen. Alleen een voorziening voor 10 
weken zou heben beteekend een aankoop van 200 000 H.L 
Het vorige jaar heeft de gemeente 100 000 H.L. moeten 
opslaan voor defensiebelangen: daarover is toen genoeg te 
doen geweest, Toen heeft men voor die 100 000 H.L. 8 H.A. 
land noodig gehad om ze te kuilen, terwijl nog 44 000 H.L. 
op andere plaatsen moesten worden geborgen. Men moet eens 
even nagaan wat een aankoop van aardappelen voor een stad 
als Amsterdam beteekent. 

Waarom moest Amsterdam dit nu doen? Men had prijs-
opdrijving gekregen, want het distributiebureau bood geen 
aardappelen aan tegen bepaalden prijs. Neen. het raadde aan 
te koopen en het wilde zijn bemiddeling verleenen. Nu zou 
dit wat beteekend hebben en de zaak zou voor de groote ge-
meenten anders zijn komen te staan als tevens het distributie-
bureau de Regeering had geadviseerd een maximum prijs 
vast te stellen. Dit deed het echter niet en als nu op last van 
de groote gemeenten groote aankoopen hadden plaats gehad 
zou er een groote prijsopdrijving gevolgd zijn. 

Maar ten derde. Het Rijk wilde zijn taak afwentelen op 
de gemeenten. Die afwenteling zou echter niet noodig zijn 
geweest, als men goed liet oog had gehouden op de voorraden, 
op het verbruik, en als maximum prijzen waren vastgesteld'. 
De Minister van Landbouw heeft dit ook indertiid' wel ge-
voeld. Op een conferentie van 2 Augustus 1915 heeft ""de 
Minister reeds als zijn voornemen te kennen gegeven om 
maximum prijzen vast te stellen ook voor den groothandel 
in aardappelen. In een schrijven van het gemeentebestuur 
van Amsterdam van 11 September 1915 wordt dit aan den 
Minister in herinnering gebracht en wordt er op aangedron-
gen dit alsnog te doen, maar toen zijn weer gekomen van die 
geheime machten, die wii op elk gebied aan het Departement 
van Landbouw zien werkeu, mede door middel van het on-
noemliik aantal commissies van belanghebbenden. Daarop is 
de zaak afgeketst en nu werd de schuld van den verkeerden 
loop van zaken op de gemeenten geschoven. 
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Ik kom thans te spreken over een andere uitlating van den 

heer Teenstra, een gericht aan een speciaal adres, maar toch 
van zoo algemeen belang, dat ik er een oogenblik bij moot 
stilstaan. De heer Teenstra heeft gisteren gezegd, nadat hij 
de grooto gemeenten en speciaal Amsterdam had in gebreke 
gesteld in zake de aardappelvoorziening in verband met de 
circulaire van 17 Januari j . 1 . : 

,.De Aardappelvereeniging heeft toen gezorgd, dat zij 
de beschikking had niet over 100, maar over 250 wa-
gons. Toen kwam Amsterdam, dat ook wel eens wilde 
profiteeren van de aardappelen, die goedkooper waren 
dan op de open markt. De Aardappelvereeniging kon 
aanstonds 27 wagons leveren naar Amsterdam, maar 
dit wilde alleen ontvangen per schuit." 

Ik citeer uit het Kort Verslag. Mijnheer de Voorzitter! In 
Mei dus bood de aardappelvereeniging aan de gemeenten aan 
250 wagons aardappelen. Amsterdam kon er dadelijk 27 
wagons van krijgen, maar wil ze niet ontvangen dan alleen 
per schuit. Daardoor krijgt Amsterdam ze niet en ontvangt 
nu andere slechte aardappelen, die moeten worden afgekeurd. 
Aldus de bewering van den heer Teenstra. Ik zal met de 
stukken, die de heer Teenstra gisteren niet bij zich had. doch 
die hij had moeten aanvoeren, bewijzen, dat deze mededee-
ling van den beer Teenstra van a—z onjuist is. Maar vooraf 
vraag ik: heeft de heer Teenstra er zich wel rekenschap van 
gegeven wat een dergelijke uitlating van hem voor een stad 
als Amsterdam beteekent? Men heeft hier gezegd, dat men 
de fouten van de Regeering thans niet breed wilde uitmeten, 
maar zoo de gemeente Amsterdam fouteu gemaakt had. wat 
ik betwist, waarom meet men die dan wel breed ui t? Even-
wel, die fouten zijn niet gemaakt. De burgemeester van Am-
sterdam heeft getracht de levensmiddelenvoorziening zoo goed 
mogelijk in den geest der Regeering tot stand te brengen en 
het dagelijksch bestuur der gemeente heeft daar dag in dag 
uit voor getobd. Geen enkele partij in den raad heeft tot 
dusverre een woord van critiek laten hooien op het beleid van 
het dagelij ksch bestuur van Amsterdam in deze zaak. Daar-
om kon bij de optochten, door de vrouwen gehouden, de 
burgemeester deze vrouwen ontvangen, open kaart spelen en 
zegpen: zoo staat het er voor. 

Ik kom met de stukken, want men zegt nu reeds in de 
winkeliersvereniging: het dagelijksch bestuur van Amster-
dam heeft de schuld, de heer Teenstra heeft het zelf in de 
Kamer gezegd, de voorzitter van de commissie. "Wanneer deze 
zaak niet grondig weerlegd wordt, krijgen wij in Amsterdam 
verzet tegen een burgemeester die vrij uitgaat en tegen een 
dagelijksch bestuur, dat zijn plicht heeft vervuld. Ik zal 
dit met de stukken bewijzen. 

Er is vanmorgen door den heer van der Molen op gewezen, 
dat Rotterdam oogcnblikkelijk ingegaan is op het aanbod 
van het distributiebureau om in Mei wagons aardappelen ter 
beschikking te stellen. Het gemeentebestuur van Amsterdam 
nam kennis van die aanbieding door een mededeeling van 
den directeur van de Aardappelenvereeniging in het Handels-
blad van 18 Mei, dat voor de gemeentebesturen 100 wagons 
ter beschikking werden gesteld tegen den prijs van f 4,50 
per 100 E.G. Ik heb dit gezien in de kniplijst op het bureau 
van den marktdirecteur te Amsterdam. 

Denzelfden dag nog heeft Amsterdam daarop gereageerd. 
Ik heb hier een telegram — de heer Teenstra kan het veri-

fieeren — van 18 Mei, luidende: 
,,La Gro, den Haag. 

Kunt u Amsterdam volksaardappelen bezorgen franco 
wal schip? Gaarne vernemen wij per ommegaande hoe-
veelheid, met qualiteit, prijs, leveringstijd. 

Claassen." 
Den volgenden dag komt er een telegraphisch antwoord van 

den heer La Gro, dat ik in de bijzondere aandacht van den 
heer Teenstra aanbeveel. Want ik neem natuurlijk aan, dat 
de heer Teenstra te goeder trouw is. 

Dit telegram luidt: 
„Aardappelen roodo stars van de klei f 4,50 franco 

boord i-chip of wagon in Friesland direct leverbaar 
voorloopig twintig wagons." 

Hier worden dus zonder bezwaar twintig wagons aange-
boden, franco boord, schip of wagon. 

De heer Teenstra heeft dit precies andersom gezegd. 
De heer Teenstra zal goed doen de wijste partij te kiezen 

en als hij de stukken vergeleken heeft, ronduit schuld te 
bekennen. 

Den volgenden dag kwam er een brief van den hoer La Gro, 
die ik in originali voor mij heb en voorlezen zal, hetgeen ik 
hiermede bevestig. 

,,Naar aanleiding van uw telegram van 18 dezer seinde 
ik u gisteren: 

„Aardappelen roode stars van de klei f 4,50 franco 
boord, schip of wagon in Friesland direct leverbaar, 
voorloopig twintig wagons." 

De aardappelen worden vanwege de Aardappelenver-
eeniging gekeurd en met deze keuring moet genoegen 
genomen worden. Zoo u aardappelen wenscht te ontvan-
gen, zal een spoedige opgave van het aantal kilo's, adres 
en wijze van verzending gewenscht zijn. 

La Gro." 
Daarop is, dd. 20 Mei 1916, gevolgd een telegram van het 

gemeentebestuur van Amsterdam van den volgenden inhoud: 
,,La Gro, den Haag. 

Zullen gaarne hoeveelheid twintig wagons accepteeren, 
doch levering per schip in twee partijen op voorwaarde 
goede qualiteit of keur, bij afwijkende qualiteit prijs-
verschil vast te stellen. 

Verzoeken u schepen voor verzending voor onze reke-
ning to doen nemen. Verzoeken telegrafische bevesti-

De zaak is correct als een handelszaak behandeld. Er wordt 
aangeboden per schip of per wagon. E r wordt aangenomen 
per schip de eerste 20 wagons te ontvangen van de beschikbaar 
gestelde 100 wagons. 

Dat telegram werd 22 Mei door het volgende nader be-
vestigd: 

,,La Gro, den Haag. 
„Verzoeke levering van 200 000 K.G. aardappelen in 

twee partijen, eerste partij einde dezer week te ontvan-
en, tweede laatst volgende week. Verzending per schip 
ringend gewenscht. Wij nemen met keuring door aard-

appelenvereenigiiig genoegen. 
Directeur marktwezen, 

{w. g.) Claassen." 
Nu wil ik hier coustateeien, dat van die eerste 20 wagons 

die door de gemeente genomen waren, te leveren per schip 
op aanbieding van den heer La Gro, op 26 Mei 15 wagons 
zijn afgeleverd. Op 7 Juni , toen de nood er was, waren de 
overig© 5 wagons nog niet geleverd. Hetzelfde dus wat de 
heer van der Molen gezegd heeft omtrent Rotterdam; ook 
daar geen volledige uitvoering van de bestelling. 

Nu het tweede bedrijf. 
Op 3 Juni heeft in 's Gravenhage een gesprek plaats gehad 

tusschen den heer Claassen, den marktmeester, en den heer 
La Gro, waarbij bleek, dat er meer aardappelen beschikbaar 
werden gesteld dan 100 wagons. Er zouden er wel 200 be-
schikbaar gesteld worden. 

Toen dit werd medegedeeld, heeft de heer Claassen ter-
stond gezegd, dat Amsterdam zooveel mogelijk wilde heb-
ben. Uit het gesprek tusschen beide benoemde heeren — ik 
kan dit hier gerust aanhalen, omdat ik zeker weet, dat de 
heer La Gro mq dit niet kwalqk zal nemen, daar hij de 
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lezing, welke de heer Teenstra gisteren van de zaak gegeven 
heeft, zeker niet gaarne voor zijn rekening zou nemen — 
bleek, dat deze aardappelen lagen te Hoogezand en dat de 
heer La Gro deze aardappelen wilde zenden per wagon. De 
heer Claassen drong er echter op aan, dat dit zou geschieden 
per schip en hij had daarvoor twee argumenten. Het eerste 
was het kostenargument, dat de heer Teenstra gisteren ook 
in debat heeft gebracht. Het was goedkooper. Wel verschil-
do het niet veel, maar als men de zaak kaufmannich wil be-
handelen, houdt men met elk verschil rekening. Het tweede 
argument evenwel, dat de heer Teenstra verzwegen heeft, 
was dat per schip, met een sleepboot, per slot vau rekening 
een grootere partij op de Amsterdanische markt sneller kon 
worden aangevoerd dan per wagon. Het zou wel goed zijn 
als de heer Teenstra, die blijkbaar in Amsterdam niet thuis 
is, eens een tijdje de Amsterdamsche lucht ging inademen. 
Hij zou dan tevens te weten komen, dat de Amsterdamsche 
markt een geheel eind ligt van het station, zoodat do waren, 
die per 6poor aankomen, eerst moeten worden afgeladen en 
dan per as of per dekschuit naar de markt moeten worden 
gebracht. Wanneer de heer Teenstra de kostenrekening eens 
zou hebben nagegaan, zou hij tot de ontdekking zijn geko-
men, dat het meerdere goeddeels niet komt voor rekening 
van het spoor, maar voor rekening van het vervoer in de 
etad naar het marktterrein. 

De heer Teenstra : De kostenberekening, die ik gaf, was 
van den heer Claassen. 

De heer van den Tempel: U heeft zelf altijd zooveei be-
zwaar tegen interrupties, luister nu ook eens naar mij. 

La Gro heeft aan den heer Claassen geantwoord, dat hjj 
dan zou probeeren de aardappelen per schip te vervoeren. Hij 
zou zijn best doen; het zou waarschijnlijk wel gelukken. Hü 
moest dan daarvoor twee schepen hebben. De eene paTtij zou 
dan komen 7 Juni , de volgende 12 Juni . 

De heer La Gro zou zijn best doen, want van den beginne 
af aan stond het vast. als een paal boven water, dat het geen 
conditie m i , Nooit is het door den heer Claassen bedoeld, 
noch door den heer La Gro opgevat als een conditie; het is 
bedoeld als voorkeur, als een dringende wenschelijkheid, 
met het oog op de kosten en vooral met het oog op de bijzon-
dere inrichtingen te Amsterdam. 

Er gingen eenige dagen over heen, en nu vind ik een 
telesram dd. 7 Juni van den heer Claassen aan den heer 
La Gro, waarin gevraagd wordt waar de aardappelen bleven. 
Toen begon de acute nood in te treden; van de eerste 20 
wagons had men er pas 15. Die eerste bezending per schip 
was nog niet geheel aangekomen. 

Daarna volgde een telephonisch gesprek met de heeren 
in den Haag, en dat heeft uitgewerkt, dat 8 Juni een tweede 
bezending kwam, uit Rotterdam. Die partij, bestaande uit 
101 000 K.G. dumbars, was nog niet zoo slecht en daarmede 
was Amsterdam eenigszins geholpen. 

Na die klacht van Amsterdam, dat de overeenkomst niet 
werd uitgevoerd, na dat telephonisch gesprek, — tot dusver 
waren de onderhandelingen gevoerd en de afspraken ge-
maakt met den directeur van het administratiekantoor, den 
heer La Gro — kwam er een brief in van den directeur der 
aardappelvereeniging. Dat was dus, nadat die aardappel-
voorziening in gebreke was gebleven tegenover Amsterdam, 
toen men niet was nagekomen hetgeen men beloofd had, toen 
men er mede zat en niet wist hoe zich te redden. Dat heet 
werk van de Regeering; toen schoof zich geheel willekeurig 
een derde in. 

De heer van Biessuni, de directeur van de aardappel-
vereeniging, schuift den heer La Gro op zii en neemt zelf 
de zaak in handen. Hoe, blijkt uit den brief; 

„Het Rijks Centraal Administratiekantoor voor de 
distributie van Levensmiddelen deelde ons mede, dat 
blijkens uit de tusschen IJ en genoemd Bureau gevoerde 
correspondentie, TT den wensch te kennen gegeven heeft 
distributieaardappelen ten behoeve van de Gemeente 

Amsterdam, ter wille van de billijkere vracht en trans-
portkosten, uitsluitend per schip te willen ontvangen. 

Aan dit verlangen kunnen wij bezwaarlijk voldoen, 
daar de partijen aardappelen waarover wij de beschik-
king hebben, of te klein voor scheepsverzending zijn 6f 
van afleveringsplaats niet per scheepsgelegenheid te 
verzenden. 

Indien U per wagonladingen zoudt kunnen ontvangen, 
zijn wij in de gelegenheid ten spoedigste aan uwe aan-
vragen te voldoen. 

Inmiddels zullen wij trachten aan uw verlangen, TT 
distributieaardapoelen per scheepsgelegenheid te doen 
toekomen, zoo vlug mogelijk gevolg te geven." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb dezen brief gisteren uit 
het archief laten lichten. Ik heb hem gevonden, zooals ik 
hem hier heb. Op den brief is aangeteekend bij het woord 
„uitsluitend": onjuist, wel liefst. 

Die Aardappelvereeniging, waarmede natuurlijk de heer 
Teenstra als voorzitter van de commissie ook in nauwe relatie 
staat, ging hier met praktijken, welke niet aan het schitte-
rendste deel van onzen handel ontleend zijn, op deze wijze 
de zaak vertroebelen. 

Onmiddellijk na ontvangst van dien brief op 8 Juni heeft 
de directeur van het marktwezen te Amsterdam een confe-
rentie aangevraagd met den heer La Gro. Deze was toen niet 
op zijn bureau. Hij is naar den heer La Gro gegaan, want met 
dien waren de relatiën. Hij vond alleen den chef de bureau, 
den heer Cohen. Hij heeft toen gesproken over den inmiddels 
ingetreden zorgwekkenden toestand en over den brief. 
Dadelijk zijn toen onderhandelingen aangeknoopt over zen-
dingen uit Friesland, die verkregen zouden worden. 

Toen zijn de beide heeren samen gegaan naar het bureau 
van den heer van Biessum. Deze heeft dadelijk gewezen 
op de voorwaarde van Amsterdam: uitsluitend per schip; in 
het bijzijn van den heer Cohen is doen nadrukkelijk door den 
heer Claassen geconstateerd, dat dat geen conditie was, doch 
slechts een wenschelijkheid. 

En nu een document, dat men aanvoert tegen al deze 
feiten. 

Telkens was er sprüke geweest van verschil in kosten. De 
heer La Gro had reeds oan den heer Claassen gevraagd om 
die berekening op schrift te maken, de berekening van dat 
verschil in kosten. Op dien dag, toen de beteekenis van die 
zaak eigenlijk op den achtergrond was geraakt, is toch aan 
dat verzoek van den heer La Gro uitvoering gegeven en is 
een berekeningetje, en niets meer dan een berekeningetje, 
aan het bureau overgelegd. Het eenige document, dat de heer 
Teenstra m zijn bezit had, toen hij zijn beschuldiging uitte, 
was dat document. Absoluut niets anders kon door den heer 
Teenstra worden aangevoerd. 

Maar wat sterker is: ik heb hier vóór mij telegrammen, 
die gewisseld zijn tusschen de burgemeesters van verschil-
A P l a a t s e n e n d e gemeente Amsterdam. Er mocht voor 
Amsterdam geen uur verloren gaan; er is ook geen uur 
verloren gegaan. Ik heb hier bij voorbeeld een telegram van 
Metslawier: 

„Voor uw gemeente in bezit genomen 30 000 K.G. 
aardappelen kan 1 reeds geladen wagon vandaag wor-
den afgezonden en aan welk adres prijsopgaaf volgt 
Burgemeester van Oostdongeradeel S. Sytsma." 

