
Vel 505. 1943 Tweede Kamer, 

79st# VERGADERING. — 8 MAART 1917. 

Mededeeling van ingekomen stukken. — Verslag uitgebracht over een wetsontwerp. Wetsontwerp n'. 322. 

79stc VERGADERING. 

VERGADERING VAN DONDERDAG 8 MAART 1917. 

(BlJIÏENROEPIXGSUUR 1 1 . 3 0 VOORMIDDAG.) 

Ingekomen: een voorstel van wet van den heer Mar-
chant c. s. tot wijziging der wet op het lager onder
wijs; een verzoekschrift. — Verslag uitgebracht 
over een wetsontwerp. — Voortzetting van de behan
deling van het wetsontwerp tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917 (Beschikbaarstelling van 
levensmiddelen), — Nog ingekomen: berichten van 
leden. 

Voorzitter: de heer Fock. 

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

Koster, Beckers, Arts, Jansen (den Haag), IJzerman, 
Eruytier, Dresselhuys, Scheurer. Knobel,Eland,van Foreest, 
Schimmelpenninck, Bongaerts, Bichon van IJsselmonde, de 
Monté ver Loren, Kooien, de Wijkerslooth de Weerdesteyn, 
Teenstra, Troelstra, Snoeck Henkemans, Juten. Janssen, 
Helsdingen, Heeres, de Meester, Ketelaar, Otto, van don 
Tempel, de Jonyr, Jannink, Engels, van der Molen, ter Laan 
(Rotterdam), van Doorn, Sannes. van de Velde, de Geer, 
Schaper, Rnys de Beerenbrouck, Marchant, van Groenendael, 
Beumer, Eerdmans, van Raalte, van Beresteyn, Visser van 
IJzendoorn, Patijn, Limburg, de Visser, van der Voort van 
Zijp, Roodenbursr. Kolkman. Duys, Eleskens, van Vuureu, 
Albarda, Boissevain. Duynstee, van Sasse van Ysselt, van 
Best, van Veen, Gerhard, Nierstrasz, de Kanter, Brummel-
kamp, Bomans, ter Laan (den Haair), Drion, Rink, Duymaer 
van Twist, de Savorniu Lohman, Rutgers, 

en de heeren Ministers van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken, van Marine en van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

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

De Voorzit ter : Ik dee.1 aan de Vergadering mede, dat is 
ingekomen: 

een missive van de heeren Marchant, de Meester, Troelstra 
en Visser van IJzendoorn, ten geleide van een voorstel van 
wet tot wijziging van artikel 26 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs. 

Wenschen de voorstellers het voorstel mondeling toe te 
lichten ? 

De heer Marcliaut: Mijnheer de Voorzitter! De voorstellers 
meenen te kunnen volstaan met te verwijzen naar de schrif
telijke toelichting, welke het voorstel van wet vergezelt. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1916—1917. — I I . 

(Voorzitter e. a.) 
Het voorstel van wet, dat met de daarbij behoorende 

stukken zal worden gedrukt en rondgedeeld, zal worden 
gezonden aan de af deelingen. 

De Voorzit ter : Ik deel verder aan de Kamer mede: 

A. dat is ingekomen: 

een verzoekschrift van J. Aartsen, fabrikant te Mijdrecht, 
houdende verzoek zijn zoon, thans in militairen dienst, aau 
een herkeuring te onderwerpen. 

Dit adres zal worden gesteld in handen van de Com
missie voor de Verzoekschriften; 

B. dat het verslag gereed, en reeds gedrukt en rond
gedeeld is, van de Commissie van Rapporteurs voor het wets
ontwerp tot bestendiging van den staat van beleg (361). 

Aan de orde is de behandeling van het v.ctsontwerp tot 
aanvulling en verhooging van het tiende hooidstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917 (Beschikbaar
stelling van levensmiddelen) (322). 

De algemeene beraadslaging wordt hervat. 

De heer Posthunia. Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, zet zijn rede voort en zegt: Mijnheer de Voorzit
ter ! Naast den raad, mij door den geachten afgevaardigde 
uit Veendam gegeven, om den oogst in zijn geheel in beslag 
te nemen, heeft diezelfde geachte afgevaardigde mij eenige 
vragen gedaan en daaraan eenige raadgevingen op landbouw
gebied toegevoegd. 

Waarom, zoo vraagt die geachte afgevaardigde, wordt nu 
de suikerbietenteelt, bsperkt, welke beperking vroeger dooi
den Minister werd bestreden? Die zaak zit zoo, Mijnheer de 
Voorzitter. Daar wij meer suiker produceeren dan wij ver
bruiken en suikerbieten veel kunstmest en veel arbeid vorde
ren, is, met het oog op den vermoedelijk onvoldoenden aan
voer van Chili-salpeter en gebrek aan arbeidskrachten, de 
suikerbietenverbouw nader beperkt. 

Maar, zegt de geachte afgevaardigde, waarom dan toch de 
teelt beperkt van koolraapzaad en knollenzaad; dat staat 
toch gedeeltelijk op het veld. Dat is zoo, Mijnheer de Voor
zitter, maar het verbod van den verbouw van dat zaad geldt 
niet voer de reeds te velde staande perceelen. 

Nogmaals herhaalt de geachte afgevaardigde zijn aandrang 
om tcch te komen met een productiegebod. Nogmaals moet 
ik verklaren dat, hoezeer ik daarover ook heb nagedacht, ik 
toch niet kan komen tot het inzicht dat een productiegeboi] 
aanbeveling verdient. 

Heeft de Minister wel voldoende initiatief setoond bij al 
deze zaken, maar vooral inzake de bereiding van stikstof-
mest, mest van luchtstikstof ? Want, zoo zegt de geachte af
gevaardigde, stikstof hebben wij om ons heen precies zooveel 
als wij om ons heen wenschen, en heeft nu de Minister wel 
genoeg initiatief getoond om uit die luchtstikstof stikstof-
mest te bereiden? 