Denzelfden dag, 9 Juni — dat is dus de datum toen Am-
sterdam getraineerd zou hebben om een paar gulden vracht 
uit te sparen — telegrapheert de burgemeester van Amster-
dam: 

„Verzoek geladen waggon terstond en ook verdere 
waggons spoedigst verzenden adres Directeur Markt-
wezen." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb meer telegrammen ik 
zal ze niet alle voorlezen — waaruit zonneklaar blijkt dat het 
gemeentebestuur van Amsterdam alles gedaan heeft om zoo 
spoedig mogelijk aardappelen in Amsterdam te krijgen. Waar 
zoo de zaken staan, moest de heer Teenstra oppassen met het 
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uiten van onhoudbare beweringen als, hij zich heeft veroor-
loof'd. Dat verdient — dit wil ik wel zeggen — het gemeente-
bestuur van Amsterdam allerminst. Zeker, men kan een deel 
van de schuld aan den slechten toestand van de Regeering 
op de burgemeesters afschuiven, maar dat geldt dan de bur-
gemeesters die niets doen; maar het is verkeerd bij de be-
volking den indruk te wekken alsof daar de hoofdzaak lag. 
Want het is een feit dat in die plaatsen waar de burgemeester 
alles doet wat hij doen kan, de toestand óók slecht is. 

En nu even een slot, dat ik niet mag weglaten, omdat het 
van groot actueel belang is. 

De heer Teenstra heeft nog een onjuistheid gedebiteerd, 
eon onjuistheid die alweer heel slechte gevolgen kan hebben 
voor de voorziening in de steden. De heer Teenstra heeft gis-
teren in het debat gezegd dat op het oogenblik in elk geval 
•voor de toekomst voor Amsterdam is voorzien. Ik vind in het 
Handelsblad dat hij zou gezegd hebben: 

„Als Amsterdam nu nog 8500 H.L. krijgt, dan meent 
die gemeente voldoende te hebben." 

En volgens het Kort Verslag: 
, ,Er is één zinsnede in de rede van den heer Schaper, 

waarmee spreker het niet eens is. Dit was deze, dat het 
voor een gemeente als Amsterdam niet gemakkelijk was 
te schatten welke voorraden noodig zouden zijn. Spreker 
geeft dat toe, doch het is voor het Rijk nog moeilijker. 
En dat de gemeente het wel kon, blijkt uit de mededee-
ling hedenmorgen, dat ze, als ze nog 8500 H.L. krijgt, 
uit den nood is geholpen. Getracht zal worden haar die 
te verschaffen." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag mij af, na kennis ge-
nomen te hebben van den stand van zaken, hoe de voorzitter 
van die commissie, die dienaangaande aan de Regeering advies 
moet geven, het kritieke van den toestand op deze wijze kan 
miskennen. Wat is er gebeurd!"' Ik wil het hier nu openlijk 
zeggen, ik had het anders misschien niet gedaan. 

De toestand in ons land is, zooals bleek nu de aardappelen-
voorraad is opgenomen, zóó, dat de groote steden in de laatste 
helft van de volgende week zonder oude aardappelen komen 
te zitten. Dat is de toestand, in twee woorden gezegd. En dat 
is niet een lezing van het Amsterdamsen gemeentebestuur, 
maar dat is officieel medegedeeld aan het gemeentebestuur 
van Amsterdam door het distributiebureau. Er is op het 
oogenblik totaal beschikbaar voor deze en de volgende week 
bij het distributiebureau een hoeveelheid van ongeveer 45 000 
H.L. Zaterdag j . 1 . heeft een van de wethouders van Amster-
dam over deze zaak geconfereerd met den directeur van het 
rijksdistributiebureau, en heeft voor deze week 10 000 H.L. 
gekregen. Op dit oogenblik is de voorziening van Amsterdam 
van oude aardappelen niet voldoende, eiken dag heeft men 
moeite, maar het gaat deze week. Over do volgende week is 
Dinsdag j . 1 . , dus 13 Juni, in den Haag beraadslaagd en toen 
bleek dat als men Amsterdam eenigszins voortrok boven 
eenige andere gemeenten en kleinere gemeenten meer aan 
haar lot overliet —- ik zeg dit ronduit, omdat als de voorzitter 
van het distributiebureau zulke onjuistheden durft debitee-
ren, ik. dat verplicht ben tegenover het gemeentebestuur van 
Amsterdam en de bevolking dier gemeente — als uiterste 
roncessie aan Amsterdam kon worden toegezegd dat het voor 
de volgende week 8500 H.L. aardappelen zou krijgen. En als 
ik nu zeg, dat 15 000 a 16 000 H.L. noodig is, dan weten wij 
wat ons te wachten staat als daaraan niets wordt gedaan, 
dan hebben wij aan het einde van de volgende week geen 
oude aardappelen meer. Komen er meer nieuwe aardappelen 
— de aanvoer was de laatste dagen vrij goed, maar liet was 
nat weer — dan kunnen die gedeeltelijk in de behoefte voor-
zien, maar dan zal de geheele vraag naar aardappelen op de 
nieuwe aardappelen vallen en krijgen wij vermoedelijk een 
ontzaglijke stijging van de prijzeu dier aardappelen. 

Ik overdrijf niet. Ik weet, dat het gemeentebestuur van 
Amsterdam ongerust is over hetgeen de volgende week staat 
te gebeuren indien de Regeering niets doet. 

Deze zaak is Dinsdag j . 1 . met de Regeering, met het distri- j 

butiebureau, besproken en daarna is een en ander vastgelegd 
in een brief, die Woensdag 14 Juni door het Amsterdamsche 
gemeentebestuur speciaal tot Zijn Excellentie is gericht, want 
in die vergadering van Dinsdag is, toen bleek dat de aanvoer 
van oude aardappelen met die 8500 H.L. ten einde zou wezen, 
vanwege het gemeentebestuur van Amsterdam gevraagd al-
thans een palliatief te zoeken. Men heeft aangedrongen op 
verlaging van den prijs van de rijst. Men heeft gezegd: zorg 
dat wij, door de consumtie van rijst aan te moedigen, langer 
met de aardappelen toe kunnen; de mensclien hebben wel 
liever aardappelen, maar maak dat de schok minder hevig 
is en wij geen relletjes krijgen in onze gemeente. 

Die brief' luidt: 

, ,In een bespreking, die een lid van ons collego giste-
ren mocht voeren met den heer directeur van het Rijks 
Centraal Administratiekantoor voor de distributie van 
levensmiddelen, bleek, dat de hoeveelheid aardappelen, 
waarover de Regeering beschikt, als gevolg van de inbe-
zitneming der laatste dagen slechts nauwelijks voldoende 
zal zijn om ook nog langer dan de volgende week de 
groote steden in ongeveer voldoende hoeveelheid van 
aardappelen te voorzien op denzelfden voet als dit in de 
laatste dagen voor Amsterdam geschiedde. 

„Hieruit moet worden opgemaakt, dat na de volgende 
week, dus na 24 Juni , geen of zeer weinig aardappelen 
voor volksgebruik meer beschikbaar zullen zijn. De 
nieuwe aardappelen evenwel zullen naar schatting eerst 
twee a drie weken later in een voldoende hoeveelheid 
beschikbaar komen, doch, naar onze meening, slechts 
dan voor volksvoeding in aanmerking kunnen komen, 
wanneer de Regeering maatregelen neemt, eenerzijds 
om maximum prijzen voor den groothandel vast te 
stellen, en anderzijds om een voldoenden aanvoer van dit 
artikel naar de groote steden te verzekeren. 

Op die grondslagen zal het mogelijk zijn. hetzij uit-
sluitend door het vaststellen van maximum prijzen voor 
den kleinhandel, hetzij door gemeentelijke distributie, 
zooals thans voor de oude aardappelen geschiedt, dit 
artikel onder het bereik der volksklasse te brengen. 

Doch ook wanneer dit geschiedt zullen er twee a drie 
weken zijn, dat dit voor de volksvoeding zoo belangrijke 
artikel nagenoeg zal ontbreken of in alle gevallen in 
zeer onvoldoende mate verkrijgbaar zal zijn. 

In dit verband werd do mogelijkheid besproken om 
van regeeringswege rijst in de soorten, zooals die ge-
woonlijk door de minder bemiddelde volksklasse wordt 
gebruikt, beschikbaar te stellen tegen lagen prijs. Onze 
vertegenwoordiger veroorloofde zich gisteren reeds bij 
voornoemden lieer directeur aan te dringen, dat deze 
maatregel spoedig zal worden genomen, doch wij achten 
ons verplicht dezen aandrang thans nog rechtstreeks tot 
Uwe Excellentie te richten. 

Het is naar onze meening van het meest dringende 
belang, dat inl deze weken, waar aardappelen in zeer 
onvoldoende mate beschikbaar zullen zijn, rijst, veel 
meer dan thans het geval is, als volksvoedsel zal kunnen 
worden gebruikt. 

De maximum — kleinhandel — prijs is thans voor 
rijst (voorloop, Bassein of Bangoen) 17 cent per i K.G. 
en (grof voorloop. Bassein of Bangoen) 18 per \ K.G. 

Deze prijzen blijken voor verbruik in de gezinnen der 
minst bemiddelden belangrijk te hoog. Naar het oordeel, 
uitgesproken door onze levei.smiddelencommissie, zó"u 
de prijs voor beschikbaarstelling weinig hooger dan 
f 0.10 per l K.G. moeten bedragen. 

Wij verzoeken Uwe Excellentie ons zoo spoedig als 
het mogelijk is te willen berichten of door U maatregelen 
worden genomen om beschikbaarstelling van rijst op 
dezeu voet in de eerstvolgende dagen te doen intreden. 

Hoe eerder de maatregel in werking kan treden, hoe 
beter het zal zijn. wijl dan de voorraad aardappelen, voor 
zoover de quantiteit dit toelaat door verminderd gebruik, 
een zeker aantal dagen langer zal kunnen strekken.'' 
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De brief gaat nog even door, m u i ik eindig hiermede. Ik 
wil echter vragen: moesten uitingen als gisteren door den 
heer Teenstra zijn gedaan, den voorzitter van de commissie-
die adviscaren moet aan de Regeering, de Regeerin<j er niet 
van af brengen te voldoen aan dat verzoek van de groote 
steden, speciaal van Amsterdam, aan de Regeering? Waar 
staan wij nu toch voor? Terwijl op de Regeering, die ver-
antwoordelijk is, op een man als Zijn Excellentie den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, dien wij allen vertrou-
wen, maar die bij zijn omvangrijk werk plotseling in dit 
Departement wordt geworpen, die dus nog veel meer dan 
eenig ander Minister af moet kunnen gaan op zijn adviseurs, 
oj) dit kritieke moment door het bestuur van de hoofdstad 
een beroep wordt gedaan, komt de voorzitter van de com-
missie van advies en zegt in deze vergadering: Amsterdam 
is geholpen. Neen, Mijnheer de Voorzitter'! Amsterdam is 
niet geholpen. Amsterdam moet geholpen worden. 

Mijnheer de Voorzitter'! Ik heb de twee beweringen die 
bier geuit zijn, woord voor woord gevolgd, omdat dat praatje 
uit de wereld moet. Wij mogen het niet aanzien dat gemeente-
bestuurders, die bun uiterste best doen in de levensmiddelen-
voorziening, per slot van zaken van zulke ondoordachte 
uitingen als de heer Teenstra heeft gedaan, de gevolgen 
zouden moeten dragen. 

De beer Marchant: Mijnheer de Voorzitter! Het zij mij 
veroorloofd eenige opmerkingen te maken naar aanleiding 
van de gevoerde debatten. Vooreerst over de middelen die in 
het werk kunnen worden gesteld om de duurte te keeren, en 
ten tweede betreffende de organisatie van de levensmiddelen-
voorziening. 

Het schijnt mij toe, dat in dit debat de Minister van Bin-
nenlandsche Zaken te recht de aandacht er op gevestigd heeft, 
dat het gemakkelijker is te zeggen dat er maatregelen moeten 
worden genomen tegen de duurte dan aan te wijzen welke 
maatregelen doeltreffend daartegen te nemen zijn, waarop 
bij heeft laten volgen, dat het economisch een vrijwel hope-
looze zaak is om maatregelen te nemen die zonder ten slotte 
in andere schade te vervallen de duurte wegnemen. In ons 
volk vindt meer en meer ingang de verklaring die men van 
allerlei kanten hoort, dat er maar maatregelen moeten worden 
genomen om aan de duurte een einde te maken. Men onder-
stelt eenvoudig dat het mogelijk is die maatregelen te nemen, 
maar allen die gewezen hebben op de noodzakelijkheid om 
maatregelen te nemen zijn, de een voor en de ander na, in 
gebreke gebleven om duidelijk, concreet aan te wijzen hoe 
die maatregelen moeten worden genomen om de duurte te 
voorkomen. 

Er wordt hier geroepen: dat is onjuist. Zeker, er is gezegd: 
men moet prijszetting hebben: er is gezegd: men moet den 
uitvoer verbieden; er is gezegd: men moet in beslag nemen. 
Maar daarmede is men van de zaak niet af. Men heeft zich 
af te vragen: wat zijn de consequenties van de prijszetting, 
wat zijn de consequenties van het uitvoerverbod, wat zijn de 
consequenties van het in beslag nemen, en ook die consequen-
ties heeft men de menschen onder het oog te brengen, wan-
neer men dat aanprijst als een mogelijk middel om aan de 
duurte een einde te maken. Deze overwegingen maken, dat 
ik tegenover die middelen om de duurte te keeren. om daar-
aan een einde te maken, vrij sceptisch ben gestemd. Ik voor 
mij ben overtuigd, dat de handhaving van de productie op 
het peil als noodig is voor de volksvoeding met te gelijker tijd 
lage verkoopprijzen onmogelijk is. Wanneer de Regeering 
kunstmatig de verkoopprijzen naar beneden dwingt, 
dan is onherroepelijk de consequentie daarvan, dat de 
Regeering ook verplicht zal zijn de productie gaande 
te houden, dat met andere woorden de Regeering 
overneemt de productie van degenen, die in het vrije 
maatschappelijke verkeer als producent zijn aangewezen. 
Daartoe zal de Rcaeering verplicht zijn, vooral in verband 
met deze omstandigheid, dat de tegenwoordige toestand 
nog zeer lang kan duren. Wij hebben wel in deze zaal 
hooren verzekeren, dat waarschijnlijk in een paar maanden 
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(Marchant.) 
de oorlog geëindigd zal zijn, maar niemand die zich in deze 
vergadering heeft laten hooren, weet er iets meer van dan 
wij er hier op het oogenblik met ons allen van weten; dat wil 
zeggen: niets. Het is evengoed mogelijk dat de oorlog nog 
twee jaren duurt; het is naar mijn oordeel zelfs waarschijn-
lijker dan dat zij in een paar maanden zal zijn afgeloopeu. 

Dus, men moet zich op een langen duur van dezen toestand 
inrichten en naarmate de regeeringsbemoeiïngen met deze 
aangelegenheid langer duren, zal ook de noodzakelijkheid 
meer dringen, dat de Regeering verder en verder in de 
productie ingrijpt en meer en meer zich voor den normalen 
loop van die productie aansprakelijk stelt. Dat sluit in zich, 
dat velen, die in het maatschappelijk verkeer een bepaalde 
plaats innemen, ten gevolge van die maatregelen van di» 
plaats zullen afraken. 

De Minister van Landbouw, de heer Posthuma, heeft in 
deze vergaderzaal gezegd bij gelegenheid van het melkdebat: 
,,men wil van Nederland één groote melkinrichting maken, 
met den Minister als directeur. Daar bedank ik voor". Wan-
neer ten aanzien van alle levensmiddelen de aangeprezen 
maatregelen worden genomen, waardoor de producten goed-
kooper moeten worden gehouden, zie ik aankomen, dat meer 
en meer Nederland niet alleen een groote meikinrichtihg zal 
worden, maar ook een landbouwbedrijf, een veefokkerij, met 
den Minister als directeur. 

De heer Sannes zegt hier: is dat niet goed, als daardoor 
het volk goedkoop te eten krijgt? Jawel, dat kan tijdelijk 
goed zijn. Maar de heer Sannes heeft zelf gisteren in deze 
vergadering een opmerking gemaakt, die mij zeer sterk heeft 
gefrappeerd. De kooplieden, zeide hij, werpen zich in dezen 
tijd juist op dat punt van de markt, waar zij hooge prijzen 
kunnen vinden en verwaarloozen hun gewone relaties. Zij 
raken uit hun gewone prestige en dat, zeide de heer Sannes, 
zal een debacle geven. Welnu, deze debacle, die de heer 
Sannes na den vrede verwacht, zal des te grooter zijn naar-
mate meer menschen van hun normale plaats in het maat-
schappelijk verkeer zullen afraken. Wanneer de vrede ge-
sloten is, stappen wij niet over in een communistisch inge-
richte maatschappij, waar de productie door de Regeering 
wordt gedreven, maar dan moet het leven zich weer aan-
sluiten aan een kapitalistisch ingerichte maatschappij. Hoe 
meer men in het verloop van dezen tijd de menschen in het 
maatschappelijk verkeer van hun plaats brengt, en door zijn 
organisatie het normale maatschappelijke verkeer, dat wij 
nog een groot aantal jaren zullen beleven, desorganiseert, 
hoe grooter de debacle zal zijn na het sluiten van den vrede. 
Wij moeten niet alleen het oog gericht houden op den toe-
stand van het oogenblik, maar er ook aan denken: wat zal 
er gebeuren, wanneer de vrede is gesloten? 

De heer Sannes: De menschen gaan niet van hun plaats, 
zij krijgen alleen een duidelijker maatschappelijke functie. 

De heer Marchant: Hoe kan men zoo iets zeggen! 
De heer Snoeck Henkemans wilde weer wat anders. Hij 

wil van den Minister van Landbouw een grootexporteur 
maken. Hij zegt: de Minister moet van de producenten alles 
koopen: boter, kaas, vee, enz., alles wat de grens over zou 
kunnen gaan, moet de Regeering koopen tegen een fatsoen-
lijken prijs, die de productiekosten dekt met een matige 
winst. Toen heb ik den heer Snoeck Henkemans gevraagd: 
nu voert de Regeering ui t ; wat moet zij voor de goederen, 
die zij verkoopt, vragen aan het buitenland? Daaix>p was het 
antwoord: niet dien hoogen prijs, die thans wordt gemaakt; 
wij zijn allen Christelijke lieden, wij moeten geen onbehoor-
Hike prijzen vragen van het buitenland. Wat beteekent dat? 
Het loslaten van de geheele politiek tot dusverre gevoerd. 
Want, wanneer men den Duitschers niet een hoogen prijs 
vraagt voor de varkens, voor de boter, voor de kaas, voor de 
haring, voor de groente, dan kan men de exporteurs niet 
dwingen de croederen goedkoop voor het binnenlandsch ver-
bruik beschikbaar te stellen. Én dan ligt deze geheele rege-
ling tegen den grond. 

De heer Snoeck Henkemans: Het kan best. 
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(Marehant.) 

De heer Marehaut: De geachte afgevaardigd») kan een 
uitstekend wijnkooper zijn, maar als rijksexporteur deugt 
hij niet. 

De Voorzitter: Ik verzoek den geachten spreker geen toe-
spelingen te maken op de maatschappelijke betrekkingen 
der leden. 

De heer Marekajut: Nu neem ik een oogenblik aan, dat 
dit systeem wordt gevolgd en dat men de geheele maat-
schappij heeft gesocialiseerd en de Regeering gemaakt heeft 
tot chef van alle bedrijven — want als het lang duurt, gaat 
het daarheen — en goedkoop levert binnenslands. Hoe denkt 
men, dat de Regeering dan de productie in gang zal houden? 
Hoe als de boeren en de veefokkers de zaak er bij neergooien? 
Hoe zal de Regeering de zaken dan aan den gang kunnen 
houden? Hoe denkt men al die bedrijven te organiseeren en 
te leiden? Hoeveel stellen de heeren zich voor dat het kosten 
zal, wanneer men de levensmiddelen voorziening op dien voet 
ter hand zal nemen, produceert met ontzaglijk hooge pro-
ductiekosten en den prijs van al die goederen binnen de 
grenzen van ons land laag zal houden? Dat kost honderden 
millioenèn in de maand en ik zou wel eens aan de heeren 
die daar zoo op aandringen, willen vragen waar zij dat geld 
vandaan willen halen? 

De heer Snoeck Henkemans: Dat kost niets. 

De heer Marebant: Do heer Snoeck Henkemans ziet kans 
het voor niets te doen. Er is maar een kleine manipulatie 
noodig en dan is in den lande alles goedkoop; de heer Snoeck 
Henkemans zal dan de duurte opheffen. Ik zou het niet graag 
er op wagen den heer Snoeck Henkemans op die enkele ver-
klaring achter de groene tafel te zetten om dat systeem toe 
te passen. De zaak zou overhoop liggen, zooals nog nooit het 
geval is geweest. Want wij moeten niet vergeten, dat de 
toestand wel ellendig is op het oogenblik, maar dat hij nog 
veel ellendiger zou kunnen worden. 

Ik zie dus, dat men eenerzijds het bezwaar heeft, dat 
door de Regeering niet genoeg maatregelen worden geno-
men en er niet genoeg zorg is om tegen matigen prijs het 
volk te voeden, maar dat anderzijds het gevaar dreigt — een 
gevaar niet minder, al ligt het verder in de toekomst —, dat 
men door zijn organisatie het maatschappelijk verkeer des-
organiseert. Die beide gevaren heeft de Regeering te ver-
mijden en dit maakt haar taak verbazend moeilijk. Dit 
maakt ook, dat men voorzichtig moet zijn met het aunbe-
velen van middelen die op het volk den indruk maken, alsof 
men maar dit of dat heeft te doen en dat dan de zaak zonder 
kosten geregeld is; dat men bescheiden moet zijn tegenover 
de Regeering, indien men haar verwijten maakt dat zij van 
het aanbevolen middel geen gebruik maakt. 

De heer Albarda: Alleen niet bescheiden tegenover het 
gemeentebestuur van Amsterdam. 

De heer Marehant: Op het gemeentebestuur van Am»ter-
dam hoop ik met een enkel woord terug te komen. 

Wat moet men dus doen? Ik zou zeggen, dat het niet 
mogelijk is anders dan zeer voorzichtig maatregelen te nemen 
die, zonder het maatschappelijk verkeer te des organiseeren, 
de duurte tegengaan en dat men voor degenen die niet in 
6taat zjjn de dure goederen te betalen, ze van regeerings-
wege goedkoop beschikbaar moet stellen. Ook deze maat-
regel zal verbazend veel geld kosten. Ook dit heeft de Regee-
xing te overwegen en evenzeer de Kamer, als wij aan de be-
handeling van de belastingontwerpen bezig UB, die thans 
is afgebroken. Men kan niet volstaan met op die maatrege-
len maar aan te dringen, maar dan moet men de Regeering 
ook in de gelegenheid stellen die maatregelen te betalen. 

Daarnaast zou ik willen zeggen, dat de Regeering voor-
ziclilig moet zijn met het kiezen van haar adviseurs. Het is 
een ontzettend moeilijke quaestie, want degenen, die ver-
stand van de zaken hebben, zijn in 9 van de 10 gevallen ook j 

menschen die er belang bij hebben. Maar de onderviuding 
heeft geleerd, dat men bij de keuze vam adviseurs niet voor-
zichtig genoeg te werk kan gaan. 

In de deide plaats zou ik willen zeggen — en in dat op-
zicht sluit ik mij aan bij het betoog van den heer Tydeman 
— dat men breidelen moet het opkoopen uit een ongezonde 
speculatiezucht en dat men ook tegen strafbepalingen en 
strenge voorschriften hier niet zal hebben op te zien. 

En eindelijk, dat de Regeering moet zorgen voor een 
nauwkeurige controle op de voorraden. De Regeering moet 
te allen tijde weten, wat van elke soort goederen overal aan-
wezig is. 

Ik herhaal, het verschaffen van goedkoope levensmiddelen 
is ten slotte een quaestie van geld. In de tweede plaats komt 
de wijze van organiseeren, waarover ik nu een enkel woord 
zou willen zeggen. 

Vooreerst wil ik mij geheel bij den heer Tydeman aan-
sluiten, waar hij er tegen waarschuwt, om tusschen den 
Minister als verantwoordelijk hoofd en de Staten-Generaal 
te schuiven een ander, een directeur-generaal, of hoe hij ook 
moge heeten, die als het ware levensmiddelendictator wordt. 
Wij hebben nu in Nederland één opperbevelhebber en daar-
aan hebben wij voorloopig meer dan genoeg. Wij moeten hier 
in de Kamer alleen met den verantwoordelijken Minister te 
doen hebben. Ik zie hier tot mijn genoegen den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, die zich voor den afwezig gebleven 
gedaagde procureur heeft gesteld, omdat deze zaken toch voor 
een belangrijk deel den Minister van Binnenlandsche Zaken 
aangaan. Zijn Excellentie zal in den loop van dit debat 
hebben gedacht: de instelling van commissies met Kamer-
leden is toch maar een prachtige inventie geweest. Er zijn 
hier Ministers opgerezen zonder portefeuille; Ministers tegen 
wil en dank; een vischminister en een aardappelministcr. 
Die hebben ieder hun eigen zaak verdedigd en zij zijn aan 
het harrewarren geraakt met leden, die pleiten voor gemeente-
besturen. De Minister zal gedacht hebben: kostelijk gaat dat; 
ik, de verantwoordelijke bewindsman, stel mij buiten het 
gevecht en laat de heeren hier onder elkaar den strijd uit-
vechten. Maar te gel ijker tijd moet bij den Minister toch de. 
gedachte zijn gerezen: zooals de zaak op het oogenblik loopt, 
is zij niet in orde. Hij zal het gemakkelijker vinden om in 
het debat bij al die epineuze quaesties met rust gelaten te 
worden, maar toch zal hij de overtuiging hebben, dat de 
normale gang van zaken is, dat de Minister zelf op de grieven 
antwoordt. 

Nu geloof ik, dat bij onverkorte handhaving van onze 
staatsrechtelijke inrichting in deze zaak geen behoorlijke en 
doeltreffende organisatie zal zijn te vinden. Er is telkens 
wrijving tusschen de gemeentebesturen, de commissies en 
de Regeering. Het moest ook niet voorkomen, dat, wanneer 
men grieven richt tot een gemeentebestuur, de burgemeester 
zegt: u moet bij de Regeering wezen, en omgekeerd. En ook 
moest het niet voorkomen, dat debat gevoerd wordt over de 
vraag, wie de aansprakelijke man is, de burgemeester of de 
Minister. De Minister van Binnenlandsche Zaken zal niet 
denken, dat hij met zijn gezag als Minister tegenover de 
burgemeesters heel veel kan uitrichten. Wat er is nagelaten 
is volstrekt niet altijd te verhelpen geweest met een aan-
wijzing of een bevel van den Minister aan een burgemeester, 
of dat het verzuim aanleiding kan geven tot ontslag of tot 
niet-herbenoeming. Uit een gemeente van mijn district heb 
ik een brief ontvangen van een huismoeder, die er over 
klaagt, dat daar geen regeeringsbrood beschikbaar is gesteld. 

Ik heb toen geïnformeerd bij het Departement van Innd-
bouw en daar heeft men mij geantwoord, dat de hurgemees-
tar in 1915 geen aanvrage had gedaan om regeeringstarwe. 
De Regeering had thans besloten om alleen in het uiterste 
geval, in zeer bijzondere omstandigheden, voor andere ge-
meenten regeeringstarwe beschikbaar te stellen. Die burge-
meester was te laat geweest, en de Minister kan er niets aan 
doen. Maar dat kan voor den Minister van Binnenlandsche 
Zak/en geen reden zijn om te zeggen: als die man daar zes 
jaar g«*zeten heeft, zal ik hem niet voor herbenoeming voor-
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draden. Er zijn burgemeesters geweest die leden aan seniele 
aftaTceling, er zijn draukzuchtige burgemeesters geweest, en 
die toch telkens voor herbenoeming' zijn voorgedragen, dus 
van die uitkomst van een niet-herbenoeming behoeven wij 
werkelijk niet veel te verwachten. Neen. in het apparaat 
moet een hiërarchische lijn worden gebracht en dat kan niet 
anders geschieden dan door wettelijke voorziening. Wij 
moeten ook niet hebben amateur-controleurs. Het woord is 
hier gebruikt van schavuit voor den man, die in Zeeland de 
controle niet heeft uitgeoefend en daarbij voordeel had. 
Zoo iemand behoort, zedelijk gesproken, in de gevangenis te 
gaan. Dat was echter een amateur. Die man zal terecht 
«taan wegens medeplichtigheid aan poging tot verboden 
uitvoer of iets dergelijks. Als hij een slimmen advocaat 
hee'ft, helpt die hem er nog wel uit. De man heeft geen 
ambtsmisdrijf gepleegd. Tot dien man heeft men niet anders 
kunnen zegen dan: gij zijt vrijwilliger; op uw diensten 
wordt verder geen prijs gesteld. Dat moest niet kunnen voor-
komen ; men moet geen amateurs hebben, maar menschen 
met een streng omschreven aansprakelijkheid. 

Verder zou ik meenen, dat de distributie en de controle 
op voorraad en verbruik moet geschieden door middel van 
de gemeenten. Dat kan niet anders. Men moet de gemeente 
gebruiken voor de distributie van de levensmidelen. Daar 
alleen kent men de omstandigheden en de behoeften, daar 
kan men alleen de voorraden controleeren en nagaan welke 
personen men daarvoor hebben moet. Dat is niet te centra-
liseeren. De burgemeester, of ander geschikt persoon ter 
plaatse, wanneer de burgemeester niet geschikt blijkt, moet 
in deze zaken als agent van de Regeering werkzaam zijn. 
Hij moet handelen op last van het centraal gezag. Het moet 
niet kunnen voorkomen, zooalg in het debat tusschen de 
heeren van den Tempel en Teenstra is gebleken te zijn ge-
beurd, dat de burgemeester zegt: ik heb een ander inzicht 
in de economische omstandigheden, in de toekomstige con-
junctuur, ik ben van oordeel, dat de Regeering door een 
uitvoerverbod den prijs moet drukken, ik weiger aardappelen 
te koopen. 

< De burgemeesters hebben niet te beoordeelen of de Regee-
riug een uitvoerverbod moet uitvaardigen of prijszettingen 
zal bepalen. De Regeering moet het plaatselijk gezag kunnen 
dwingen om hare bevelen op te volgen. De Minister moet 
aan de burgemeesters kunnen zeggen: ik acht het noodig, dat 
voor uw gemeente aardappelen worden ingekocht, en nu 
koopt gij ze. 

> De fout in de organisatie van het meergenoemde 20-mil-
lioen-ontwerp is deze, dat de Regeering niet beschikt over de 
gelden uit de gemeentekas, om de noodige levensmiddelen 
te behalen. Men kan wel bepalen: het Rijk betaalt f en de 
gemeente £, maar wanneer de gemeenteraad geen geld be-
fcchikbaar stelt, dan bestelt de burgemeester ook geen levens-
middelen, want hij zegt: ik kan van mijn gemeenteraad het 
kwart niet krijgen; en het gevolg is, dat in die gemeente 
geen levensmiddelen worden verschaft. Er moet zijn een 
rijksagent die moet uitvoeren de bevelen van den Minister; 
men moet hebben wettelijke bepalingen, waardoor men de go-
meenten kan dwingen tot het doen van de noodige uitgaven. 
Ik hoor hier protesteeren. Wanneer men zegt dat het niet 
kan, omdat de burgeruesters van Amsterdam, den Haag 
of Rotterdam zoo hooge autoriteiten zijn, dan antwoord ik, 
dat het toch maar moet geschieden; voor de voorziening in 
de levensmiddelen is het niet anders mogelijk. 

De heer Klcerekoper: IJ vecht op het oogenblik tegen 
windmolens. 

De heer Marchailt: Niets zal mij aangenamer zijn, want 
dan komt de zaak wel in orde en zal deze moeilijkheid zich 
niet voordoen. Men moet dus hebben een agent van het rijks-
gezag en een plaatselijke controle die werkt voor het centraal 
gezag, die de Regeering op de hoogte houdt van de voorraden 
en van de eventueele opkoopers en van de behoeften. Wan-
neer wij op die wijze hebben een wettelijk geregelde organi-
6atie, dan geloof ik, dat het beter zal gaan dan tot op het 
oogenblik. 

(Marchailt e. a.) 

Die regeling zal onmisbaar zijn, om de zaak in het goede 
spoor te brengen en te houden. Dan zullen de moeilijk" 
beden over de verschillende commissiën en bureau's ophou-
den, die nu niet weten waar ze eigenlijk thuis behooren. Ten 
slotte is het een ondergeschikt belang wie van de Ministers 
de leiding heeft, ik geloot dat zij het beste is in handen van 
den Minister die op het oogenblik die leiding heeft, omdat 
aan dat Departement de gegevens zijn gecentraliseerd die 
voor de distributie van de levensmiddelen noodig zijn, de 
gegevens betreffende de voortbrenging en betreffende het 
verbruik. Men kan ook aan het Departement een afzonder-
lijk bureau instellen om eenheid te brengen in de verschil-
lende onderdeelen. Dat zijn alle bijkomstige zaken, maar 
eenheid en wettelijke regeling moet er komen, zal er van 
deze voorziening iets terecht komen. 

De heer Duys: Ik meen dat wij met het debat, in de rich-
ting die het dezen middag heeft genomen, op den verkeerden 
weg zijn. Het gaat toch op dit oogenblik over de vraag: dat 
wij precies van de Regeering te weten moeten komen, wat 
de Regeering van plan is te doen ter voorziening in den 
onmiddellijken nood. 

Mijnheer de Voorzitter! De laatste spreker heeft, nog voor-
dat wij eigenlijk precies weten, wat de Minister denkt te 
doen, door zijn rede de Regeering echter reeds een wenk 
gegeven om de richting te volgen die de heer Marchant en 
zijn vrienden wenschelijk achten voor de economische poli-
tiek van ons land. Met een enkel WOOTO! wil ik de Regeering 
waarschuwen tegen dit streven, ook gisteren door den heer 
Teenstra aangeprezen. In dezen oorlogstijd lijkt nu alles 
op zijn kop te staan. Indien mij evenwel iets verbaast dan 
is het dit, dat de richting die op economisch en politiek 
gebied vroeger altijd voorgestaan is door den heer Marchant 
c.s., geheel in strijd is met wat zij thans in deze crisis steeds 
te zien geven. Ik acht voor ons land en speciaal voor de 
minderbedeelden in ons land geen gevaarlijker politiek 
denkbaar dan dat de Regeering zou gaan in de richting 
waarin de heer Marchant c.s., in één woord de vrijzinnig-
democraten haar willen drijven, namelijk de richting van het 
laisser faire, laisser aller. De heer de Meester heeft bij de 
algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting ook als 
leuze aangeheven: de Regeering grijpe zoo min mogelijk in 
en in de vrijzinnig-democratische bladen zijn tal yan 
artikelen verschenen van vrijzinnig-democratische zijde, 
waarin de grondtoon doorklonk: laat de boel maar waaien, 
laat de Regeering zich alsjeblieft niet bemoeien met de 
handelsaangelegenhedeu en de prijsregeling. De zaken zullen 
dan wel wat duurder worden, maar dat kan dan wel weer 
worden goedgemaakt met duurtetoeslagen en loons-
verhoogingen. In het Handelsblad van 26 October jl. vind ik 
een verslag van de rede van den vrijzinnig-democratischen 
heer Koster, gehouden in Wildervank, waar hij ronduit ge-
zegd heeft: 

,,Spreker wilde veel wat nu geregeld is, den vrijen 
loop laten gaan. Het leven zou er wat duurder door 
worden wellicht. Maar door loonsverhoogingen en met 
duurtetoeslagen was veel weer goed te maken." 

Mijnheer de "Voorzitter! Gesteld dat men die duurte zou 
kunnen goedmaken met duurtetoeslagen en loosverhoogingen, 
dan zullen deze toch nog maar alleen kunnen worden ver-
kregen door hen die in de gelegenheid zijn die te ontvangen, 
maar de gTOote groep van kleine middenstanders en kleine 
winkeliers, die geen kans hebben gezien zich in dezen oorlogs-
tijd te verrijken, zullen die toeslagen en verhoogingen niet 
ontvangen, immers loonsverhoogingen en duurtetoeslagen 
komen alleen ten goede van hen die in loondienst zijn. Dus 
de heele middenstand is van zulke vrijzinnig-democratische 
wijsheid het slachtoffer en zij zullen radicaal de dupe worden 
van het door de heeren voorgestane systeem van laisser faire, 
laisser aller, van het: de Staat grijpe maar niet in. Dat 
systeem wordt helaas nu nog te veel gevolgd en wij van 
onzen kant dringen er juist bij de Regeering op aan meer 
en krachtiger in te grijpen dan tot nu toe geschiedt. De 
misère waarin wij op het oogenblik verkeeren is dan ook niet 
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het gevolg daarvan dat de maatregelen die de Regeering in 
den beginne heeft genomen principieel verkeerd zouden zijn, 
maar juist daarvan, dat deze maatregelen niet consequent 
genoeg en niet overal zijn toegepast, waar zij noodig warenen 
niet bijtijds. De heeren vrijzinnigen zijn er verontwaardigd 
over, dat men bij deze verkiezigen gewerkt heeft met een 
strooibiljet van kerkelijke zijde, waarin in verband met de 
duurte gezegd wordt, dat de vrijzinnige Regeering niets doet 
in verband met die duurte. Wij sociaal-democraten worden 
echter door de vrijzinnig-democraten bij deze verkiezingen 
bestreden met de uitspraak: arbeiders van Nederland, gij 
lijdt gebrek, omdat de maatregelen die de Regeering nam, 
socialistische maatregelen waren! Ja , men moet maar 
durven! De politie der vrijzinnig-democraten is dus: Oorlogs-
winstmakers, ga je gang! Regeering, grijp als je blief niet 
in. Arbeiders, als *t te bar wordt, ga jullie dan maar zien dat 
ie loonsverhooging of duurtetoeslag krijgt! Inderdaad, Mijn-
neer de Voorzitter, een fraaie vrijzinnig-democratische 
economie! 