Die kunstinestbereiding van luchtstikstof is. met name ir, 
Duitschlaud, zeer vooruitgegaan, en toch is die zaak blijk
baar nog niet zoo eenvoudig. "Want in datzelfde Duitschland 
lijdt de landbouw buitengewoon sterk onder het gebrek aan 
stikstofmest. Volgens de Deutsche LondwirUehaftHohe Presne 
van 24 Januari toch bedraagt de normale behoefte van den 
Duitschen landbouw aan stikstofmest 1 250 000 ton, terwijl 
voor den cogst van 1917 maar 500 000 ton beschikbaar is. En 
voor het grootste gedeelte zal dat vermoedelijk nog wel wezen 
zwavelzure amonrak vau gas- en cokesbereiding. Wat men 
in Duitschland niet kan bereiken onder de tegenwoordige 
omstandigheden is zeker niet bereikbaar hier. Men denk e 
bijv. alleen maar aan de patenten en aan de noodige machi
nes, maar daarnaast ook aan de reusachtige hoeveelheid 
steenkolen, die. als ik mij niet zeer vergis, door deze indus
trie v.ordt verslonden. 
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De. prijs van haver, zegt de geachte afgevaardigde, voor 
houders van bedrij fspaarden is zeer hoog, en daarnaast laat 
men den boeren die ze voor bun paarden niet behoeven, de 
haver behouden. Ja, Mijnheer de Voorzitter, die houden 
van bedrij f spaarden ondervinden inderdaad groote moeilijk
heden. Dat zij moeite doen om buiten de veevoederbureau's 
om haver te koopen en daarvoor hooge prijzen Reven, is dan 
ook voor mij zeer begrijpelijk, maar ik moet er bij opmer
ken, dat dat alleen haver kon wezen van den oogst 1915. En 
toen Remede twijfel bij mij rees, of er niet clandestien zou 
worden verkocht, van den oogst 1916, heb ik eenvoudig ver-
voerverbod op die haver gelegd, zoowel voor den ouden als 
voor den nieuwen oogst. 

De nicdedeeling van den geachten afgevaardigde, dat men 
in sommige streken des winters nooit haver aan de paarden 
voert, maar boonenstroo, het spijt mij dat ik het moet zeg
gen, maar die mededeeling geeft blijk van weinig kennis 
van zaken. De paarden moeten de haver krijgen als kracht
voeder en voorts moeten zij hebben boonenstroo als ruw voe
der, maar dit laatste kan nooit den haver vervangen. 

Dan behandelde de geachte afgevaardigde de bruine boo-
nen en zeide: kijk eens, do Minister geeft voor de bruine 
boonen een zeer hoogen prijs, doet hij dat misschien als een 
soort branfhoidspremie, want bruine boonen zijn voor vee
voeder niet geschikt. Ja, Mijnheer de Voorzitter, dat geef 
ik toe, maar die hooge prijs moest dan ook niet dienen om 
de landbouwers te weerhouden de bruine boonen aan ons 
vee te voederen, maar die hield evenals de erwt en prijs ver
band met den zeer iugewikkeldeu toestand, die ontstaan was 
door het verband, dat gelegd is tusschen den uitvoer en de 
beschikbaarstelling, voor zoover dat betreft den oogst 1915. 

Waarom, zegt de geachte afgevaardigde, toont de Minister 
toch geen initiatief door bijv. de azolla, dat veel gevreesde 
plantje in de slooten, te drogen. Ja , in dezen buitengewonen 
tijd volgt de eene uitvinding de andere op, om in het een of 
andere euvel te voorzien. Maar nu heeft mijn Departement 
bet te druk om van alle nieuwe uitvindingen, die worden aan
gediend, een studie te maken, te meer omdat al heel spoedig 
blijkt, dat de practische waarde van zulk een uitvinding zeer 
gering' is. l iet kan best zijn, dat de chemische samenstelling 
van die gedroogde azolla prachtig is, maar of zij dan ook 
nog- geschikt is voor veevoeder is een andere vraag. 

Wat betreft de minimum prijzen, die ik heb vastgesteld 
voor den oogst van dit jaar, en die ik gisteren heb behandeld, 
maakt de ireachte afgevaardigde een opmerking die ik mij 
ook meen te herinneren van andere zijde. nl. deze, dat er nu 
g-root gevaar bestaat, dat kleiaardappelen door haver zullen 
worden vervangen. Welnu, die vrees bestaat bij mij niet. 
De prijsverhouding geeft daartoe geen aanleiding. Mij is dan 
ook bekend, dat op een te Breda gehouden vergadering door 
landbouwers de verwachting weid uitgesproken, dat op de 
klei veel aardappelen zouden worden verbouwd, en men ver
wachtte dat op grond van de bekend gemaakte prijzen. Alleen 
— en dit stel ik uitdrukkelijk voorop — zou de beperkte boe
veelheid pootgoed wellicht aanleiding kunnen ziin, dat men 
aan die teelt niet de uitbreiding kan geven welke men wel 
wenscht. De groote vraag naar pootgoed wijst wel een beetje 
op de juistheid daarvan. 

Daarnaast kan het niet voldoende aankomen van Chili-
salpeter — twee oorzaken dus die niets te maken hebben met 
de prijzen — aanleiding wezen, dat men in de veenkoloniën 
minder aardappelen en meer haver verbouwt, maar groote 
beteekenis hecht ik aan dit verschijnsel niet. 

Ik kom thans tot een geheel ander onderwerp. De geachte 
afgevaardigden uit Hoorn en Zuidhorn hebben beide ge
sproken over de winst, die gemaakt wordt bij den export en 
hebben beide de vraag gesteld: kan nu de exportwinst niet 
dienstbaar gemaakt worden aan de distributie? Ik mag zeker 
wel opmerken, dat dit voor een deel reeds is geschied en 
ronder daarop nader in te gaan, verwijs ik in deze naar de 
Memorie van Toelichting op het 20-millioen-ontwerp. Om 
van de exportwinsten gebruik te maken moeten er twee 
dingen zijn, ten eerste de exportmogelijkheid en ten tweede 
moet geëxporteerd worden. Nu is het eigenaardige dit, dat 
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toen die exportmogclijkheid er was en er ook geëxporteerd 
Meid, herhaaldelijk weid geroepen: houd nu toch op met 
dien export. Natuurlijk was dat geroep in verschillende toon
aarden, maar dat geroep is ook op dit oogenblik nog niet uit, 
en als de machte afgevaardigde uit Veendam vraagt: maak 
reserves, dan beteekent dat feitelijk ook niet anders dan: 
exporteer zoo weinig mogelijk. Nu laat ik voor het oogenblik 
de quaestie van het reserve maken even lusten, doch als ik 
zoo weinig mogelijk zal exporteeren, dan moeten de geachte 
afgevaardigden uit Apeldoorn, uit Hoorn en uit Wijk bij 
Duurstede teleurgesteld Worden in hun wenschen om van 
dien export nog meer te gebruiken voor de kosten van de 
distributie, de geachte afgevaardigde uit Apeldoorn om zoo
veel mogelijk te doen als bij de combinatie van de visch-
vnoiziening en den vischexport en de geachte afgevaardigde 
uit Hoorn om uit de exportwinsten in het algemeen te halen 
voor de kosten van de distributie. Maar ook de geachte afge
vaardigde uit Wijk bij Duurstede gaat dan ongetroost naar 
huis als hij vraagt: waarom bij den export niet afgifte ge
vraagd van een hooger percentage dan voor bet verbruik hier 
te lande noodig is? 