Hoe moet dat gaan met dezen loonstrijd volgens de heeren? 
Moeten de arbeiders nu den felsten klassestrijd beginnen in 
deze dagen waarin de heeren bij andere gelegenheden weer 
zoo den mond vol hebben over de ,,eenheid der na t i e " ! 

Is dat de bedoeling van de temperaars van den klassestrijd 
dat eerst de misère ontzaglijk groot moet worden om dan den 
strijd om loonsverhooging te beginnen? Welk een strijd zal 
dat moeten zijn, om aan het economisch wanbeleid van de 
vrijzinnigen te ontkomen! 

Wij weten, dat niet elke kleine patroon in staat is loons-
verhooging te geven. De groote patroons, die millioenen ver-
diend hebben — ik denk aan de Holland-Amerikalijn, die 
50 pet. dividend uitkeerde, zij weigerde aan haar arbeiders 
betere loonen uit te keeren en er was in dezen miserabelen 
tijd nog een staking noodig om een kleine verbetering te 
krijgen — doen het niet. Duurtetoeslagen: wij weten wat er 
van terechtkomt in de practijk. De heeren hebben bij het 
wetsontwerp er zelf over gelamenteerd dat het zoo schriel en 
zoo schraal was. Wanneer de gemeentebesturen duurtetoe-
slagen gaan geven aan het gemeentepersoneel, is het gevolg 
dat de gemeentebelastingen weer verhoogd moeten worden 
en naarmate de belastingen verhoogd worden wordt de druk 
op de arbeiders en den kleinen middenstand hooger. Daarbij 
komt nog het schandelijk, door de vrijzinnige heeren inge-
voerde systeem dat wij in Nederland hebben, waarbij het 
mogelijk is dat de meer gegoeden, de oorlogswinst ma kers, 
uit de gemeente weg kunnen gaan. Aan de Zaan maak ik het 
dagelijks mede, dat in Zaandam en Wormerveer de rijst- en 
gortkoningen gemakkelijk millioenen verdienen en wanneer 
wij komen met duurtetoeslagen in het systeem van de vrij-
zinnig-democraten en de belastingen moeten verhoogen, zeg-
gen zij: wij gaan verhuizen, wij gaan naar Bloemendaal of 
Heemstede. Dan moeten wij dubbel de belastingen verhoogen. 
Dit heet dan de economische politiek van de vrijzinnige 
democratie! 

Nu zegt de heer Teenstra dat de Regeering een te goed-
koope politiek voert en veel meer geld beschikbaar moest 
stellen. O zeker, Mijnheer de Voorzitter, dit is heel mooi; 
als de arbeider dit zoo hoort zeggen, zal hij denken: wat een 
brave _ menschen toch die vrijzinnig-democraten, die meer 
geld beschikbaar willen stellen. Waar moet echter dat geld 
vandaan komen, heeren Teenstra en Marchant? Als het er-
gens vandaan moet komen, dan uit de kolossale winsten die 
gemaakt zijn door den oorlog, niet waar. Juist! Dat het niet 
zonder geld zal gaan, weten wij ook. Doch wij hebben getoond 
te weten dat het zonder geld niet gaat. Toen de sociaal-de-
mocraten bij de behandeling der oorlogswinstbelasting het 
geld zoo veel mogelijk wenschten te halen, waar zij het het 
best halen konden, waart gij het die niet den moed hebt 
gehad de consequentie uit uw woorden te trekken en hebt gij 
de motieven aan de reactie geleverd om tegen te stemmen 
Gij heeren vrijzinnig-democraten hebt het hardst van allen 
gestreden tegen de 50 pet.heffing en anderen hebben zich 
achter uw argumentatie verscholen o m slechts 30 pet. te 
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nemen. Het geld zal er nu op andere manier moeten komen, 
het zal door de arbeiders, den middenstand en de kleine bur-
gerij moeten worden opgebracht. Dat is thans uw schuld, 
heeren vrijzinnig-democraten! Dit is uw economische wijsheid 
en uw staatsrechtelijke philosophie en poespas op het gebied 
van de economie! 

Met groot genoegen heb ik mijn partijgenoot van den 
Tempel die afstraffing zooeven zie toedienen aan den heer 
Teenstra en ik vraag mij met verbazing af of de heeren vrij-
zinnig-deraocraten in de Tweede Kamer soms hier het spei-
letje trachten over te brengen dat sedert er twee sociaal-
democraten zitten in het college van burgemeester en wet-
houders in Amsterdam door hen in den gemeenteraad zoo 
ellendig jammerlijk wordt gespeeld. Sedert Wibaut en 
Vliegen zitten in het collego van burgemeester en wethouders 
schijnt er nooit meer iets goed te kunnen worden geappre-
cieerd. 

Wij hebben van den heer Teenstra gehoord, dat er eigen-
lijk maar één gemeente in Nederland zou zijn, die iets aan 
de aardappelenvoorziening had gedaan. 

De heer Teenstra interrumpeert nu en zegt: 17, maar ik 
heb uit zijn mond direct opgeteekend. dat hij sprak van 
slechts één gemeente, nl. de gemeente Hellendoorn, die hij 
met name noemde. De heer Teenstra schijnt dan echter nog 
meer in de war te zijn geweest dan ik al dacht, waar hij 1 
gemeente noemde, doch er 17 bedoelde. 

Nu gaat het echter over deze quaestie, dat de heer Teen-
stra, om vooral dien socialistischen wethouder Wibaut te 
kunnen verwijten, dat hij niet voldoende zou hebben gedaan 
aan de levensmiddelenvoorziening in Amsterdam, hier den 
indruk wil vestigen, alsof bet feit, dat Amsterdam niet vol-
doende van aardappelen was voorzien, mede lag kieraan, 
dat men bezwaar had gemaakt de aardappelen per wagon te 
ontvangen, doch ze per schip wenschte. Maar dan is het toch 
al neel vreemd, dat wij te Zaandam van hetzelfde bureau 
van den heer Teenstra en zijn medewerkers evenmin iets 
konden krijgen den laatsten tijd, terwijl wij toch niet als 
conditie stelden, dat per schip moest worden aangevoerd. 

De Regeering had beschikbaar gesteld 100 wagons Red 
Star aardappelen tegen f 450 de 100Ö kilo's en de vereeniging 
van aardappel", groenten- en fruithandelaren .,Ons Belang" 
te Zaandam vraagt den burgemeester den 26sten Mei van die 
partij een wagon aan te vragen. 

Onmiddellijk daarop, den 27sten Mei, schrijft de burge-
meester een brief aan den directeur van het Rijks Centraal 
Administratiekantoor voor de distributie van levensmidde-
len, waarin hij, onder overlegging van een afschrift van 
bovenbedoelde aanvrage, verzoekt de inwilliging van het 
verzoek te willen bevorderen, desnoods onder renibours-
zending. ..ofschoon dit laatste, mijns inziens, voor deze ver-
eeniging. mij wel bekend, niet noodig i s " . 

Wij kregen daarop taal noch teeken ten antwoord. Daarop 
schreef de burgemeester van Zaandam 30 Mei den volgenden 
brief: 

..Zaandam, 30 Mei 1916. 

Ik heb de eer U te verzoeken van de door den Minister 
van Landbouw beschikbaar gestelde 100 wagons Red Star 
aardappelen, één wagon aan de gemeente te doen toe-
komen." 

Eén wagon. Er wordt dus over geen schip gesproken. 
Den 7den Juni, een week later, schreef de burgemeester 

weer een brief' van den volgenden inhoud: 

.,Bij missive van 30 Mei 1916, n°. 1766, bestelde ik 
een wagon aardappelen. Deze is tot dusver nog niet 
ontvangen. 

Ik verzoek U nog een wagon te doen zenden van 
dezelfde soort en prijzen als de eerst opgegeven." 

Daarop werd den 7den Juni nog het volgend telegram 
verzonden: 
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(Duys.) 
.,La Gro, den Haaf?. 

Verzoeke bericht omtrent gevraagde wagon aard-
appelen. 

Burgemeester Zaandam." 
AVij kregen daarop een bericht terug van den heer La Gro: 

..Van bestelde wagon aardappelen werden 2 Juni 8000 
K.G. ter inlading gegeven aan Levie te Sappemeer." 

Toen werd een telegram gestuurd aan Levie te Sappemeer: 
..Wanneer komt hier TT bestelde wagon aardappelen 

van 8000 K.G. door La Gro. Wanneer kunt TT eventueel 
een tweede wagon leveren." 

Daarop kregen wij eindelijk het antwoord: 
..Deze week rolt tien duizend kilo roode star. Voor 

verdere levering moet TT zich in verbinding stellen met 
aardappeienvereeniging den Haag. Levie." 

Toen kregen wij den 7den Juni een circulaire, doch 
geen aardappelen. In die circulaire lees ik o. a. : 

,,Ik heb de eer u mede te deelen, dat alsnog — ja, 
Mijnheer de Voorzitter, dat woordje ,,alsnog" is hier 
heel humoristisch — gelegenheid bestaat voor uwe ge-
meente door bemiddeling van mijn kantoor aardappelen 
te betrekken. 

La Gro." 
De burgemeester wilde dit aanvankelijk doen door weer een 

telegram te zenden, maar per slot van rekening is maar beslo-
ten, daar er toch niets van terecht zou komen, dit niet te 
doen. Ondertusschen kwamen de nieuwe aardappelen en eer-
gisteren werd ten slotte maar een telegram naar den heer 
La Gro gezonden van den volgenden inhoud: 

„Wil bestemde wagons aardappelen niet doen verzen-
den. Burgemeester Zaandam." 

Dit is de geschiedenis van de laatste dagen van de aard-
appelen te Zaandam, die nu niet per schip, maar per wagon 
konden komen, mijnheer Teenstra. Dit wenschte ik aan het 
adres van den heer Teenstra te zeggen, in verband met zijn 
bewering omtrent het onderscheid tusschen schip en wagon, 
en het gebruik dat hij daarvan maakte om mijn partijgenoot 
Wibaut, die in Amsterdam méér dan zijn plicht doet voor 
de volksvoeding, toch maar vooral in een verkeerd daglicht 
te stellen. 

Ik ga nu van de aardappelen naar de visch en ontmoet dan 
natuurlijk allereerst den heer Duymaer van Twist. 

Gisteren werd ons de puzzle voorgeschouden: waar is de 
visch? Ik wil nu echter vragen: waar is de heer Duymaer 
yan Twist?, want den geheelen dag bij dit belangrijk debat 
is deze heer afwezig. 

Men zegt, dat hij in de Legercommissie zit. Ik hoop dan 
echter maar, dat hij daar dan niet zooveel bot vangt als hij 
heden hier gedaan heeft. 

Wat de visch betreft staat de zaak zoo. Als er een gemeente 
is. waar het gemeentebestuur zich geworpen heeft op alles 
wat door de Regeering beschikbaar werd gesteld, dan is het 
wel Zaandam. 

Men zal misschien zeggen: dat is een oratio pro domo. 
Neen, het ligt voor het grootste deel aan de groote activiteit 
van onzen burgemeester ter Laan, die de zaken natuurlijk 
wel behandelde met ons, zijn wethouders, maar toch als 
burgemeester de dagelijksche leiding had. 

Hier vooraf een korte opmerking over wat anders. De 
Minister-President heeft gevraagd, of het wel goed is optoch-
ten te houden. De heer Brummelkamp was ook blijkbaar zeer 
onder den indruk yan de optochten die gehouden zijn. Ja , 
Mijnheer de Voorzitter, in verband met de levensmiddelen-auaestie zijn er vele menschen in ons land op straat geweest, 

ie opkwamen tegen het schandaal van den nood. Maar er is 
één plaats in ons land, waar de menschen op straat zijn ge-
weest, niet om tegen den nood te protesteeren, maar om, niet-
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tegenstaande zij wisten dat er nood was, toch hulde te bren-
gen voor wat er door een gemeentebestuur gedaan was. 

Dat is te Zaandam gebeurd. Die optocht ging niet uit vaü 
de sociaal-democraten. Ik heb zelfs bezwaar gemaakt om er 
de S. D. A. P . aan deel te doen nemen, om de eeuvoudige 
reden, dat men anders zou kunnen zeggen: daar heb je het 
weer, de socialisten bevorderen dergelijke optochten voor hun 
eigen zaak. 

Daar is men dank komen brengen voor hetgeen het gemeen-
tebestuur ten bate van den volksnood had gedaan. Men wist 
zeer goed, dat er nog veel achterwege was gebleven, maar 
men wist ook dat het feit, dat wij niet meer konden doen, lag 
aan de Regeering. 

Mijnheer de Voorzitter! Men kan nu wel zeggen: maar 
de burgemeesters in het heele land hadden meer moeten doen. 
Zeker, Mijnheer de Voorzitter, maar indien alle 1100 burge-
meesters van ons land eens werkelijk hun plicht hadden ge-
daan en de regeeringsmaatregelen hadden toegepast en aard-
appelen, varkens, vleesch, enz. hadden aangevraagd, wat zou 
er dan van zijn terechtgekomen? Dan was er niets gekomen 
van de geheele zaak. 

Het is nog een geluk voor de Regeering en deze kan zich 
eigenlijk in de handen wrijven, dat de burgemeesters zoo 
laks zijn geweest. Anders was de failure van de geheele 
distributie nog sterker aan den dag gekomen, want dan had 
men rechts en links moeten zeggen: wij hebben niets meer. 

Zaandag heeft onmiddellijk, toen de gelegenheid daai-voor 
was, een gemeentelrjk vischbedrijf opgericht. 

Dat bedrijf is te niet gegaan. Wij hebben dat bedrijf niet 
in stand kunnen houden, n'en déplaise den heer Duymaer 
van Twist, omdat wij de visch niet geregeld kregen. Dan 
kwamer eens een mandje, dan weer een partijtje rotte schol, 
die wij moesten afkeuren. Ik heb het rapport van den keur-
meester bij mij. 

Terwijl men ons geregeld met de visch in den steek liet, 
stuurde men ons circulaires, waarin o. a. stond dat spiering 
zoo mooie visch was, met veel eiwit, en dat de vangst van 
de spiering binnen eenige weken zou aanvangen. Maar van 
de spiering zelf was niets te zien. En toen wij eindelijk zei-
den: stuur maar eens wat spiering, kregen wij weder een 
circulaire van het vischbureau: 

„Terugkomende op mijne circulaire van 21 Oct. 1915, 
aangaande de levering van spiering, heb ik de eer u 
mede te deelen, dat tot nog toe deugdelijke spiering tot 
in die circulaire genoemden prijs nog niet te krijgen is 
geweest. 

Voorloopig zal ik dus nog geen spiering afzenden, 
maar kom wellicht later op mijne vroegere aanbieding 
terug." 

Smakelijk eten, aan den heer Duymaer van Twist en zijn 
vrienden ! Ik wil gaarne gelooven, dat gebakken spiering heel 
lekker is. zooals in de circulaire staat, maar dan toch maar 
alleen, als je ze ook werkelijk te eten krijgt! 

Intusschen hebben wij 16 Maart weder een papieren cir-
culaire gekregen van het vischbureau, waarin staat: 

,,Bij dezen heb ik de eer F Edelachtbare te berichten, 
dat maatregelen zijn genomen, welke er toe kunnen 
strekken, dat met ingang van Vrijdag 17 Maart meer 
Regeeringsvisch — kleine schelvisch, kleine gul, kleine 
schol — ter beschikking gesteld wordt van de gemeente-
besturen, welke de beschikbaar gestelde visch zelf doen 
distribueeren. 

Hierdoor zal grootendeels het bezwaar komen te ver-
vervallen, dat door het Centraal Bureau niet of slechts 
ten deele kan worden voldaan aan de aanvragen, welke 
er van de zijde der gemeenten inkomen bij het Centraal 
Bureau." 

Hier zegt dus het vischbureau zelf, dat het niet heeft kun-
nen voldoen aan de aanvragen, en dan zegt de heer Duymaer 
van Twist, dat hij stikt in de visch! 

De heer Patiju : Ik heb met de vischdistributie niets te 
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(Duys.) 

maken, naa r ik wijs billijkheidshalve toch op den zeer 
onregelinatigen aanvoer en op de zeer»verschillende vangsten. 

De heer Duys: Uw opmerking is volkomen juist, mijnheer 
T'atijn, maar zóó heeft de heer Duymaer van Twist de zaak 
niet voorgesteld. Die heelt de zaak hier zóó voorgesteld alsof 
hij de man was die zoo maar met visch had te smijten, naar 
links en rechts, alsof de menschen zooveel visch konden krij-
gen als zij maar wilden hebben, alsof hij de redder was van 
het vaderland op het gebied van den vischnood en eigenlijk de 
schuld er aan lag dat de burgemeesters niets of niet voldoend© 
aanvroegen. En er is visch geëxporteerd naar het buitenland 
op een ontzaglijke manier! Ik heb het in mijn archief je op 
willen zoeken, maar het zoo gauw niet kunnen vinden; het 
zal echter later nog wel eens te pas komen, maar in een klein 
plaatsje, ik meen Gennep, is ik weet niet voor hoeveel dui-
zenden, ja misschien wel voor millioenen aan visch over de 
grenzen gegaan, en dat nog wel, naar mij is medegedeeld, 
in allerlei mooi opgesierde vaatjes, met koperen randen, op-
dat de vaatjes toch vooral niet los zouden gaan. Het is enorm, 
het cijfer van den totalen uitvoer. Laat men dus niet met 
dergelijke verhaaltjes komen. 

Trouwens, het mooiste is dit: ik heb aangetoond dat de 
visch er niet was. maar nu zegt de heer Duymaer van Twist 
gisteren zelf: Zelfs thans, terwijl hij stikt in de visch, is de 

rijs toch te hoog. Hij erkent dat dus zelf, maar voegt e r b i j : 
laar den Minister ,,zal" dezer dagen een voorstel bereiken 

om dien prijs te verlagen. Het zal er toe komen, natuurlijk 
weer niet onder den indruk van deze interpellatie of van de 
optochten, niet waar mijnheeren, maar het zal ten slotte ge-
beuren. Doch toen de heer Duymaer aldus bezig was en men 
zich hier verweerde tegen hetgeen den heer Wibaut, tegen 
hetgeen liet gemeentebestuur van Amsterdam ten laste ge-
legd werd. hoorde men hier schreeuwen van: ,,Dat is ju i s t ! " 
en de heer Brummelkamp dreef toen de Christelijke liefde 
zelfs zoo ver dat hij zoo nobel was te zeggen: „Dat is Amster-
damsch jodisme!". terwijl de heer Duymaer van Twist, die 
in deze vischauugelegenheid zich voordoet alsof hij eigenlijk 
de dictator is, insinueerde aan het adres van mijn partijge-
noot Schaper, dat hij een trein met penen en andere groenten 
over de grens liet gaan, waarvan gebleken is dat geen woord, 
waar was. Inderdaad een fraaie manier van optreden van 
de heeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga nu van de aardappelen via 
de visch naar het rundvet. 

Wil men eens een vermakelijke historie lezen — als het 
niet zoo diep tragisch was, zou het ontzaglijk humoristisch 
zijn —, men leze dan de stukken die ik uit het dossier heb 
laten lichten te Zaandam, van de eerste maanden van dit 
jaar af. 

17 Februari schrijft de burgemeester van Zaandam aan 
den Minister van Landbouw een brief, waarin staat: 

„Bij mijne missive van den 31 Januari j .1 . n°. 399 ver-
zocht ik Uwe Excellentie beleefd eenige opheldering te 
mogen ontvangen inzake het weder beschikbaar stellen 
van regeeringsrundvet." 

Er werd medegedeeld: regeeringsvet is er. Men moet dus 
niet zeggen: regeeringsvet was er niet; het was naar aanlei-
ding van het feit dat men zeide in regeringskringen: het is er. 

Wanneer wij nu eens gedacht hadden: wij krijgen het toch 
niet. dan zou later de schuld weer op de burgemeesters zijn 
geschoven. 

Op 17 Februari schrijft ter Laan echter dezen brief: 
,,heb ik de eer u beleefd te verzoeken mij te doen 

berichten op welken datum weer op rundvet kan worden 
gerekend." 

Taal nog teeken kregen wij echter als antwoord. 
Op 21 Februari, dus 7 dageii later, moet er weer geschreven 

worden aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en Han-
del. Ter Laan schrijft: 

„Aangezien aan dit uitnemend artikel groote behoefte 
bestaat, en het laatst ontvangene reeds ongeveer 14 

dagen uitverkocht is, veroorloof ik mij er bij u op aan 
te dringen dat ten spoedigste dit vet beschikbaar ge-
steld wordt. 

Nu hier veel vluchtelingen verblijf houden zou het 
mij aangenaam zijn 4500 K.G. te mogen ontvangen: 
destijds werd te bestemder plaatse 1Ü00 K.G. besteld." 

Daarop krijgen wij geen vet, maar wel een dag of vier 
a vijf later een brief, gedateerd 1 Maart 1916. Wij kregen 
toen dit vermakelijke van den Minister ten antwoord: 

„Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven heb ik 
de eer u te berichten, dat ook voortaan door bemid-
deling der Regeering de distributie van rundvet, op den-
zelfden voet als tot dusver geschiedde, zal worden voort-
gezet." 

Wij hadden gaarne vet gezien. Wij wenschten niet de 
mededeeling dat de distributie op „denzelfden" voet zou 
worden voortgezet. Wij zeiden: dan maar weer aan het 
schrijven! Er is dus vet, zooals men ziet. 

Op 2 Maart schrijft ter Laan weer aan den directeur van 
het Centraal bureau voor levensmiddelenvoorziening: 

„Uit een schrijven van den heer Minister van Land-
bouw dd. 1 Maart 1916, n°. 12696, afd. Handel, blijkt 
mij dat de distributie van rundvet, op denzelfden voet 
als tot dusver, zal worden voortgezet. 

In verband hiermede verzoek ik thans 5000 K.G. te 
mogen ontvangen met het oog op de vele vluchtelingen 
welke hier zijn ondergebracht. (Het was in den tijd van 
den watersnood.) 

Aangezien het rundvet reeds geruimen tijd is uityer-
kocht en zeer verlangend naar dit uitnemend artikel 
wordt uitgezien, verzoek ik u dringend te willen bevor-
deren dat het vet spoedig wordt afgezonden." 

Op 3 Maart hadden wij nog geen vet, maar kregen we een 
brief van den volgenden inhoud: 

„ I n antwoord op uwe brieven van 17 en 24 Februari 
nos. 569 en 647, mij door Zijne Excellentie den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel ter behandeling 
in handen gesteld, heb ik de eer u mede te deelen, dat 
binnen enkele dagen een circulaire over vet aan u zal 
worden toegezonden." 

Jammer, dat circulaires geen eetbaar volksvoedsel zijn ! 
Inderdaad, als de burgemeesters maar aanvragen wat de 

Regeering beschikbaar stelt is er immers alles! 
Daarop schrijven wij weer frisch een brief aan den direc-

teur van het Rijksdistributiebureau van den volgenden 
inhoud: 

„Ten vervolge op mijne missive van 2 dezer n°. 764, 
waarbij ik verzocht 500Ö K.G. rundvet te mogen ontvan-
gen, heb ik de eer u te verzoeken mij wel te willen be-
richten of de prijs hiervan dezelfde zal zijn als de 
vroegere. 

Voor het geval ' t soms in de bedoeling mocht liggen 
om den prijs te verhoogen, doe ik een beroep op uw 
krachtige medewerking om dit te voorkomen." 

Daarop krijgen wij een briefkaart: 
„ Ik heb de eer u hierbii de ontvangst te bevestigen 

van uw schrijven dd. 2 Maart n°. 764, handelende over 
rundvet. Dienaangaande verwijs ik u naar mijn binnen-
kort te verschijnen circulaire." 

Daarop sturen wij maar eens een telegram naar den Minis-
ter van Landbouw, waarop wij een antwoord krijgen van den 
Secretaris-Generaal van den volgenden inhoud: 

„Uw schrijven van 17 dezer betreffende de beschik» 
banrstelling rundvet werd 19 Februari 1916 ter afdoe-
ning gezonden aan rijkscommissie van toezicht varkens-
vleeschvereeniging, heb thans op spoedige behandeling 
aangedrongen»'* 
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(Duys.) 
Geen vet, maar weer komt er een brief van het rijksdisf ri-

butiebureau van den volgenden inhoud: 
,,Naar aanleiding van uw schrijven van 3 dezer deel 

ik u mede, dat ik moeite heb gedaan aan uw verzoek te 
voldoen, maar met het oog op de hooge prijzen van 
varkens, is het niet mogelijk gebleken den ouden prijs 
van het rundvet te handhaven." 

Wij hadden hefc vet nog niet, wel eenige papieren, maar 
wisten nu toch reeds, dat als wij eens het vet kregen, de 
prijs als vast hooier dan vroeger zou zijn. 

Toen kregen wij eindelijk een... circulaire, alsof ze daar 
in den Haag van den prins geen kwaad wisten, en alsof wij 
geen vet hadden besteld, luidt het daarin: 

,,Ik heb de eer u mede te deelen, dat medio Maart 
een beperkte hoeveelheid rundvet beschikbaar wordt 
gesteld tegen 70 ets. per K.G. op de bekende voor-
waarden. 

Opgaven van de gewenschte hoeveelheid worden inge-
wacht vóór 11 Maart e.k." 

Die mededeeling gaat vergezeld van de kennisgeving van 
hetzelfde bureau: Aan de gemeenten welke regeeringsvarkens 
betrekken, kan geen spek meer worden geleverd. 

Niet alleen dus geen rundvet, maar het spek raken wij 
ook kwijt. Zoo is het doorgegaan. MaaT de circulaire gaf toch 
weer hoop, dat wij wat kregen en waar wij bovendien geen 
epek meer ontvingen, werd besloten 7000 K.G. rundvet aan te 
vragen. 8 Maart ging opnieuw een schrijven in zee: 

,,In verband met uw missive van 6 dezer, n°. 9, heb ik 
de eer u te verzoeken 7000 K.G. rundvet beschikbaar te 
stellen." 

Vet. . .? Neen, Mijnheer de Voorzitter, weer een groote... 
circulaire! Is dit niet iets voor een cinema ? Moest dit niet 
opgevoerd worden in Carré ? Men tracht nu de heele geschie-
denis van wat liet Rijk niet heeft gedaan, goed te praten met 
te zeggen, dat de gemeenten de schuld daarvan zijn. Mijnheer 
de Voorzitter. Ik zal volstrekt niet de burgemeesters die 
nalatig zijn geweest in bescherming nemen. Om den drommel 
niet. Integendeel, ik hoop, dat de Minister niet met allerlei 
staatsrechtelijke bezwaren zal zeggen: ik mag niet, en Oppen-
heim en andere groote staatsrechtheeren er op gaat nalezen 
of dit mag en of dat mag, maar eenvoudig zal zeggen: ik 
doe wat goed is en ik weet den steun van het Nederlandsche 
volk te hebben wanneer ik onwillige burgemeesters tot de 
orde roep. Maar het gaat toch niet aan, dat men eeuvoudig 
maar van alle kanten zegt: alles is er geweest. De heer 
Teenstra staat te vertellen: aardappelen zijn er genoeg ge-
weest. Ik heb voorgelezen hoe het ging. De heer Duyinaer 
van Twist staat te vertellen: er is visch in overvloed. Ik stik 
in de visch, maar men vraagt ze niet. Ik heb aangetoond wat 
er van terechtkomt. Vet en varkens — ik kom daar nog op — 
geen quaestie van. Dan gaat het toch niet aan de toevallige 
omstandigheid, dat sommige burgemeesters niets gedaan 
hebben aan te grijpen om te zeggen: bij de Regeering was het 
in orde. Dat lijkt eenvoudig naar niets. 

Eindelijk kregen wij dan 11 Maart bericht dat er 3000 
K.G. vet was afgezonden (7000 was gevraagd!), maar onge-
veer te gelijker tjjd werd cas een telegram gezonden: y vol-
gende wrek worden geen varkens beschikbaar gesteld." 

Zoo is het gegaan met onze distributie en met onze affaire 
in aa.ke de levensmiddelen voorziening in Zaandam. Onmid-
dellijk daarop wordt weer geschreven: 

„ Ik heb de eer IJ bij dezen beleefd te verzoeken wel 
te willen bevorderen dat voor deze gemeente 7000 K.G. 
rundvet beschikbaar wordt gesteld." 

Daarop wordt geantwoord, ,,er worden thans geen bestel-
l i n ^ n aangenomen. Zoodra weder vet beschikbaar komt, zal 
U dienaangaande worden bericht." 

Iets later, ,,er kunnen geen bestellingen meer aangeno-
men worden, daar de beschikbare hoeveelheid geheel ver-

(Duys e. a.) 
bruikt i s . " Ik meen ten minste hier het goede briefkaartje 
te hebben, want alles luidt : Datum postmerk. 

Met varkens is het precies hetzelfde gegaan. Wij hebben 
telkens te weinig varkens gekregen. Op onzen brief byv. 
van 25 Mei kregen wij ten antwoord: 

, , lk moet U tot mijn leedwezen mededeelen, dat aan 
Uw verkingen niet voldaan kan worden." 

Ik wil het hierby laten. Ik heb met deze paar staaltjes 
willen aantoonen dat men niet alles kan verwjjten aan de 
gemeentebesturen, al is het nog zoo waar- dat ta l vaai ge-
meentebeoturen hun plicht hebben verwaarloosd. Laat men 
in die gemeenten gaan demonstreeren. Laten de arbeiders 
op straat komen. Laten in al die Brabantsche en Limburg-
sche gemeenten, in de achterlijke «"©meenten van ons land, 
waar gij mijne heeren van de overzijde, en in tal van vrijzin-
nige gemeenten waar burgemeesters, wethouders, raads-
leaen hun plicht verwaaxloozen, de Joris Goedbloed van 
Patrimonium en de Kloris van den Roomsen-Katholieken 
Volksbond uit hun huizen komen, laten ze demonstreeren en 
de heerschare een klein beetje wakker maken, dan zal men 
zien of' daar ook niet wat gebeurt. Maar die^burgemeesters, 
wethouders, raadsleden voelen zich veilig. Waarom? Omdat 
zjj weten dat er voldoende machten zijn die de arbeiders 
weer in hun huizen terugjagen en ze gedweeë slachtoffers van 
de heerschers maken. 

Mijnheer de Vooriztter! Ik zal niet zoo bar schelden op de 
oorlogswinsten die door de kapitalisten zijn gemaakt. Waar-
om niet? Omdat wat die heeren thans m oorlogstijd doen 
niets anders is dan de consequentie van al datgene wat in 
vredestijd ook gebeurt. Wat is het kapitalistisch regime 
waarin wij leven anders dan zoo goedkoop mogelijk koopen 
en zoo duur mogelijk verkoopen ? Maar Regeering en Overheid 
moesten waken dat dat gewone systeem niet kan_ doorgaan op 
dit oogenblik. Het is echter het zuiver kapitalistische regime. 
Wij zien hier de debacle van het door de heeren gehand-
haafde stelsel. Wij zien hier, mijne heeren vrijzinnigen en 
clericalen. wat het kapitalisme is wanneer het heelemaal 
loskomt. Wij hebben den oorlog buiten ons land, hier bin-
nen ons land woekert het kapitalisme reeds vóór de oorlog 
er is. Om daartegen strijd te voeren en om do wapens te ver-
overen om dat ste]sel te bestrijden, zullen wij de arbeiders-
klasse oproepen en de mannen en vrouwen organiseeren in 
ons land. 

Gij, mijne heeren, zit met uw eigen systeem in den knoei! 
Nu komt het kapitalisme duidelijker dan anders te voor-
schijn, maar het is hetzelfde kapitalisme van vredesdagen. 
De groote oorlogswinsten verschillen principieel niet van de 
uitbuiting in vredestijd. Het is wat erger, het geschiedt met 
andere artikelen, de misère is nu wat grooter, maar in be-
ginsel is het hetzelfde kapitalistisch systeem. Tegen dat kapi-
talistische stelsel dat dood en verderf brengt buiten ons land 
en de grootste misère binnen onze grenzen, strijdt de sociaal-
democratie met al haar macht, en gij zijt de verdedigers en 
handhavers daarvan. En voor een dergelijk maatschappelijk 
stelsel draagt gij, mijne heeren. stuk voor stuk — of gij u 
democratisch noemt of niet — de moreele verantwoordelijk-
heid. 

De heer Cort van der Linden, Minister van Binnenland-
6che Zaken: Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik nog in het 
kort in dit debat het woord voer, wil ik beginnen met iets te 
zeggen over de tegenwoordige leiding van het Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, want het komt mij 
voor dat de leden die daarover gesproken hebben, zich toch 
nog niet een juist beeld hebben gevormd van den tegenwoor-
digen toestand. Men heeft het doen voorkomen — en het is 
een uiting van de tegenwoordige gamakkelijke phantasie — 
alsof de Minister van Landbouw zoo min of meer invalide is 
en men op een eenigszins spoedig herstel van dien invaliden 
Minister niet mag rekenen. Daar is niets van aan. De Minis-
ter van Landbouw heeft een kuur te doen, die eenige weken 
langer zal duren dan het gewone zomerverlof dat iedere 
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Minister in normalen tijd neemt. Van een zomerverlof in 
dezen tijd is anders bij een Minister nauwelijks sprake. 

De Minister is dus nog altijd het verantwoordelijk hoofd 
van zijn Departement en de zaken aan het Departement zijn 
op dezelfde wijze geregeld als dat gewoonlijk geschiedt, wan-
neer het hoofd van het Departement met verlof is. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, omdat er in dezen tijd zeer 
snelle veranderingen kunnen voorkomen, omdat men er tel-
kens voor kan staan dat er oogenblikkelijk een beslissing moet 
worden genomen, en moet worden ingegrepen, was het noodig 
dat toch een ander Minister in die gevallen optrad en daarom 
heb ik mij met die taak belast. Er is dus ook voor die zaken, 
waarin onmiddellijk moet worden opgetreden en gewichtige 
beslissingen moeten worden genomen, die niet kunnen wor-
den genomen door een afwezigen Minister, een verantwoor-
delijk Minister, die hier voor de Kamer staat. 

!Nu heeft de geachte interpellant gezegd, en ik meen dat 
ook andere leden het zeiden, dat het toch beter was een inte-
rimair Minister aan te wijzen. Ik heb reeds gezegd: derge-
lijke dingen zijn gemakkelijk te zeggen, maar zij zijn niet 
in practijk te brengen. Ik zal niet zeggen : het was een onmo-
gelijkheid, maar het stuitte toch op zeer groote bezwaren om 
voor korten tijd een interimair Minister te vinden. 

Ik heb mij met deze nieuwe taak tijdelijk belast. Waarom? 
Omdat, wanneer ik het uitdruk, zooals Bismarck het eens 
heeft gedaan, het was meine verdammte Pflicht und Schul-
digkeit. Wanneer ik het op zijn Hollandsen zou willen zeg-

f en, was het dit : omdat ik nu eenmaal de gansche arbeids-
racht waarover ik beschik ten dienste heb gesteld van het 

land. 
Maar wanneer nu de geachte interpellant, de heer Schaper, 

mij zegt: gij hadt toch zelf wel interimair Minister kunnen 
worden, dan zeg ik: gij vraagt te veel. En wanneer de geachte 
afgevaardigde de heer van der Molen nog bovendien zegt: 
laat deze geheele levensmiddelenvoorziening desnoods komen 
onder den Minister van Binnenlandsche Zaken, dan moet ik 
toch deze opmerking maken, dat die geachte afgevaardigde 
— ik neem het hem volstrekt niet kwalijk — niet beseft, wat 
er tegenwoordig van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, die tevens tijdelijk Voorzitter van den Ministerraad 
is en met de leiding van alle zaken is belast, gevergd wordt. 

De heer van der Molen: Da aio m heb ik in de eerste plaats 
gevraagd om een eigen Ministerie van Levensiniddslenvoor-
ziening. 

De heer Cort van der Linden, Minister van Binnen-
landsche Zaken: Maar u heeft toch ook het andere denkbeeld 
aan de hand gedaan. 

Een interimair Minister was niet mogelijk en ook niet 
noodig. En wanneer hier het ontwerp omtrent de 20 millioen 
zal worden verdedigd en ook aan de orde zal zijn de verant-
woording over het door den Minister van Landbouw, Nijver-
heid en Handel gevoerde beleid, zal de Minister van Land-
bouw, Nijverheid en Handel, behoudens onvoorziene onistan-
digheden, hier tegenwoordig zijn om zijn beleid en dat wets-
ontwerp te verdedigen. 