Nu komt natuurlijk de vraag op: is dan in die richting 
absoluut niets te doen? Zeker wel, Mijnheer de Voorzitter, 
want in do eerst© plaats spraken allen, en had ik liet tot dus
verre ook alleen, over onze landbouwproducten. Dit ligt zoo 
voor do hand. omdat deze een groot deel van onzen export 
vertegenwoordigen, doch er zijn ook nog wel andere pro
ducten die hier geëxporteerd worden, b.v. de Indische pro
ducten ; en nu is er niet alleen in deze richting wat te doen. 
maar er moet in deze richting wat gebeuren, al was het alleen 
maar om de ontstane betalingsmoeilijkheden. Engeland be
taalt sinds 1 Juli van het vorig jaar slechts met papier, de 
z.g. treasury bills, en Duitschland doet het sinds 1 November 
van het vorig jaar ook, met de z.g. Schatzscheine. Op deze 
wijze betaalt Engeland, nu ons gedwongen te hebben in com
pensatie voor minder moeilijkheden een zeker percentage 
landbouwvoortbreugseleu naar dat land te zenden en op deze 
wijze worden dan ook betaald onze landbouwproducten. 
Duitsehlaud betaalt de landbouwproducten tot nu toe met 
geld. Die papieren kunnen nu niet langer door de bankiers, 
worden opgenomen en om bij de opname de belanghebbenden 
zelf te betrekkeu, zal het tot meer concentratie op het gebied 
van den uitvoer moeten komen. 

Het is niet onwaarschijnlijk, dat dan ook wenschen als 
door de geachte afgevaardigden geuit kunnen worden vei--
wezeulijkt. Ik wensen hierbij echter deze opmerki>g te maken. 
Naarmate onze uitvoer afneemt moet of het buitenland meer 
betalen, zal er voor de distributiekosten nog wat overschieten, 
of zullen de distributiekosten verhoogd moeten worden, zullen 
de productieprijzen loonend blijven en de consumtieprijzen 
te gelijker tijd niet te hoog worden opgevoerd. 

De geachte afgevaardigde uit Amsterdam VI wees in dit 
verband op de uitvoer- en invoerpolitiek naar wat hij noemde 
Duitsch model en hij meende, dat men hier te lande in die 
richting ook wnt moest doen. Maar ik vraag, na de mededee-
lingen, die ik heb gedaan: wordt dan in die richting in dit 
land niets gedaan? Zijn onze uitvoerregelingen niet reeds 
gebaseerd op de concentratie van den export ? Wordt ten 
aanzien van de te bedingen prijzen niet reeds meer dan 11 
jaar lang een zeer geconcentreerd overleg gepleegd ? En wat 
den invoer betreft naar Duitscb model, is dan de invoer van 
graan, kunstmest en soda niet geheel geconcentreerd? Maar 
ik kan er bij voegen, dat ik nu juist niet kan zeggen, dat die 
concentratie geheel zonder critiek is gebleven. 

Zou de Regeering den expxort zelf ter hand nemen, dan 
zou niet beslissen de quaestie der svmpathie van de bellige-
renten, doch vele andere moeilijkheden. Ik wil in dit verband 
er op wijzen, dat in het landbouw-agreement door de belang
hebbenden gesloten naar Engelsche zijde, en in het Abkom-
men, door dezelfde belanghebbenden gesloten naar Duitsch© 
zijde, percentages worden genoemd. Welnu, dat kou nu op 
het oogenblik geen kwaad, want nu waren het de belangheb-
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benden, die naar weerszijden overleg pleegden. Maar stel u 
nu eens voor, dat de Regeering dat zelf deed, en moest bc-

Ealen: dat percentage gaat naar west en dat naar oost, dan 
an ik mij niet anders voorstellen dan dat dat groote moeilijk

heden moet veroorzaken, niet voor mij — daarom praat ik er 
ook zoo rustig over — maar voor mijn ambtgenoot van Bui-
tenlandsche Zaken. 

Bij het onderwerp „exportwinsten" sluit zich als vanzelf 
aan het onderwerp, door den geachten afgevaardigde uit 
Veendam ter sprake gebracht, dat in weinig woorden is samen 
te vatten onder de uitdrukking: maakt tot reserves. Welnu, 
Mijnheer de Voorzitter, welke maatregelen zijn genomen om 
te zorgen voor voldoende voorraden levensmiddelen en bi anti
stoffen? Men moest feitelijk vragen: welke maatregelen kon 
do Minister nemen?, maar zoo de vraag gesteld, moet ik zeg
gen, zou zij mij te idealistisch, van de vrugerszijde uameijk. 
in de ooien klinkeu. Of de Minister kan of niet, hij moet 
er voor zorgen, of nu, laat ik maar zeggen de eerste 
de beste, die nog geen tiende deel van de vraagstukken kan 
overzien, weet het zeker beter dan de Minister. 

Hoe is nu het maken van reserves mogelijk, als — en nu 
wijs ik op de moeilijkheden, die ik gisteren in den breede 
heb uiteengezet — bij aardappelen? Er is niets uitgevoerd, 
maar de oogst is eenvoudig to klein. Bij peulvruchten: er is 
niets uitgevoerd, maar de oogst is eenvoudig te klein. Waar 
nog rechten bestonden op uitvoer van den vorigen oogst, heb 
ik die rechten te niet gedaan en dien oogst hier binnenge
houden. 