Ik sluit mij gaarne aan bij de hulde die de geachte afge-
yaardigde de heer Tydeman heeft gebracht aan den geachten 
interpellant A-oor de gematigdheid waarmede hij deze zeer 
kritieke zaak hier ter sprake heeft gebracht. Het heeft mij 
leed gedaan, dat de geachte afgevaardigde daaraan heeft toe-
gevoegd, dat het hem voorkwam, dat de Minister van Bin-
nenlandsche Zaken toch niet doordrongen was van den nood 
die geleden werd. Tk wijs dit van de hand. Ik ben ten volle 
doordrongen van de ellende die geleden wordt en in de ver-
antwoordelijkheid die ik draag is het mij een dagelijksche 
zorg en een dagelijksch leed, dat ik niet meer kan doen om 
die ellende en het !̂ >ed in het land zooveel mogelijk te vor-
zachten en te verhelpen. Dergelijke woorden zijn goedkoop, 
maar ik liel> ook in de laatste dagen getoond, dat ik besefte 
dat een krachtig ingrijpen noodig was. In die betrekkelijk 
weinig dagen, een dag of acht, zijn tal van maatregelen door | 

mij genomen om zooveel mogelijk in den nood te voorzien. 
Ik behoef ze eigenlijk niet meer te herhalen, want ik heb er 
reeds in mijn eerste rede op gewezen. Toch wil ik het nog 
even doen. Er is onmiddellijk beslag gelegd op alle aardappe-
len in het land. Ik kom er later op terug, dat men zegt, dat 
het toen te laat was. Maar in elk geval, toen ik stond voor 
het feit, dat er acute nood was, heb ik krachtig ingegrepen 
en overal beslag laten leggen op den heelen aardappelvoor-
raad die aanwezig was. ik heb getracht de distributie zoo 
snel mogelijk te doen gaan. Er is een uitvoerverbod gekomen 
op groenten, op peen en bloemkool en later ook op wat men 
gewoonlijk luxe-groenten noemt. 

In dit verband wil ik een opmerking maken aan het adres 
van den heer Sannes. Deze zegt: er is toch in die tusschen-
tijd weer een trein met peen en' bloemkool naar Duitschland 
vertrokken. Ik heb er naar geïnformeerd; die trein is ver-
trokken, vóórdat het uitvoerverbod in werking trad. 

De heer Kleerekoper: Ze zijn altijd net vertrokken vóór 
de uitvoerverboden in werking treden. 

De heer Cort van der Linden, Minister van Binnen-
landsche Zaken: Dat is geen juiste opmerking en bewijst 
alleen, dat een uitvoerverbod noodzakelijk was. Maar pa het 
uitvoerverbod gaat er geen peen of bloemkool meer uit. En 
tevens wordt er voor gewaakt, dat de groente, waarvoor 
een uitvoerverbod is uitgevaardigd, ook uitsluitend ter be-
schikking kome van de consumenten, zoodat dus voorkomen 
wordt, desnoods door inbeslagneming, dat die groente zal 
worden gebruikt A-oor drogeri.ien of zouterijeu. die ik be-
schouw als oorlogsindustrieën. 

De suiker is in beslag genomen. Wat de rijst betreft, is 
nog niet tot inbeslagneming besloten. Daarvoor beslaan 
moeilijkheden, maar wanneer blijkt, dat de door den heer 
van den Tempel gegeven voorstelling juist is, dan zal ook tot 
inbeslagneming van rijst worden overgegaan. IIet_is de 
vraag, of de rijst dan tot voldoend lagen prijs beschikbaar 
kan worden gesteld, vóór het 'JO-railhoenontwerp is nange-
nomen. Men zegt, dat men dan maar geld beschikbaar moet 
'houden, maar het is zeer de vraag of dat kan. 

De heer ter Laan (Rotterdam): Als het wetsontwerp 
omtrent de 20 millioen nog niet in werking is getreden en 
er zijn dan geen aardappelen, dan moet er toch rijst zijn. 

De heer Cort van der Linden, Minister van Binnen-
landsche Zaken: Dan is er toch nog iets anders dan rijst. Er 
zijn nu groenten, er komen nieuwe aardappelen en er zijn 
ook nog peulvruchten. Maar, zooals ik zeg, indien dit noodig 
is, dan zal tot inbeslagneming van rijst worden overgegaan. 

Er wordt geroepen, dan is het te laat, maar ik kan toch 
niet afgaan op de verklaring, door een van de leden der 
Kamer hier gegeven. Ik ben bezig te onderzoeken en laat ik 
er dit aan toevoegen: zoolang ik in deze Kamer moet debat-
teeren kan ik niet te gelijker tijd andere zaken regelen. Ik sta 
nu twee dagen in deze Kamer naar het debat te luisteren en 
in die twee dagen ben ik ook 's morgens en 's avonds werk-
zaam. maar dan kan ik natuurlijk niet alles doen. Er moet 
tijd zijn, om de zaken af te doen. 

Ik heb in den tusrehentijd den uitvoer van vee stopgezet. 
Ik tracht een regeling te ontwerpen om desnoods het vee in 
beslag te nemen »n vleesch beschikbaar te stellen. 

Over de viscb heb ik gisteren niet gesproken, daarin heeft 
de geachte interpellant gelijk. Ik heb dat niet gedaan omdat 
ik over de viscb niet behoorlijk was ingelicht en ik daardoor 
dus ook geen behoorl' ;ke inlichtingen aan de Kamer kon ver-
strekken. Ik kan nu mededeelen. dat een uitvoerverbod voor 
sommige vischsoorten in gereedheid wordt gebracht, opdat 
er meer visch dan tot dusver beschikbaar zal zijn en er beter 
aan de aanvragen zal kunnen worden voldaan dan tot nu toe 
het geval is geweest. 

Ik heb dus in een tijdsverloop van acht dagen tal van 
maatregelen genomen en krachtig ingegrepen, om in den 
toestand te voorzien. En nu kan ik constateeren, dat wanneer 
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ïnen nu alleen liet oog vestigt op de voorziening in den tegen-
woordigen nood, nadat dio zich geopenbaard heelt en de toe-
stand acuut is geworden, ik hier van #een enkel lid der Kamer 
een maatregel heb liooren noemen, die door de Regeering is 
over het hoofd gezien. Ik zal voortgaan op den ingeslagen 
weg, do politiek der Regeering voortzetten en er in de eerste 
plaats voor zorgen, dat do beschikbare hoeveelheden voedsel 
voor het volk aanwezig zullen blijven en zooveel mogelijk 
iegen redelijken prijs beschikbaar blijven. Bij het 20-milïioen-
ontwerp kan worden nagegaan of tegen nog lageren prijs be-
schikbaar kan worden gesteld. Wanneer dit op den voorgrond 
etaat, mag ik wel zeggen, dat het mij voorkomt, dat de poli-
tiek Tan do Regeering, die ook door den heer Marchant is 
verdedigd, toch de juiste is. 

Ik kan dan ook niet instemmen met den heer Snoeck Hen-
iemans, dat wij zouden moeten trachten om de winst dié 
gemaakt is bij den export te beperken. Ik heb niet gezegd, 
zooals die geachte afgevaardigde meende, dat door hooge uit-
voerprijzen de prijzen der levensmiddelen zouden dalen. 
Keen, eerst moet worden gezorgd voor een beschikbare hoe-
veelheid volksvoedsel en daarna moet de uitvoer worden ge-
regeld. Maar wanneer dan hoogo winsten worden gemaakt, 
dan is dit ook voordeelig voor ons land. De mogelijkheid van 
die winsten te maken is de oorzaak, dat ons land in dezen 
•toestand van welvaart verkeert, dat onze industrie op een 
bevredigend peil wordt gehouden, dat de arbeidsloonen hoog 
zijn. Want deze winsten stellen ons in staat en hebben ons 
in staat gesteld, om ons eenigszins de grondstoffen aan te 
schaffen voor onze industrie, en anderszij ds om kapitaal te 
"verschaffen aan de industrie, waardoor nieuwe industrieën 
zijn opgekomen en oude zich krachtig hebben kunnen ont-
wikkelen en uitbreiden. 

In de derde plaats hebben die winsten ons in staat gesteld 
ons krediet op te houden voor het dragen der lasten, die nood-
wendig uit den oorlog zijn voortgevloeid. Ik kan dus met 
den heer Snoeck Henkemans niet medegaan, waar hij meent, 
dat het verstandig zou zijn een bureau voor den uitvoer op 
te richten. Er is nog iets anders. Stel, dat het mogelijk was 
om den geheelen handel te beheerschen, dan zou het nog in 
den tegenwoordigen tijd een zeer bedenkelijke maatregel zijn, 
die door den geachten afgevaardigde wordt aanbevolen. Wat 
zou daarvan het gevolg zijn? Dat de Regeering de verant-
woordelijkheid ging dragen van den handel. Dat de Regee-
ring zich telkens zou moeten verdedigen tegen het verwijt 
dat zij te veel of te weinig aan het een of andere land had 
gegeven. In den tegenwoordigen tijd, nu men zoo voorzichtig 
moet zijn bij het handhaven van onze neutraliteit, mag de 
Regeering zich niet in den handel mengen, daarvoor de ver-
antwoordelijkheid op zich nemen. 

Dit wat belieft de voorziening in den acuten nood. Nu het 
verleden en de critiek op de beweerde tekortkomingen van de 
Regeering. Van verschillende zijden is er al op gewezen, dat 
de burgemeesters, althans van de groote steden, in deze niet 
het verwijt verdienen, dat zij te kort zouden zijn geschoten 
in hun plicht. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er mij ook in mijn eersten 
termijn van onthouden om cenige beschuldiging tegen die 
burgemeesters te uiten, maar wat is nu gebleken iu deze 
discussiën? Dat het niet goed is dat de mogelijkheid bestaat, 
dat er voortdurend tusschen die burgemeesters en de Regee-
ring verschil van opinie is, welk verschil dan in deze Kamer 
aanleiding geeft tot debat over de vraag wie nu eigenlijk ten 
deze het juiste inzicht heeft gehad in den loop der zaken. Ik 
ben overtuigd, dat in dien toestand verandering moet komen, 
dat er in de levensmiddelenvoorziening en in deze geheele 

Solitiek moet zijn eenheid van beginsel en eenheid van han-
elen. Ik zal mij thans onthouden van een verdediging van 

de gestie van den Minister van Landbouw. Bij de aan-de-
orde-stelling: van deze interpellatie heb ik begrepen, dat dia 
verdediging niet aan de orde zou zijn, omdat er gelegenheid 
voor debat daarover zou zijn bij de behandeling van het 
20-millioen-ontwerp, waarbij dan ook een andere interpellatie 
door den heer Schaper is aangekondigd. Dan zal de man die 
voor die gestie verantwoordelijk is hier achter do groene tafel 
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staan om zijn gestie te verdedigen tegen de critiek. Op het. 
üogenblik is dit, meen ik, mijn taak niet. 

\Vat zal er nu moeien gebeuren in het vervolg op het 
gebied der levesmiddeLonvoorziening? De betreurenswaar-
dige resultaten die nu verkregen zijn, zijn niet een gevolg 
van de beginselen die de Regeering aan hare politiek heeft 
ten gronddig gelegd, maar wel van onvermijdelijke fouten 
in de toepassing. Wat kan er gedaan worden om deze te voor-
komen? Er zijn nu tal van adviezen gegeven aan de Regee-
ring. De geachte afgevaardigde uit Rotterdam heeft geadvi* 
seerd tot de instelling van een afzonderlijk departement voor 
de volksvoeding. Nog daargelaten of het mogelijk zou zijn in 
dezen tijd een afzonderlijken titularis voor dat nieuwo depar-
tement te vinden, geloof ik toch, dat dit denkbeeld geen 
aanbeveling verdient. De geachte afgevaardigde heeft er op 
gewezen, dat er was een zekero dualiteit, omdat de volks-
voeding en de zorg voor de productie nu in één hand waren. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof inderdaad, dat dit niet 
anders mogelijk is. Ik geloof niet, dat het mogelijk is om de 
zorg voor de consumenten en die voor de producenten te 
scheiden. De belangen van beide groepen grijpen voortdu-
rend in elkander, wat meer zegt, het grootste deel van ons 
volk is te gelijker tijd consument en producent. 

Het is niet anders mogelijk dan dat de belangen van pro-
ducenten en van consumenten door één persoon worden be-
hartigd en dat één persoon de verantwoordelijkheid draagt 
zoowel voor hetgeen voor den consument als voor ketgeen 
voor den producent geschiedt. Het komt mij voor, dat die 

Eersoon niet een ander kan zijn dan de Minister van 
andbouw. 
Ik kan meer dan iemand anders oordeelen over hetgeen 

de Minister van Landbouw tot dusver heeft gedaan en ik stel 
er prijs op openlijk te verklaren dat deze bewindsman ten 
volle tegen zijn bijzonder zware taak is opgewassen, al zal 
hij ook gaarne erkennen dat door hem in die zeer moeielijke 
gestie fouten zijn begaan. 

Waarom zijn er fouten begaan? Het ligt niet aan den be-
windsman, maar aan den aard van de zaak; het ligt hieraan 
dat het ondoenlijk is het geheele economische leven te rege-
len en te beheerschen. De heeren sociaal-democraten mee-
nen dat die mogelijkheid bestaat: ik kan dit inzicht niet 
deelen. 

De heer de Meester heeft gewezen op een artikel in de 
Nieuwe Rotterclamschc Courant en ik wilde dat men alge-
meen van dit voortreffelijk artikel kennis nam. Daarin wordt 
betoogd dat wanneer in den gewonen normalen tijd een mis-
rekening plaats heeft door een bankier, een industrieel, een 
koopman, de fout beperkt is en zich herstelt. De bekwaamste 
bankiers en kooplieden kunnen zich vergissen, maar op wien 
komt dat neer? Alleen op hem die de vergissing begaat, 
maar naast hem staan honderd anderen die andere inzichten 
in de zaken hebbeu, waardoor de fout in zijn berekening 
wordt hersteld, maar hier moet het één persoon doen. Eén 
persoon, geadviseerd door verschillende adviseurs, moet 
voorzien de voorraden die beschikbaar zullen zrjn en den 
loop van de prijzen. Wanneer hij zich vergist is dat niet een 
vergissing van een persoon, die onmiddellijk hersteld wordt 
door anderen die een ander inzicht hebben, maar een fout 
die onmiddellijk door de geheele bevolking wordt gevoeld. 
Dit ligt in den aard van de zaak, dat onze menschelijke 
krachten te kort schieten om 6teeds, zonder dat men gevaar 
loopt vast te loopen, de rechte besluiten te nemen in het 
economische leven. 

Een ander advies, dat nieai gegeven heeft, i s : men moet 
meer centraliseering brengen in het Departement van Land-
bouw. Men moet een ambtenaar of een kleine commissie be-
noemen die met het geheele beleid van het Departement is 
belast. Ik heb hooren zeggen, dat men zou moeten benoe-
men een verantwoordelijk ambtenaar. Dit is een denkbeeld 
dat ik verwerp. Er is maar één verantwoordelijkheid, die 
van den Minister, maar men kan geen verantwoordelijk amb-
tenaar tusschen den Minister en de Kamer plaatsen. Het 
denkbeeld van centralisatie wil ik zeer gaarne overwegen 
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en met mijn ambtgenoot van Landbouw bespreken. Het komt 
my inderdaad voor, dat dit denkbeeld een goede kern heeft, 
dat wellicht op die wijze veel kan worden vermeden wat uu 
|ot allerlei bezwaren aanleiding geeft. Dat het wenschelijk 
is tevens alle commissiën af te schaffen, geloof ik niet, want 
men bet'ft vooral bij deze zaken noodig adviezen en voort-
durend adviezen van menschen uit de practijk. Men moet 
steeds voeling houden met de practijk en dit kan niet alleen 
door departementsambtenaren geschieden. 

Een andere vraag is, of het verstandig is, dat er in die 
commissies zitting nemen leden uit deze Kamer. Men heeft 
gezegd, dat de Minister zich daarover zal verheugen, want 
dat de debatten dan zullen worden gehouden tusschen de 
Kamerleden en de ledeu dier commissies en zoodoende langs 
den Minister zullen heengaan, maar ik verheug mij daarover 
niet. Wanneer men van het hout is, waaruit men Ministers 
snijdt, verheugt men zich in zijn eigen verantwoordelijkheid. 

Toch geloof' ik, dat bet benoemen van Kamerleden in die 
commissies naast nadeelen. ook voordeelen heeft. 

Een nadeel is, dat er hier in de Kamer een soort debat 
wordt gevoerd, niet tot den Minister, gelijk dit behoort, maar 
tot de adviseurs van den Minister, die dan een min of meer 
verantwoordelijke positie innemen. Een voordeel is, dat de 
leden van de Volksvertegenwoordiging meer van nabij bekend 
zullen worden met de groote moeilijkheden en de groote vra-
gen. die zich dagelijks voordoen. 

Maar bovendien, wanneer de Minister heeft misgetast, 
wanneer het beter ware geweest, dat hij geen leden van de 
Kamer in die commissies had benoemd, dan wil ik wel zeg-
gen, dat de schuld niet alleen bij den Minister ligt, maar 
ook bij de leden, die het lidmaatschap hebben aanvaard. 

De heer Schaper: Dat had u niet mogen zeggen; daar zal 
ik nog op terug moeten komen. 

De heer Cort van der Linden, Minister van Binnen-
landsche Zaken: Ik zeg niet, dat zij dit niet hadden mogen 
doen; ik zeg alleen: als het een fout is geweest, dan hadden 
<ïe leden die het afkeuren, zelf het lidmaatschap niet moe-
ten aanvaarden. Daar blijf ik bij. 

Nu wil ik echter gaarne onderzoeken en met mijn ambt-
geonot van Landbouw overwegen, of het mogelijk is in de 
samenstelling van die commissies verandering te brengen. 
Het komt mij echter voor, dat dit niet gemakkelijk zal zijn, 
want men zal toch moeilijk aan de heeren het lidmaatschap 
kunnen ontnemen. 

Een nadere Taad, aan de Regeering gegeven, is, dat men 
zware straffen moet stellen op het achterhouden van levens-
middelen. Het komt mij voor, dat men met zware straffen, 
hoe verdienstelijk ook in theorie, niet ver zal komen. Men 
kan die straffen in de wet zetten, maar of men de personen 
zal kunnen vinden, of men het bewijs zal kunnen vinden, dat 
zij te kwader trouw hebben gehandeld, komt mij voor uiter-
mate moeilijk te zijn. 

De heer Marchant: Het is voldoende om op te leggen de 
verplichting tot het doen van aangifte van de voorraden. 

De heer Cort van der Linden, Minister van Binnen-
landsche Zaken: Zeker, maar dat is een ander middel, doch 
ik kom er tegen op, dat men met zware straffen veel zou 
bereiken. Zij zouden zeer zeker verdiend zijn, maar voor den 
rechter gebracht, zal men staan tegen het bewijs van den 
opzet, tegen het bewijs van de kwade trouw, en dat bewijs 
zal slechts in zeer weinige gevallen te leveren zijn. 