Dan een buitenlandsch product, de rijst, lndië, mag ik 
het in deze woorden zeggen?, de andere helft van Nederland, 

roduceert rijst genoeg, maar waarom mag ik die rijst nu niet 
ier aanvoeren? Omdat volgens Engeland de reserve van 

Javarijst hier te lande groot genoeg is, en nu moeten wij eerst 
die reserve maar opeten, vóór dien tijd kan ik geen rijst uit 
Java aanvoeren. Dan een andere reserve. In alle mogelijke 
landen is de groote vraag geweest een vetreserve te maken. 
Als men de oorlogvoerende landen nagaat, zal men ook overal 
bemerken dat de groote moeilijkheden zijn vervat in wat men 
noenithet vetvraagstuk. Nu heb ik hier een reserve gemaakt, 
namelijk in den vorm van lijnolie. Het proces, waarbij lijn
olie is te verharden tot een totaal reukeloos en totaal neutraal 
vet, heeft in Duitschland goede vruchten afgeworpen. Ik ben 
bier ook bezig met datzelfde verhardingsproces, niet omdat 
ik dat vet bet meest geschikt vind om het Nederlandsche volk 
voor te zetten, maar het gaat hier over het maken van reserves 
voor den tijd van nood. Van lijnolie heb ik hier nog wel wat, 
— hoeveel, zal ik nu niet zeggen. Ik kom er in mijn red© 
nog op terug, en dan zal ik het ook niet zeggen. En wel om 
deze eenvoudige reden, dat nu hier lijnolie is, men er op 
staat — ik zal maar geen namen noemen — dat lijnolie wordt 
afgevoerd. Want die reserve is hier te groot. Ik kan die 
reserve nu alleen in evenwicht houden dour stokstijf te blij
ven staan op dezen eisch: ik ben wel bereid lijnolie af te voe
ren naar een ander neutraal land — al geschiedt dat niet 
geheel volgens den oorspronkelijken wensen van dat land —, 
maar dan moet een equivalente hoeveelheid lijnzaad hier aan
wezig zijn, opdat mijn reserve niet vermindert. Doch boe zal 
ik onder die omstandigheden een nog grootere vetreserve 
maken dan ik gemaakt heb? 

Verder vraagt de geachte afgevaardigde uit Riddorkerk: 
had dan de Regeering toch niet voor veel grooter voorraad 
graan kunnen zorgen? Hij voegt er aan toe: natuurlijk niet 
in den laatsten tijd; die moeilijkheden ziet hij ook wel. 

Ik zou in de eerste plaats willen opmerken, dat die vraag 
precies een jaar te laat komt. In het boekje — waarop ik straks 
misschien met een enkel woord terugkom — dat ik den Kamer
leden maandelijks doe toekomen, en dat menig Kamerlid 
ongelezen in de prullemand werpt, omdat de inhoud hem niet 
veel interesseert, in dat boekje heb ik nu IA jaar lang aan 
ieder Kamerlid meegedeeld, welke reserve graan ik hier had. 
Als men dat boekje naziet, zal men tot de conclusie komen, 
dnt ik thans meer reserve heb dan vóór een jaar. Er was dus 
vóór een jaar — wij hebben elkaar meer ontmoet in deze 

debatten — aanleiding om te vragen: waarom zorgt de Minis
ter niet, dat hier een reserve komt van een jaar lang graan? 
Althans, de geachte afgevaardigde heeft van zijn deskundigen 
gehoord, dat het mogelijk is hier een jaar lang graan in voor
raad te hebben. 

Ten opzichte van dat graan, dat nog altijd het belangrijkste 
artikel is, wensch ik nog een oogenblik langer uw aandacht 
te vragen, Mijnheer de Voorzitter. Het maken van reserves 
van etuige beteokenJs van graan was practisch niet_mogelijk. 
Ten eerste niet wegens de beschikbare scheepsruimte. Ten 
tweede niet, omdat Engeland sedert 1 October 1915, dus 
11 jaar geleden, voor verschillende graansoorten ïuntsoenen 
heeft vastgesteld. Als grondslag voor de quantiteiten, welk© 
de Regeering zou mogen trachten in te voeren, is aangenomen 
hetgeen in normale jaren iu ons land werd ingevoerd. Van 
reserves maken — ik behoef de conclusie niet te trekken — was 
dan weinig sprake. Deze cijfers bedragen ongeveer: voor 
tarwe 65 000 ton: voor maïs en rocrge 75 000 ton: voor gerst 
15 000 ton; voor haver 10 0'JO tonen voor lijnkoeken 20 000 
ton, alles per maand. 

Ik kan ten opzichte van tarwe nog dit vermelden, dat toen 
in Augustus lOI.tj onze schepen ergens werden vastgehouden, 
zij alleen kouden worden vrijgelaten, indien, hoewel de 
Regeering hierin nooit toegestemd neaft, toch zoo 
wat vaststond, dat niet meer dan 200 000 ton tarwe in 
de 3 maanden zou worden ingevoerd. Die hoeveelheid dekt 
nog iets meer dan de behoefte voor ons land, maar sluit, het 
maken van belangrijke reserves uit. 

De beschikbare graanvoorraden zijn met het oog op de 
vele plaats gehad hebbende moeilijkheden op seheerivaart-
gebied dan ook vrij bevredigeud te noemen. Ieder der Kamer
leden weet, hoeveel er is van iedere graansoort. Maar ik 
wensch nog- wel iets te zeggen omtrent de bijzonderheden die 
de moeilijkheden ten aauzien van het aanvoeren van graan 
hebben veroorzaakt. Die bijzonderheden bestonden hierin: ten 
eerste in den langen reisduur van de schepen, doordat zij niet 
de gewone route konde nemen, maar moesten varen om dn 
noord, door het oponthoud en de controle iu Engeland en 
door stagnatie in de havens, waar geladen moest worden. 

Als onze schepen weer aan het varen komen laat het zich, 
in verband met den toestand, die ingetreden is na 1 Februari, 
aanzien, dat die reisduur nog langer zal worden. 

Een tweede moeilijkheid, die belangrijken invloed heeft 
gehad, is deze, dat de grondstoffen in Juli 1916 werden aan
gehouden en dat oponthoud heeft naar mijn taxatie ten 
gevolge gehad, dat wij 50 000 ton graan meer zouden hebben 
kunnen aanvoeren, wanneer dat oponthoud er niet geweest 
was. 

Dan zijn er ook nog moeilijkheden geweest - - ik memoreer 
het feit slechte — door de staking van de micliiuisten en 
zeelieden. Naar mijn taxatie heeft ons dat 25 000 ton graan 
gekost. 

Om te bevorderen, dat er zoo snel mogelijk werd aange
voerd, is door mij nog de bepaling gemnakt. dat de schepen 
zooveel mogelijk in ballast naar ds laadhavens zouden varen, 
opdat zoo min mogelijk tijd zou verloren gaan met het laden 
van ieder schip. 

Maar de belangrijkste moeilijkheid bij die aanvoeren was 
on-etwjjfeld de benoodigde scheepsruimte. Ten gevolge van 
de buitengewone tijdsomstandigheden zijn te dien opzichte 
in de afgeloopen twee jnren tegenslagen aan de orde van den 
dasr geweest. Alle berekeningen omtrent vermoedelijke voor
raden voor distributie e. d. worden eenvoudig telkens weer 
te niet gedaan door de tegenslagen, welke bij de scheepvaart 
worden ondervonden. Ter illustratie van een van die tegen
slagen deel ik mede, dat voor de maand Januari van dit jaar 
van Noord-Amerika ter verscheping was gekocht 75 000 tna 
maïs en rogge, maar de b~ofen. die daarvoor werden beschik
baar ffea'e'd konden in werkelijkheid slechts 1/3 van die hoe-
vee'heid in Januari aanhalen. Dat gebrek aan Rche'snsrirmte 
beeft niet alleen ten gevolge, dnt er moeilijkheden z>'in bij 
den aanvoer van tarwe voor de brood voed ing, n a a r ook b>rj 
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het aanhalen van voeder fout dieren en van grondstoffen 
voor industrieën. 

Maar waarom maakt de Minister dan geen reserves voor 
brandstoffen;-' Ik heb deze vraag gisteren reeds behandeld 
by een onderwerp, waarbij zij beter te pas kwam. Maar thans 
weasch ik er nog even op te wijzen, dat, wanneer men den 
Minister dien eisch stelt, men van hem dus verlangt, dat hy 
te gelijker tijd een reserve maakt voor eetwaren en een voor 
brandstoffen. Welnu, tegen dien eisch als zoodanig heb ik 
•niets en ik heb reeds medegedeeld in hoeverre ik aan dien 
wrrisch kan tegemoetkomen. Maar als men dien eisch stelt, 
dan moet men consequent blijven en zeggen: als w;j dat hier 
eischen van onzen levensmiddelenminister, dan is het juist, 
•wanneer datzelfde geëiseht wordt van den levensmiddelen
minister in een ander land. En aks nu aan myu Duitschen 
collega dezelfde eisch gesteld wordt: reserveer brandstoffen 
— cu dat het wel gewenscht was behoef ik de Kamer niet te 
zeggen; de brandstoffennood is te Berlijn zeker grooter ge
weest dan to Amsterdam — en mij wordt do eisch gesteld : 
reserveer levensmiddelen, en ieder van ons bleef aan dien 
eisch voldoen, zoodat mijn Duitsche collega op de brandsrof-
Teservo bleef zitten en ik op die van levensmiddelen, dan be
hoef' ik zeker niet te vertellen hoe het er bij ons dan wel zou 
hebban uitgezien met den brandstoffennood, die <<r geweest is. 

Mijnheer de Voorzitter! Wil mij thans vergunnen eenige 
losse onderwerpen te behandelen. Ik doe dat om zooveel 
mogelijk icdereu geachten afgevaardigde, die een of ander 
Onderwerp ter sprake heelt gebracht, te beantwoorden. 

Een van de eerste losse onderwerpen was dit. De geachte 
afgevaardigde uit Veendam zeide: Er worden op het cogen-
blik zooveel turfwis-els aangeboden; wat is er gaande in de 
turfindustrie; weet de Minister er wat van ? Op het oogen-
blik, dat de geachte afgevaardigde mij dat vroeg, wist ik er 
inderdaad niets van. Ik heb eens om mij heen gevraagd aan 
degenen, die het wèl konden weten. Door de omstandigheden 
is het mij niet mogelijk geweekt de inlichtingen in de laatste 
week nog aan te vullen. Op 24 Februari was er echter bij 
degenen, die het konden weten, uiets van bekend. Men wist 
niet, dat er iets bijzonders gaande was in de turfstreken. 

Maar, zoo zeide de geachte afgevaardigde, als gij zooveel 
moeilijkheden hebt met het verkrijgen van brandstoffen, 
waarom laat gij dan geen turf graven? Die hebt gij ongeli
miteerd tot uw beschikking; toon dan ten minste op dit punt 
initiatief. 

Mijnheer de Voorzitter I De eerste vraag is natuurlijk deze, 
of er nu wel zoo ongelimiteerd gecraven kan worden. Ik be
hoef zeker wel niet te zesrgen. dat dit volstrekt niet het geval 
is, althans niet in de provincies Drenthe en Overijssel, waar 
wij ongeveer 75 pet. van de geheele turfproductio vinden. 
Immers, dat turfgraven hangt samen met het graven van 
wijken, waarlangs de turven moeten worden vervoerd. Dit 
nu is niet zoo eenvoudig, zoodat men niet kan zeggen, dat men 
ongelimiteerd over turf kan beschikken. 

Gesteld echter, dat er wèl wijken werden gegraven, dan 
zou er toch geen sprake van zijn, dat dit van invloed zou 
kunnen zijn op de turfproductie van dit jaar. 

Maar zijn er ook bezwaren verbonden aan een dergelijke 
uitbreiding van de turfproductie? 

Ja . Mijnheer de Voorzitter, die zijn er, en wel — ik ben 
nu op het terrein van een ander Minister — in de eerste plaats 
wat betreft den beschikbaren arbeid. 

Een gewoon werkloos arbeider is niet geschikt voor veen-
arbeid. Het werk in de veenen dient te geschieden door — 
laat ik het zacht zeggen — eenigszins geschoolde werklieden. 
Hetzelfde geldt voor het graven en het drogen, dat meestal 
plaats vindt door vrouwen en meisjes, die dezen arbeid kun
nen verrichten. Het is natuurlijk wel mogelijk, om meer 
arbeiders te werk te stellen, maar ik zou toch niet verder 
kunnen sraan dan daarvoor te gebruiken de polderjongens. 
Het zou naar mijn overtuiging op groote teleurstelling uit-
loopen, wanneer andere krachten dan grondwerkers in de 
veenen te werk werden gesteld. 

Er komt echter no? wat bii. 
Degenen, die in de veenen bekend zijn, weten wel, dat het 

volkje daar — ik zeg het niet minachtend — niet zoo heel 
gemakkelijk is. Ik wil er te dien aanzien aan herinneren, i^at 
in do veenen van de provincies Drenthe en Overijssel ruim 
lli C00 persouen werkzaam zijn. Na het begin van de crisis 
werd de productie in verband met de mobilisatie aanvankelijk 
in tal van veenderijen ingekrompen met 20 pet. Later is men 
daarop teruggekomen, zoodat in 1915 de productie .slechts» 
10 pet. minder was dan normaal en in 1916 is de productie 
zeker niet minder geweest dan normaal. 