Ik wil ten slotte nog een antwoord geven aan den heer 
Schaper wat betreft de broodkaarten. 

Het is waar, dat, zooals nu de regeling der broodkaarten 
is, zij niet uniform is over alle gemeenten, maar een uniforme 
regeling is niet wel mogelijk, omdat het veel afhangt van de 
plaatselijke omstandigheden. 

Ik wil de zaak gaarne nader onderzoeken en als het moge-
lijk is een andere regeling treffen. Ik wil de verzekering 
afleggen, dat ik ook op dit punt mijn aandacht zal vestigen. 

(Voorzitter e. a.) 

De Voorzitter: Het oogenblik zou thans gekomen zijn om 
aan den geaebten interpellant bet woord te geven tot het 
uitspreken van een slotwoord. 

De heerTcenstra heeft echter gevraagd om, zonder in het 
debat terug te treden, nog een enkele opmerking te mogen 
maken. Ik racen den gcriditen afgevaardigde daavtoe in de 
gelegenheid te moeten stellen eu geef het woord aan den 
heer Teenstra. 

De heer Teenstra: Mijnheer de Voorzitter! Ik dank u, 
dat u mij de gelegenheid hebt willen geven om nog enkele 
zeer korte opmerkingen te maken. 

Ik heb in mijn eerste reden o. a. twee zaken besproken. 
In de eerste plaats beb ik medegedeeld, dat op de circu* 

laire, welke was uitgevaardigd in Januari en waarover de 
Minister van Binnenlandscbe Zaken ook gesproken had, 
slechts 14 gemeentebesturen hebben gereageerd. 

Ik heb dit afgekeurd en er zijn twee sprekers opgestaan, 
de heeren van der Molen en van den Tempel, die hetgeen ik 
in de gemeentebesturen had afgekeurd, goedgekeurd hebben. 
Zij hebban dat op zakelijke wijze gedaan; zij hebben hun 
argumenten tegenover de mijne geplaatst en uitgelegd waar-
om Rotterdam en Amsterdam aldus hebben gehandeld; ik ben 
het met hen niet eens, en zij zullen waarschijnlijk het niet 
eens zijn met mijn argumenten. Er is nu echter voor mij geen 
enkele reden daarop weder in te gaan. 

Daarna heb ik gesproken over de 27 wagons aardappelen, 
die aan Amsterdam waren aangeboden, doch die door Am-
sterdam waren geweigerd, op grond dat men aardappelen 
wilde krijgen niet per wagon doch per schip. 

De wijze, waarop de heer van den Tempel dit heeft beant-
woord, zal iedereen doen begrijpen, dat ik daarop een, zij 
het zeer kort, wederwoord doe hooren. 

In de eerste plaats doe ik opmerken, dat naar het mij voor-
komt verschillende sprekers, die daarover hebben gesproken, 
niet goed begrijpen de verhouding, welke er is tusschen de 
rijkscommissie van toezicht, de aardappelenvereeniging, het 
distributiekantoor en den Minister. Maar ik zal ook daarop 
niet ingaan. 

Alleen wil ik verklaren het niet eens te zijn met hetgeen 
de Minister van Binnenlandsche Zaken zooeven zeide, nl. 
dat wanneer wij het niet eens waren met het systeem van het 
benoemen van Kamerleden in de rijkscommissiën, wij die 
functie niet hadden moeten aanvaarden. 

Ik wil hier even terugkomen op hetgeen voorgevallen is 
indertijd in een vergadering met gesloten deuren, van ver-
trouwelijken aard. Ik mag dat wel doen, want ik meen hier 
het recht te hebben mij te verdedigen. 

Ik heb toen uitdrukkelijk tot den Minister van Landbouw, 
Ny verheid en Handel gezegd — en de toen en hier aanwezig» 
heeren zullen het kunnen bevestigen —: ,,ik ben het met uw 
systeem in het geheel niet eens; ik wil de vrijheid van critiek 
behouden". Maar als de Regeering in moeilijke tijden, als 
wij beleven, een beroep doet ook op Kamerleden, dan meen 
ik als goed vaderlander, waar ik wellicht in een of anderen 
tak van levensmiddelenvoorziening eenige deskundigheid 
bezit, mijn diensten aan de Regeering, als zij daarop een 
beroep doet, niet te mogen onthouden. Ik zit in die commissie 
waarlijk niet voor mijn pleizier. Toen heeft Zijn Excellentie 
de Minister van Landbouw tot mij gezegd: „Welnu, ï i 
respecteer dat standpunt, gij behoudt volkomen uw recht van 
critiek, maar ik verwacht van u dat gij naar uw beste ,weten 
zult uitvoeren, hetgeen ik u opdraag en van u verlang. ' Dat 
heb ik tot nog toe gedaan, en dat is mijn verhouding tot den 
Minister van Landbouw; wat de Minister mij opdraagt en 
van mij verlangt doe ik naar mijn beste weten, maar meer 
verantwoordelijkheid heb ik niet. 

Ik laat nu die andere zaken, in afspraak met u, Mrjnheer 
de Voorzitter, rusten en kom alleen terug op dat eene geval 
van den heer van den Tempel, dat van die 27 wagons. Daar-
over heeft de geachte afgevaardigde uit Amsterdam IX in 
min of meer scherpe bewoordingen besproken en gezegd: 
Kijk eeus, op het laatst heeft zich daar nog weer tusschen 
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geschoven de directeur van de Aardappelvereeniging. De 
directeur van de Aardappelvereeniging heeft in een brief — 
en hij heeft dien brief voorgelezen — ingevoegd — ik kan 
de woorden niet alle precies herhalen — het woord ,,uitslui-
tend". Dat heeft de geachte afgevaardigde ten scherpste afge-
keurd en gezegd: als getuige dat het niet zoo is, kan ik aau-
halen den heer Cohcn, die bij een gesprek over deze zaak 
tegenwoordig is geweest. 

De geachte afgevaardigde knikt, we zijn het hierover dus 
eens. 

Nu wil ik over dat tusschenschuiven even een woord zeg-
gen. Dat tusschenschuiven is zóó geweest dat het distributie-
bureau gevraagd heeft aan de Aardappelvereeniging haar 
diensten te willen bewijzen. Dat is de reden dat de directeur 
van de Aardappelvereeniging op het laatst zich heeft bemoeid 
met de distributie van aardappelen. Toen de drukte zoo over» 
stelpend was, is door de Regeering en het distributiebureau 
een beroep gedaan op de Aardappelvereeniging. Zoo kwam de 
directeur van de Aardappelvereeniging er bij. 

Nu kom ik op den getuige dien de heer van den Tempel 
hier heeft aangehaald en op de invoeging van het woord ,,uit-
sluitend" voor ,,in wagons". Ik zal voorlezen de verklaring 
van den directeur van de Aardappelvereeniging èn de ver-
klaring van den getuige, aangehaald door den heer van den 
Tempel, den heer Cohcn. Ik heb eerst de verklaring van den 
heer van Biessum, directeur van de Aardappelvereeniging: 

„Ondergeteekende, O. van Biessum, Directeur der 
Aardappelvereeniging, verklaart, dat dé Directeur van 
het Marktwezen hem mededeelde, dat aardappelen per 
spoor niet konden worden ontvangen, door te hooge los-
singskosten voor de wagons in lichters te Amsterdam." 

Dit is m. i. zoo gedecideerd mogelijk. 
En nu de verklaring van den heer Cohen; die luidt: 

,,De Directeur v/h Marktwezen te Amsterdam heeft 
tot tweemaal toe in een telefonisch onderhoud met 
ondergeteekende verklaard, dat hij onmogelijk aardap~ 
pelen per spoor kon ontvangen, daar dit veel te duur 
uitkwam. Op zijn verzoek om opgave van dit verschil, 
daar aardappelen opgeladen te Stadskanaal slechts f 20 
aan vracht per wagon kosten, gaf' hij de bijgevoegde in-
lichtingen." 

Daar staat dus uitdrukkelijk, dat hij onmogelijk — ik 
druk op het woord „onmogelijk", evenals op ,,to,t tweemaal 
toe" — aardappelen per spoor kon ontvangen. Dit is aidoen-
de en nu vraag ik of ik niet gerechtigd was om te zeggen, 
dat Amsterdam deze 27 wagons had kunnen krijgen, wan-
neer bet een kwartje per H.L. meer had willen geven. 

De heer Schaper: Mijnheer de Voorzitter! Deze discussiën 
hebben langer geduurd dan ik eerst had vermoed, nl. twee 
dagen. In één dag meer dan ik gedacht had is de zaak dus 
afgeloopen. Intusschen is mijn meening, dat deze twee dagen 
geen verspilling zijn geweest van den nationalen tijd. Hier 
zijn nu dingen aan het licht gekomen, die aan het licht 
moesten komen en debatten gevoerd, die licht hebben ge-
bracht over zeer veel zaken, waarvan zelfs een aantal Parie-
mentsleden niets wist. In zoover is het dus geen verspilling 
van tijd geweest. 

"Wel wil ik zeggen dat het te betreuren is, dat wij hier een 
zeker gehakketak hebben gekregen over de opvatting van een 
taak door een bepaald aangewezen gemeentebestuur en ook 
het geval, dat voorzitters van de commissiën zich in de plaats 
van den Minister stellen en zich presenteeren als verdedigers 
van het beleid van den Minister op bepaalde onderdeelen. Ik 
heb geen gemeente genoemd, maar heb bij mijn critiek ten 
aanzien van de gemeenten bepaaldelijk het oog gehad op die 
burgemeesters, die niets doen, die Gods water over Gods akker 
laten loopen en die zich om de zaak niet bekommeren; op 
burgemeesters voorts, die op zeer gebrekkige wijze hun taak 
verrichten. 

Dat er ook fouten zijn gemaakt door de gemeentebesturen 

(Schaper.) 

van de groote steden, Amsterdam, Rotterdam en de,u Haag, 
dat daar niet alles zóó gesmeerd is gegaan als wij gewild 
hadden, is natuurlijk waar; maar als een der commissieleden 
weet ik, dat steeds met lof is gewaagd van de gestio der be-
sturen van die groote gemeenten, die al het mogelijke hebbeu 
gedaan — ik wil ook Utrecht en Groningen noemen en andero 
daarmee niet yeroordeelen — om de zaken goed te doen 
loopen. 

Ik heb zelf gisteren tot den heer Teenstra gezegd: als gij 
meent, dat de schuld ligt bij de gemeenten in plaats van 
bij de Regeering in het geval van de aardappelen, dan hebt 
gij het recht daarmede te komen; maar indien men dat doet, 
moet men zeer vast in de schoenen staan. Er had daarover 
geen verschil mogen komen en niet een onverkwikkelijk debat 
als wij gehoord hebben. De feiten hadden dus zeer vast 
moeten staan, anders had men met die dingen niet moeten 
komen. 

Wa t de commissies betreft, heeft het mij gespeten, dat 
voorzitters van bepaalde commissies hier met opgestreken 
zeil zijn gekomen en zich in de plaats van den Minister heb-
ben gesteld. Bij voorbeeld over de visch is de heer Duymaer 
van Twist als de gelaarsde kat naar voren gekomen en heeft 
gezegd: over die visch wil ik het u wel eens zeggen! Ik had 
het den heer Duymaer van Twist niet gevraagd, wèl aan den 
Minister. En wat is het merkwaardige? Dat de antirevolu-
tionairen, wier beginselen altijd falikant in de praktijk uit-
komen, de eersten waren, die kwamen met een vermenging 
van het gezag met het volgens hen slechts controleerende 
lichaam, die in de plaats van den Minister traden. Terwijl 
de heer Brummelkamp hier weer tot in den treure heeft ge-
zegd, dat de volksvertegenwoordiging slechts een contro-
leerend lichaam was en met het gezag niets had te maken, 
was het een antirevolutionnair lid, dat het eerst zeide: over 
de visch zal ik het u wel eens zeggen! 

Maar zoo diep is de heer Duymaer van Twist er natuurlijk 
niet op ingegaan. Het was als altijd de kleine politieke 
manier, waarop de heer Duymaer van Twist steeds optreedt, 
om een weinig politieke munt te slaan uit welke situatie ook. 
Wij kennen nu eenmaal den heer Duymaer van Twist. Hij 
verdient volkomen dat bekende verkleinwoord, dat hem hier 
meermalen wordt toegevoegd, n.1. , ,Duimpje". 

Nu ik over die commissies spreek, moet mij een hartig 
woord van het hart aan het adres van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, naar aanleiding van wat hij daar-
over heeft gezegd. Indien de Minister van Landbouw iets 
dergelijks had gezegd, zou het een impertinentie zijn geweest. 

Het is niet nobel om eerst een beroep te doer. 'op Kamer-
leden, om hen te benoemen in een commissie, waarvan de 
Kamer weet, dat met de werkzaamheden dagen zijn gemoeid, 
waarbij men niet alleen moet vergaderen en correspondenties 
in ' t oog houden, maar ook conferenties moet bijwonen, en hen 
dan te zeggen: dan hadt gij het maar niet moeten aannemen! 
Ik kom daartegen met kracht op. Welk is mijn oordeel over 
die commissies? Dat commissies worden ingesteld voor de 
levensmiddelenvooraening is op zich zelf niet het kwaad. 
Levensmiddelencommiseies heeft men ook in genieentan; bij 
voorbeeld in Rotterdam heeft men zulk een commissie. Dat 
kan toch op zich zelf geen kwaad zijn. Het wordt echter een 
kwaad, indien men de verantwoordelijkheid op die commis-
siesi wil schuiven en de leden dier commissies de verantwoor-
delijkheid op zich willen nemen in de plaats van den Minis-
ter. Ik heb gisteren reeds gezegd, dat die commissies die 
verantwoordelijkheid niet kunnen dragen, soms zelfs hun 
bevoegdheid niet kennen en dat zij niet het recht bezitten, 
de groote lijnen te trekken. Dat moet komen van een Minis-
ter, die een bepaald omlijnd plan heeft en met die commis-
sies in voeling moet wezen, wat ook niet het geval is. Tk wil 
nu echter die inwendige dingen niet bloot leggen. Er is geen 
sprake van, dat een commissie "eregeld met den Minister 
kan overleggen en toch verwacht men van die commissies 
bepaalde dingen. Het zijn dan cok ..commissies van Toe-
zicht" op de vereenigingen; dat moeten zij blijven en dan 
kan men er niet zooveel van verwachten als zij tot nog toe 
hebben gedaan en men klaarblijkelijk heeft verwacht. Dx 
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heb l üeceuibw 1915, toen die commissiën pas benoemd 
waren, al gezegd (bladz. 348 van de Handelingen): 

,.l)e Regeering heeft in het laatst van dit jaat opg2-
richt die lakende rijkscommissiën van toezicht, één 
/groote commissie en verschillende kleine commissiën 
voor groenten, aardappelen, varkens enz. Ik heb mij aan 
het verzoek om in die commissie zitting te nemen niet 
willen onttrekken. Ik ben er van overtuigd, dat onder 
de tegenwoordige omstandigheden de Regeering er recht 
ion heeft te worden geholpen door al degenen, die zij in 
staat acht dat te doen. Maar ik wil wel zeggen, dat dit 
<ïoor deRegeering mijns inziens niet gedaan is op een 
wijz» die de juiste is. De bedoeling schijnt hierbij te 
hebben voorgezeten om de verantwoordelijkheid op die 
eomnuauën af te schuiven. Ik weet wel, formeel kan dat 
niet,: de Minister heeft trouwens ook bij de installatie 
verklaard: de verantwoordelijkheid blijft hij mij. Maar 
h-jt systeem leidt er toe. Waarom P Omdat men juist in 
die kleine commissiën de meerderheid bezorgt aan 
"Kamerleden — in den regel drie tegen een - , zoodat 
men op die wijze zich bij voorbaat overtuigt, dat de be-
sluiten daar genomen worden door een meerderheid van 
Kamerleden, waardoor men die commissiën kan ge brui-
ken als een stootkussen in het Parlement, waarbij men 
zich daarop kan beroepen. Dit systeem komt mij te ge-
kun steld voor." 

Ik heb daar meer over gezegd. Dat schijnt de bedoeling 
•van den heer Posthurna te zijn geweest, maar dan is het een 
verkeerds bedoeling geweest. Verder zeide ik: 

,,De leden als zoodanig krijgen zelfs de rainisterieelc 
circulaires niet over het l>etrokken vraagstuk. Boven-
dien, ieder begrijpt, dat allerlei gewone menschen uit 
de maatschappij en ook wij, Kamerleden, daar niet ge-
regeld bij kunnen zijn, vooral in dezen tijd niet, zoodat 
zij niet kunnen instaan voor all^s wat daar gebeurt. Als 
men in sommige commissiën alles wil nagaan, van de 
productievereenigingen bijv., alles wat daar te doen is, 
dan zal men den geheelen dag op reis moeten zijn of in 
vergadering, en daar is geen tijd voor." 

Het gaat dus niet aan te zeggen: gij hadt het dan maar 
niet moeten aannemen. Wij hebben niet geweigerd, omdat 
wij meenden in dezen tijd verplicht te zijn de Regeering in 
haar moeilijke taak te helpen. Hadden wij geweigerd, dan 
—> dat vergete men ook niet — zou Minister Posthurna later 
misschien gezegd hebben: gij komt nu met critiek, maar gij 
hebt mij niet willen helpen. 

De heer Cort Tan der Linden, Minister van Binnenland-
sche Zaken: Ik heb het niet afgekeurd, maar ik heb gezegd: 
indien gij het afkeurdet, hadt gij moeten weigrren deel van 
de commissie uit te maken. 

De heer Schaper: Die redeneering deugt toch niet. Tal van 
Kamerleden hebben gevoeld: op zich zelf is het niet af te 
keuren, maar er zit iets in dat niet goed is. Men kan echter 
niet weigeren. Bovendien, wanneer men er voor staat weet 
men ook niet precies wat er gevraagd wordt. Er zijn com-
missiën die het nog niet precies weten. Maar wanneer dat de 
opinie mocht zijn van den heer Posthurna als hij terugkomt, 
dan zal ik de consequenties weten te trekken! Wat mij be-
treft, doek morgen de commissies op; wanneer zij maar 
eenigermate in den weg staan van een goede regeling; dan 
moet ge ze geen dag langer houden. Het is bij mij nog de 
vraag of het zoo is, wanneer de commissies een beperkte taak 
hebben en geen Regeering er op steunt. En als zij meermalen 
aanleiding geven tot een warboel als wij hier hebben beleefd 
met de aardappelen en de visch, een wrijving en krakeel in 
de Kamer, dan zijn zij alleen reeds daardoor veroordeeld. Het 
zou — heeft men gezegd — voor de Regeering gemakkelijk 
zijn te zeggen: laat ze maar.met elkaar scharrelen, maar de 
Minister van Binnenlandsche Zaken zal, hoop ik, te veel 

f oeden smaak hebben om te wenschen, dat zoo iets weer in het 
arlement voorkomt. 