Wat ia nu waarschi'nliik te verwachten? Dat. als uit andere 
provinciën daar meer arbeiden worden te werk gesteld, de 
aanwezige arbeiders gaan staken. Dat is te meer te verwach
ten, omdat op het oogenblik de verhoudingen in de veenen 
reeds zeer gespannen ziin. 

Naast het verlangen van de arbeiders in de veenen om geen 
andere arbeiders te zien binnenkomen, staat ook het verlan
gen van de bezitters van de veenen om zooveel mogelijk zich 
te redden met het personeel, waarmee zij gewoon zijn dit in 
het algemeen te doen. Gesteld nu, dat ik wel turf zou kunnen 
laten graven, dan zou zich terstond de vraag voordoen, of in 
het algemeen wel gezegd zou kunnen worden, wat ook door 
den geachten afgevaardigde eigenlijk reeds is opgemerkt, of 
de turf in de industrie de steenkool wel kon vervangen en 
welke moeilijkheden zich daarbij zouden voordoen. 

In het algemeen gesproken kan de turf natuurlijk de steen
kool vervangen en groote bezwaren zullen daaraan voor de 
meeste fabrieken waarschijnlijk niet verbonden zijn; het een
voudig wijzigen van de vuren zal in deze wel voldoende zijn. 
Echter zullen die fabrieken, die zich, door den nood gedwon
gen, reeds hebben ingericht op het stoken van het z.g. gruis, 
wel andere stookinrichtingen moeten maken. 

Er wordt in ons land geproduceerd globaal -160 000 ton turf 
van 1000 K.G.; nu kan men heel globaal rekenen, dat o K.G. 
steenkool gelijk staat met 9 K.K. turf. zoodat ins ons land 
in een geheel jaar aan turf een steenkoolwaarde wordt gepro
duceerd van ongeveer 200 000 ton, wat gelijkstaat met een 
maand productie van onze Limburgsche mijnen. Naast deze 
productie van fabrieksturf is er een van turf voor haard-
brand, die ongeveer 1300 millioen groot is. Nu zijn voor 
1500 millioen turven, die in totaal in de 4 noordelijke pro
vinciën gegraven worden, 15 000 arbeiders hot Grootste deel 
van het jaar aan het werk, zoodat een arbeider ongeveer 
100 000 turven per jaar maakt, wat gelijk staat met 70 000 
K.G. turf. In de mijnindustrie in Limburg werken 14 000 
personen: 1 man maakt daar dus in een geheel jaar werkens 
215 000 K.G. kolen: 1 arbeider in de mijnen meer aan het 
werk gesteld, produceert dus gedurende een geheel jaar het 
5-voudigo van een veenarbeider. 

Kan er nu in deze niets gedaan worden? Ja. Mijnheer Je 
Voorzitter, er kan iets gedaan worden, n.1. in de provincie 
Noordbrabant, waar men deze gelukkige samentreffing heeft, 
dat waar veen ligt ook degenen wonen, die aan het werk ge
steld kunnen worden, nl. de polderjongens. Groote verwach
tingen, dat daardoor eenigen invloed zal kunnen worden uit
geoefend op het steenkolenvraagstuk, heb ik echter abso
luut niet. 

Het tweede losse onderwerp is door den geachten afge
vaardigde uit Amsterdam IX ter sprake gebracht, nl. de 
vraag, of, toen de kolenrantsoeneering moest worden inge
voerd, ook niet de arbeidersorganisaties hadden moeten zijn 
gehoord. De vraag, of aan de verstrekking van kolen door de 
rijkskolendistributie meer bindende voorwaarden konden 
worden verbonden dan het geval is geweest, is zeer rijpelijk 
overwogen. De conclusie daarvan is geweest, dat het onmoge
lijk was, aan de toedeeling van kolen de absolute verplich
ting te verbinden, dat nadeel voor de in de bedrijven 
werkende arbeiders geheel moest worden uitgesloten. Een 
overleg met de werkgevers heeft eigenlijk niet plaats gehad, 
het was een overleg met het rijkskolendistributiekantoor; een 
overleg met werkgevers en werknemers had daarin ook geen 
verandering kunnen brengen. Inmiddels heeft de opmerking 
van den geachten afgevaardigde, dat gegevens dienen te 
worden verzameld, in hoeverre de voorgeschreven kolen-
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Tantsoeneeriug de belanden der arbeiders schaadt, mijn ge-
lieele sympathie en is ook juist en het ligt dan ook in mijn 
voornemen om de rijkskolendistributie op te dragen die ge
gevens te verzamelen. Van de gegevens die dan de vakvereni
gingen daarbij kunnen verstrekken zal ik — de geachte afge
vaardigde weet dit wel — gaarne gebruik maken. Tot 
gisteravond was mij niet bekend, dat de § Nederlandsche 
Werklooshefdsraad getracht heeft een commissie te vormen 
die in overleg met de rijkskolendistributie onder mijn goed
keuring gegevens zal verzamelen, maar gisteravond heb ik 
een schrijven in dezen geest ontvangen. Wie in deze zaak 
steun wil verleenen, hetzij de Werkloosheidsraad, hetzij de 
vakvereenigingen, zal mij zeer welkom zijn. 

Naast de quaestie van de kolenrantsoeueering en het over
leg plegen met de arbeidersorganisaties op dit gebied heeft 
de geachte afgevaardigde uit Zaandam een punt ter sprake 
gebracht dat verband houdt met de rantsoeneering en toen 
hij dit deed heb ik hem misschien heel oneerbiedig toe
gefluisterd: U bent mis! 

De heer Duys: Neen, u fluisterde mij toe: u is mis, want 
dat stond reeds in de Staatscourant van 4 Februari. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw. Nijverheid 
en Handel: U hadt het over de Staatscourant van 20 Februari 
en ik zeide toen: het staat in de SUiatscourant van 4 Februari. 
Dat komt heel kort gezegd hierop neer: U bent mis. 

De heer Duys: Neen, dat maakt een groot verschil. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: De geachte afgevaardigde heeft daarop ge
antwoord: ik ben om den drommel niat mis; dit zijn de 
woorden, zooals ik ze in het Kort Verslat; heb gevonden, 
maar die geachte afgevaardigde is om den drommel toch 
wèl mis en nu verzoek ik hem maar eens rustig te luisteren, 
want het komt nu op data aan. Wat is liet geval? In de 
Staatscourant van 2 Februari verscheen van mij een cir
culaire betreffende vermindering v»n gas- en electriciteits-
ai'gifte. In die circulaire werd bepaald dat te beginnen met 
de maand Februari — daarmede was ik, gezien het feit, dat 
eerst op 1 Februari de noodzakelijkheid hiervoor aangewezen 
was, zeker niet te laat en ik kon op 2 Februari zeker nog 
wel bepalen, dat dit zou pelden voor de maand Februari — 
tot nader bericht van mij het verbruik van kolen door de 
gas- en electriciteitsbedrijven niet grooter mocht zijn dan 
overeenstemde met het totaal verbruik van gas en electriciteit 
van de Cö pet. der afgifte in de gelijkluidende maand van 
liet vorig jaar. Dit is de circulaire, die bepaalde de 65 pet. 
afgifte van gas en electriciteit. De mogelijkheid werd ge
epend, dat ten aanzien van het verbruik van electrischen 
stroom voor krachtdoeleinden in bijzondere gevallen, ter 
beoordeeling van den directeur van de rij kskolendistributie, 
ontheffing van die bepaling kon worden verleend. Deze cir
culaire kwam ook daarom niet te laaf, omdat bereids alle 
gas- en electriciteitsbedrijven in verband met mijn cir
culaire van 24 November 1916, met ingang van 7 December 
d. a. v. ingrijpende bezuinigingen hadden moeten invoeren. 
Welnu, tusschen 4 en 20 Februari is daarnaast niet een 
nieuwe circulaire gekomen, dat men 35 pet. moest besparen, 
maar wel is in de Staatscourant van 13 Februari een cir
culaire gekomen in het algemeen handelende over de kolen-
rantsoeneering. 

Die circulaire van 13 Februari bepaalde niet — gelijk de 
geachte afgevaardigde uit Zaandam deed opmerken — dat 
men over de geheele maa.nd Februari 25 pet. moest besparen 
aan eelctriciteit en kolen, maar dat met ingang van 15 
Februari — de circulaire was dus vóór den datum, waarop 
het mo^st geschieden — moest worden zorg gedragen, dat 
niet meer aan brandstof of stroom zou worden gebruikt dan 
T6 pet. van de verbruiktehoeveelheid in het overeenkomende 
tijdperk van de maand November van het vorig jaar. 

De heer Duys : U zei het stond in de Staatscourant van 
4 Februari. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
on Handel: De quaestie draait hierom. De geachte afgevaar
digde uit Zaandam beschuldigde mij, dat ik eischte van de 
ga»- en electriciteitsbedrijven, dat zij over de maand Februari 
35 pet. zouden besparen en dat ik dien eisch eerst stelde 
op 20 Februari. Zoo is het feit. 

De heer Duys : Neen. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Uw eigen partijleider knikt van j a ; dus het zai 
wel juist zijn. 

De heer Duys: Ik zal u dat straks wel eens duidelijk 
maken. Het slaat niet op het gas, maar op den electrischen 
stroom en de kolen. Ik had het oog op de circulaire, die 
20 Februari pas in handen van de burgemeesters is gekomen. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Ook dit is niet waar. Van 20 Februari komt ook 
nog iets. De beschuldiging is zooals ik haar heb gesteld. 

De heer Duys : Neen; voor den electrischen stroom. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Ik heb het o-ver stroom. 

Duidelijk stond derhalve in de circulaire, dat men in de 
laatste 14 dagen van de maand niet meer gebruiken mocht, 
dan 75 pet. van dezelfde hoeveelheid, welke men in de maand 
November 1916 had verbruikt. Dit is dus niet een te laat 
gepubliceerde rantsoeneering, maar een zeer rationeele. 

Nu komt de heer Duys ten slotte met een schrijven van 
den directeur van de rij kskolendistributie van 20 Februari 
aan alle electriciteitsbedrijven. Dit schrijven vond — dit 
blijkt geheel uit den inhoud — zijn grond hierin, dat aan 
genoemden directeur was gebleken, dat verschillende electri
citeitsbedrijven van oordeel waren, dat' zij niet hadden te 
controleeren, of de stroomafnemers meer dan 75 pet. ver
bruikten. 

Dit rondschrijven was noodig, omdat — zooals te recht de 
geachte afgevaardigde opmerkte — er directeuren van elec
triciteitsbedrijven waren, die het voornemen hadden tot hand
having van de circulaire van mij niets te doen. 

Een van de geachte afgevaardigde vroeg naar de invoering 
van den zomertijd. Dit wetsontwerp is reeds door den Raad 
van State teruggezonden. 

Een derde los onderwerp is aangeroerd door den geacliten 
afgevaardigde uit Amsterdam I I . Hij vroeg ten opzichte van 
het graan juist te doen als ten opzichte van de kolen en te 
zeggen: wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. 

Welnu, dan moet ik eerst eens mededeelen, hoe zwaar het 
gebruik van graan in de gist- en spiritusfabrieken wel weegt. 
Nu meen ik, mede naar aanleiding vnn hetgeen hieromtrent 
in de dagbladen is geschreven, op het volgende te moeten 
wijzen. 

De hoofdbestanddeelen van alle graan zijn: zetmeel, plant
aardig eiwit, vet en cellulose. Nu gaat in de gist- en spiritus
fabrieken het grootste gedeelte van het zetmeel verloren, 
doordat het omgezet wordt in alcohol. Een klein deel van het 
zetmeel dient, met het eiwit, voor de vorming van onze gist. 
Die gist zelf bestaat uit een zeer verteerbaar eiwitorganisme, 
hetwelk bij de gisting in het brooddeeg vrijwel onveranderd 
blijft en ten slotte dus geheel dient voor de voeding van den 
mensch. De rest van het graan, dat is liet gedeelte van het 
eiwit, dat niet in gist overgaat, het zetmeel en de cellulose, 
komt geheel te recht iu de spoeling en dient dus tot voeding
van het dier en via het dier tot voeding van den mensch. 

Welnu, waar dit zoo is en waar met name die spoeling-
vraag- een zeer ingrijpende vraag- is — want als ik te dien 
aanzien iets doe, dan moet ik het in elk geval een maand 
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ongeveer vooruit doen en mij goed voor oogen stellen, welke 
gevolgen dat zal hebben —, daar heb ik gemeend niet al te 
ruw in deze zaak te moeten ingrijpen, maar ik ben langzamer
hand gekomen tot een termijn van een maand. 