In elk geval gaat het niet aan zooals de heer Duymaer van 
Twist, nota bene! deed, mij te verwijten, dat er een trein met 
bloemkool en peen zou zijn uitgegaan. Alsof de rijksi ominis-
sie daartegen iets zou kunnen doen! Als het geschied is, pro-
tesleer ik er hier met klem tegen. Dat zou zijn tegen da 
ministerieele beslissing, want van den loden af zijn de gren-
zen gesloten. Ik weet nok niet of het juist is. In de couranten 
— dit tussehen haakjes — is gezegd, dat alleen ..bosjespeen" 
niet mag worden uitgevoerd, dus wel andere peen. Wat dit 
..belangrijke" onderwerp betreft, er mag niets meer uit. Ik 
hoop, dat zoo spoedig mogelijk do grens ook voor andere 
groenten gesloten wordt en die in de eerste plaats blijven voor 
de bevolking van ons land, om daarna tot een regeling to 
komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is hier nu nog weer veel ge-
sproken over de economische politiek van de Regeering. 
.Natuurlijk blijft dio bespreking in het algemeen voor de be-
handrling van het bekende wetsontwerp die op komst is ge-
reterveera. Ik zal dit dus niet uitspinnen en er slechts bitter 
weinig van zeggen. 

Ik wil evenwel constateeren, dat de algemeene opinie in 
deze Kamer is dat er beter moet worden doorgetast; die les 
kan de heer Minister uit de discussie trekken. Wat dat be-
treft is mijn inleiding schier niet afgekeurd, algemeen stemt 
men toe: wat er gebeurd is heeft blijk gegeven van een poli-
tiek, die niet volledig, die te slap is, waaraan fouten kleven, 
belangrijke fouten. Iedereen, in de Kamer en in het land, 
is overtuigd, dat dergelijke dingen als thans voorkomen, niet 
meer mogen voorkomen, en zoo spoedig mogelijk moeten wor-
den hersteld. Er is hier geen stem opgegaan voor een slappere 
politiek, algemeen gevoelt men dat er beter en met meer 
kracht moet worden aangepakt. 

De heer Marchr.nt heeft in sommige oplichten eenige uit-
sonderingen gemaakt, maar zijn systeem, kan men eigenlijk 
moeilijk bespreken. Hij zegt eerst dat men den boel eigenlijk 
maar moet laten loopen, omdat het honderden millioenen zou 
kosten om goed in te grijpen, en dan komt hij met maatre-
gelen, die naar zijn eigen overtuiging weer veel geld kosten, 
een systeem dat men eerst moet nalezen, om er wat van te 
recht te brengen. De heer Marchant wil naar het schijnt de 
maximum prijzen niet. omdat die lager zouden gaan dan de 
productieprijzen, enz. Ik zal van dit systeem heelemaal niets 
zeggen, het is naar het mij voorkomt voldoende veroordeeld. 
Wanneer wij zooveel artikelen over de grenzen naar Duitsch-
land brengen en dan geen maximum prijzen stellen voor het 
binnenland, worden wij hier toch nog afgezet. De heeren 
exporteurs zullen uit zich zelf niet zeggen: wij verdienen 
genoeg in Duitschland, nu kunnen wij in Holland de zaken 
goedkoop leveren! Zij zijn, wat dat betreft, consequent ,,in-
ternationaal", zij stroopen de Duitschers en als zij kunnen 
óók ons. Zij zuigen alles uit, als zij maar rijk worden. De 
maximum prijzen zullen wij toch moeten hebben en wanneer 
zij werkelijk beneden de productieprijzen gaan, komt vanzelf 
de vraag aan de orde of niet door toeleggen van geld van 
regeeringswege de zaak moet worden in het reine gebracht. 
Zoolang dient men te waken tegen oorlogswinst op levens-
middelen in het land ten koste van de ingezetenen. 

Naar het schiiut, zooals de Minister het overbracht, heeft 
de heer Snoeck Henkemans gezegd, dat hij wil beperking van 
het betalen der hooge prijzen in Duitschland. Dat is niet 
kunstmatig te beperken, maar ik twijfel er toch ook aan of 
de tegenwoordige politiek op een goede, behoorlijke econo-
mische basis berust. Ik geloof dat er veel voor te zeggen is, 
al is de overgang moeilijk, dat de Duitschers ook normale 
prijzen betalen en wij niet meer dat enorme verschil van 
prijzen in binnen- en buitenland hebben, zoodat wij niet 
voortdurend hier in het binnenland prijzen hebben met een 
neiging om hoog op te loopen door de buitenlandsche oni-
standigheden. Dan wordt de distributie ook minder noodig. 
Maar dit kan nog eens bekeken worden bij het groote debat. 

Nu nog iets over de rede van den heer Minister van heden-
niiddag. Tot mijn verbazing heeft de Minister gezegd, dat er 
in de Kamer geen enkele maatregel is aanbevolen, dio door 
de Regeering niet is genomen. Dat is toch wel bijzonder 
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kras! De heer Minister heeft nu nog enkele inaatregelen_ in 
het vooruitzicht gesteld, als inbeslagneming en verstrekking 
van rijst, inaar die maatregel — door mij aanbevolen — is 
toch nop niet jrenomen. Voor de visch wil de Minister nu de 
grens sluiten. Was dat al zoo? Gebeurde het voordat wij 
Troepen een behoorlijke distributie van visch? Ten aanzien 
van het rundvleesch heeft de Minister nu peen woord meer 
srezegd. Wij hebben srezegd — in dit opzicht sluit ik mij bij 
den heer Snoeck Henkemans aan — dat het noodig is, dat 
wij troedkooper rundvleesch krijgen en dat wij niet moeten 
hopen, dat de boer, nu de grenzen gesloten zijn, eens zoo 
sroed zal zijn de beesten niet langer op het prachtige jrras te 
laten weiden. Het is jammer voor ze, dat ik het zeggen moet, 
maar het kwaad is dat al die beesten blijven leven, zij moeten 
komen onder de proote massa, opdat die het hoog noodige 
vleesch krijtrt en ook het vet dat noodig is. 

De heer Cort van der Linden, Minister van Binnenland-
sche Zaken: Ik heb gezegd, dat de uitvoer stopgezet is en dat 
maatregelen worden overwogen, die niet gemakkelijk te vin-
den zijn, om het vleesch van de koeien die in beslag genomen 
zijn te distribueeren. 

De heer Schaper: Maar dan heeft de Minister toch te veel 

f ezegd, toen hij zeide, dat wij geen maatregelen hebben aan-
evolen die hij niet reeds had genomen. Bovendien is de toe-

zegging zeer vaag. Het helpt niet of men de grenzen sluit, 
het vee blijft leven en wij moeten zorgen, dat wij rundvleesch 
krijgen. Ik weet dat het moeilijk is, wij wurmen nu al maan-
den met die moeilijkheid. Maar de allergrootste moeilijk-
heid is, dat het volk geen vleesch en vet kan bekomen, en die 
moeilijkheid moet ophouden. Men kan zonder spek en vet 
niet en het vet zit in onze mooie veestapels. Er moet dan maar 
weer eens een knoop worden doorgehakt. 

Ook de Regeeringsvarkens zijn ondanks alles duur, het 
yarkensvleesch is veel duurder dan vroeger. Het systeem van 
hooge prijzen voor Duitschland mag dan zeer mooi zijn, maar 
dan moet ook de Nederlandsche verbruiker het vleesch kunnen 
krijgen voor normale prijzen. Ook de middenklasse. Ik kreeg 
vanmorgen een telegram, luidende: 

„Voorzitter der sociaal-democraten, 
den heer SCHAPEB, 

Griffie 2de Kamer Haag. 
De vergadering van bestuursleden van negenenveertig 

in Amsterdam gevestigde vereenigingen uit den handel-
drijvenden middenstand bijeengekomen in Krasnapolsky 
moet tot haar groot leedwezen verklaren dat op den han-
deldrijvenden middenstand in Nederlands hoofdstad 
geenszins toepasselijk is dat er welvaart heerscht, goede 
verdiensten worden behaald en geen werkeloosheid be-
staat, zoodat althans wat de middenstanders betreft de 
economische politiek der Regeering tot dusver niet is 
geslaagd. 

VBNEKAMP, voorzitter 
Ferdinandbolstraat 136." 

Ook de middenstand lijdt. Al die menschen die in het sys-
teem van den heer Marchant géén duurtetoeslag kunnen 
krijgen, moeten ook tegen normale prijzen vleesch, vet en 
spek kunnen krijgen. Ik hoop, dat de Minister nu zal weten 
door te tasten. 

Wat het brood betreft, doet het mij groot genoegen, dat 
de Minister heeft toegezegd, dat gestreefd zal worden naar 
een meer uniforme regeling. Dat het overal precies gelijk 
zal zijn, is misschien niet mogelijk, maar laat men in de 
eerste plaats met die kaarten niet schriel zijn. Wie een paar 
duizend gulden verdient, kan nog maar geen duur brood 
betalen. Ik heb dienaangaande vanmorgen een brief gekre-
gen, namens den Minister geteekend door den secretaris-
generaal Versteeg — de Minister is op het oogenblik een 
soort instelling! — waarin een regeling voor de Leeuwarder 
ingezetenen voorkomt. Losgelaten wordt, volgens dit bericht, 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1915—1916. — I I , 

de weigering om een broodkaart te geven aan hen, die vóór 
het verbod om wittebrood te bakken geen broodkaart bezaten. 
Maar verder wordt voor het geven van broodkaartcu een 
grens gesteld, ui. dat men alleen zijnde, niet mag hebbeu 
een inkomen boven f 650 per jaar — dus nog geen f 13 in de 
week — en als hoofd van een gezin in de belasting niet mag 
aangeslagen zijn voor een inkomen boven f 900, terwijl dit 
cijfer dan verhoogd wordt tot resp. f 1250 en f 1300, als 
men een of twee inwonende kinderen heeft beneden 16 jaar. 

Hieruit blijkt toch wel dit, dat in een stad als Leeuwarden 
menschen. die werkelijk behoefte hebben aan goedkoop brood 
een broodkaart wordt geweigerd. De burgemeester wil het 
niet veranderen en de Minister zegt, of liever de secretaris-
generaal : 

, ,Ik maak er U echter opmerkzaam op, dat waar de 
burgemeesters hei meest bevoogd zjjn om te beoordee-
len, wie in verband met plaatselijke omstandigheden 
voor een broodkaart in aanmerking komen, het mijne 
bedoeling is, hen hierin geheel vrjj te laten." 

Nu wil gelukkig de Minister hier overwegen meer uni-
formiteit. 

Ik zou dei. Minister in overweging willen geven, na te 
gaan of daarbij deze zaak niet beter behandeld kan worden 
en of bijv. niet op ruimer schaal broodkaarten kunnen wor-
den uitgereikt. 

De Minister heeft ook niet gesproken over het nemen van 
betere straibepa tingen. Ja , wel heeft de Minister het gehad 
over de ondoelmatigheid van „zware straffen" — hij houdt 
gelukkig een slag om den arm en legt misschien den nadruk 
op „zware" —, maar zwaar of niet zwaar, wanneer zoo'n spe-
culant enkele dagen in de kast gaat, dan knapt hij daar 
reeds werkeljjk van op. Hij behoeft er niet zoo lang in te 
zitten; als hij maar weet, dat de kast niet alleen is voor die 
arme drommels, die ten gevolge van de gemaakte oorlogs-
winsten in de benauwdheid komen en stelen van honger, dan 
is dat reeds voldoende. 

De heer Cort van der Linden, Minister van Binnenland-
sche Zaken: Om een dief te hangen, moet men hem eerst 
vangen. 

De heer Schaper: Zij zijn wel te vangen, als men bijv. 
maar inlichtingen inwint bij de burgemeesters, dan zijn ze 
wel te krijgen. Neem bijv. die menschen, die de aardappelen 
hebben vastgehouden en verkwanseld. Zü zullen worden ver-
volgd om iets anders, zij moeten een vervalsching gepleegd 
hebben of iets dergelijks en ik hoop, dat de rechter hen daar-
voor eens goed te pakken zal nemen. Die menschen zjjn by 
naam en adres bekend en zjj hebben willen profiteeren van 
den nood, waarin ons land verkeerde. Zq hadden, let wel, 
niet alleen reeds schatten verdiend, maar zij bobben nog 
meer willen hebben, door het volk aan den honger over te 
leveren. Die menschen moeten daarom worden gestraft, dat 
kan niet anders. Ook kan men hun een boete opleggen, wat 
zij ook wel gevoelen, maar dat is voor hen toch geen reden, 
om niet te probeeren winst te maken. 

Wat de Minister ook niet heeft toegezegd, en wat toch ook 
noodzakelijk is, is, dat de inbeslagneming niet moet geschie-
den tegen een prijs, die de menschen nog in staat stelt winst 
te behalen. Dat is gisteren nog eens door den heer Sannes ge-
zegd en ik had het reeds gemoveerd, maar ik wil den Minister 
nu nog eens in ernstige overweging geven, om bij overschrij* 
ding der maximumprijzen bijv. de inibesTagneming te doen 
geschieden tegen een prijs, die voor de menschen een straf, 
althans geen voordeel beteekent. 

De Minister heeft ten slotte gezegd, dat de heer Posthuma 
over het geheel goed had gehandeld, dat het beleid niet zoo 
slecht en een vergissing mogelijk was, enz. Dat de Minister 
een vergissing kan begaan, iedereen weet dat en niemand zal 
het hem kwalijk nemen. De toestand is buitengewoon moei* 
lijk, maar ik wijs er nog eens met nadruk op, dat het een 

erasüge veroordeeling van het beleid is, dat men in het 
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tweede oorlogsjaar, dus na een ïaar van ondervinding op het 
gebied van den oogst en de behoeften van hel volk, zonder 
aardappelen, dat voorname voedsel; en zonder suiker zit. Of 
het zit in de vele commissies, of in het verkeerde raderwerk, 
of in het feit, dat men te veel ambtenaren bij het commissie-
stelsel ongebruikt laat, — ik heb hooien zeggen, dat men-
schen niet geraadpleegd worden, die daarvoor in de eerste 
piaats in aanmerking komen, zelfs aan het Departement, — 
waar het ook in zit, in elk geval is het beleid niet voorzichtig, 
niet krachtig genoeg geweest. Want ware dat het geval ge-
weest, dan had niet moeten gebeuren, dat in een land, dat 
een overvloed van aardappelen produceert, enkele dagen bijna 
geen, of slechts niet te eten aardappelen te krijgen waren en 
er misschien nog volslagen gebrek komt. Dat had niet moeten 
gebeuren en dat had de Regeering liever niet moeten goed-
praten. Als de heer Posthuma terugkeert, moet hij zoo ver-
standig zijn, om dat te erkennen, want anders zal zijn terug-
keer niet zijn een joyeuse rentree. Dat wij zoolang zonder 
rundvleesch hebben gezeten is ook niet goed te praten. 

De Minister wil nu de zaak aanpakken; hij wil geen Minis-
ter ad interim. Nu in de practijk hebben wij dien toch al. 

In welke qualiteit dezj? Minister het doet, als Minister van 
Staat, als President van den Ministerraad, als Minister van 
Binnenlandsche Zaken of als Minister van Landbouw ad 
interim, zij het dan ook niet als zoodanig benoemd, kan ons 
niet schelen, want wij hebben een Minister met een ministe-
rieele verantwoordelijkheid. 

De Regeering wil nu aanpakken; de Minister verzekert ons 
dat hij alles wil doen om de zaak te redden. Wij zullen zien 
of deze op gemoedelijke wijze afgelegde belofte nu werkelijk 
ook zal worden ingelost. I k hoop en vertrouw het. Bij de 
behandeling van het 20-millioenontwerp zal er wel gelegen-
heid zijn om daarover te oordeelen. 

De Minister gaat anders wel wat al te gemakkelijk over 
dergelijke zaken heen. Hij zegt: de Minister van Landbouw 
is niet invalide, hij heeft nu een vervroegd zomerverlof. De 
Minister zegt, dat het zomerverlof is gegeven wegens gezond-
heidsredenen, ja, dat spreekt toch wel vanzelf! Maar de vraag 
ia of het wel verstandig is om in een tijd als dezen, nu alle 
economische processen in de war zijn, nu de menschen gebrek 
hebben aan aardappelen, aan vet, aan spek, enz. verlof te 
nemen. Die gemoedelijke voorstelling van dezen Minister 

(Schaper e. a.) 

omtrent het verlof van Minister Posthuma toont mijns inziens 
aan, dat de Minister de zaak niet zoo ernstig opvat. 

De Minister moet niet vergeten, dat er weken zijn geweest, 
dat maatregelen hadden kunnen worden getroffen omtrent 
de aardappelen, maar dat er geen leiding was aan het Depar-
tement en geen man die ingreep. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken had toen niet het 
besef dat hij ingrijpen moest. Den 24sten en den 27sten Mei 
is er in Hei Volk al op gewezen, dat er misschien aardappe-
lcn genoeg waren, maar dat er geen Minister was om in te 
grijpen. Eerst in Juni heeft de Minister ingegrepen. De 
Minister kan niet voorbijzien, dat er geen leiding was, dat 
de ambtenaren en de commissies met elkander over hun be-
voegdheid zaten te twisten, zooals het altijd gaat wanneer 
er niet een chef is. Daarom had er al vroeger een Minister 
ad interim moeten zijn aangewezen. 

Het is nu gebleken, dat de Overheid een zeer bijzonders 
en uitgebreide taak heeft. Oude schabionen zrjn vervallen. 
Wij staan nu in dezen tijd verder dan ooit af van een politie-
staaTTdie alleen heeft te waken voor het bewaren van de orde. 
De Staat heeft nu ook zijn zorg te wijden aan al de nooden 
en behoeften van het volk. Het volk heeft geen behoefte aan 
mooie woorden en beloften, maar aan daden. Aan daden ook 
om, wanneer het noodig is. aan de gemeentebesturen en de 
burgemeesters te toonen. dat zij hun plaats hebben in te 
nemen op behoorlijke wijze. 

Het geduld van het voik is nu radicaal ten einde. De Mi-
nister wil de menschen niet op straat, laat hij dan ook zor-
jren dat de toestand goed wordt. Dan zal hij ook zien, dat 
het Nederlandsche volk beseft, dat wri leven in een oorlogs* 
tijd. dat wij niet alles kunnen krijgen, zooals wij dat anders 
hadden, maar dat toch voor het minst moet worden voor-
zien in zijn eerste levensbehoeften. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Namens de Kamer heb ik de eer den 
heer Minister dank te zeggen voor de door hem verstrekte 
inlichtingen. 

De vergadering wordt gesloten. 