Toen ik verleden week deze Kamer verliet na de rede van 
den geachten afgevaardigde uit Amsterdam I I , heb ik order 
gegeven, dat aan die bedrijven nog moest worden verstrekt 
een week grondstof, dus nog een week na de maand, die ik 
in acht zou moeteji nemen eer ik die bedrijven geheel van die 
grondstof zou kunnen ontblooten. De omstandigheden hebben 
hier niet gunstig gewerkt. 

Toen ik terugkwam was die week om. Ik had dienaangaande 
niets kunnen nagaan en ik heb no<r een week toegestaan. Ik 
hoop nu, dat dit debat zoo spoedig zal afloopen, dat ik deze 
week nog in de gelegenheid zal zijn deze vraag volkomen te 
overwegen. 

Ik wil den geachten afgevaardigde uit Amsterdam I I nog 
dit zeggen. 

De producten van het spoelingdistrict zijn de koeien, die 
geslacht worden in de zomermaanden. Deze koeien worden 
geslacht als er geen koeien meer zijn van de landbouw
bedrijven, waar op stal gemest wordt. Die koeien zullen dan 
echter niet meer beschikbaar zijn in de maanden Juli , Augus
tus, misschien Juni reeds. Wij zullen derhalve dan, zonder 
eenigen uitvoer van vee, zeker grootere moeilijkheden hebben 
dan wij het vorig jaar gehad hebben, ofschoon ik er moet 
bijvoegen, dat de uitvoer van toen daaraan weinig heeft 
afgedaan. 

Wat aangaat het gebruik van gerst voor de mouterijen, 
heb ik in November aan de mouterijen verstrekt gerst voor 
een productie van o" maanden, en ik heb thans gezegd, dat 
geen verdere gerst zou verstrekt worden. 

Zegt nu de geachte afgevaardigde: wat het zwaarst is moet 
het zwaarst wegen, dan ga ik tot zekere hoogte parallel met 
hem. Ik zeg: tot zekere hoogte, want ik moet in het oog 
houden èn de quaestie van het spoelingdistrict èn de gist-
iabricage. Maar ook — en ik durf dit bijna niet tot den ge
achten afgevaardigde te zeggen — moet ik in het oog houden 
de belangen van de in die bedrijven werkzaam zijnde 
arbeiders. 

De groote moeilijkheid zit hierin. Als die branderijen over 
de verschillende provinciën verspreid waren, dan zou het 
misschien plaatselijk zeer gemakkelijk te verhelpen zijn, 
wanneer dan een handjevol arbeiders werkloos werd. Maar 
zoo is de toestand niet. Het is mogelijk, dat Delft zich zou 
redden; wat deze plaats betreft zou ik dan alleen komen te 
staan voor de spoelingvraag: maar Schiedam zou, als dit 
mocht doorgaan, beslist geheel werkloos komen te liggen, en 
ik meen, dat ik daaiop toch ook de noodige aandacht moet 
vestigen. 

Het vierde losse punt is behandeld door den geachten afge
vaardigde uit Amsterdam V I I I , nl. de quaestie van de beurt-
lijst. 

Deze quaestie — de afwezigheid van den geachten afge
vaardigde geeft mij de vrijheid haar zeer kort te behandelen 
— zit zoo. 

Te Rotterdam staat de zaak geheel anders dan te Amster
dam. Te Amsterdam zou zeker van kantoorschepen nooit ge
bruik gemaakt zijn, hadden de Amsterdamsche schippers de 
Regeering daartoe niet gedwongen, want de regeeringsbe-
vrachting kon daar niet geheel stop gezet worden. En toen 
zij door de schippers stopgezet was, moet de distributie plaats 
hebben dcor kantoorschepen, waarover de Regeering kon be
schikken. Doch het is in zoover beperkt, dat het slechts 20 pet. 
omvatte van de totale behoefte. Wat betreft de resteerende 
80 pet. zul ik gaarne de proef met de beurtlijst afwachten. 

Nu heeft de geachte afgevaardigde uit Amsterdam V I I I 
één van de ambtenaren in een niet aangenaam daglicht ge
plaatst door te zeggen: als de heer 's Jacob, één van de hoofd
ambtenaren te Amsterdam, naar den directeur van het graan-
bureau gaat, dan spreekt hij formeel den directeur, maar 
materieel spreekt bij met één van de vertegenwoordigers van 
de firma van Stolk, omdat die het scheepvaartverkeer regelt. 

De directeur van het rijksgraaubureau heeft een brief ge
kregen, welke mij eerst hedenmorgen in handen kwam, zooiat 
ik nog geen gelegenheid had den geachten afgevaardigde 
vooraf daarnaar te vragen. Maar de directeur van het rijks-
graanbureau heeft een brief gekregen van dien hoofdamote-
naar 's Jacob, waarin hij mededeelt dat hij niet akkoord gaat 
met hetgeen de heer Klecrekoper 27 Februari heeft gezegd, 
omdat dit een verkeerden indruk maakt. Hij had zicü voor
gesteld aan den directeur van het rijksgraanbureau daarvan 
opheldering te geven, maar daarvan afgezien omdat de heer 
Kleerekoper hem beloofd had zelf zijn rede te zullen corri-
geeren, ,,in een aan u gericht schrijven", en hij zou nu 
gaarne willen weten of dat inderdaad is geschied. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan dit niet over mijn kant 
laten gaan, omdat het hier niet mij persoonlijk — ik moet 
zooveel over mijn kant laten gaan —, maar een van mijn 
ambtenaren betreft. 

Een vijfde los punt was de quaestie van de schippersboek-
jes. De voorziening van schippers met distributiegoederen is 
zeer moeilijk, maar ik meen dat op het oogenblik de quaestie 
— dit speciaal in antwoord aan den geacnten afgevaardigde 
uit Wijk bij Duurstede — vrijwel geregeld is. Wat betreft 
de schippers van het binnenland zijn voor de gemeeuten be
schikbaar gesteld dit soort boekjes, waarvan de geachte afge
vaardigde, als hij dit verlangt, kennis kan nemen. En wat 
betreft het buitenland, heb ik dien gemeenten — dat zijn de 
gemeenten Wemeldingo en Vreeswijk — toegezegd dat, als 
mij bleek dat zij voor het scheepvaartverkeer extra kosten 
zich moesten getroosten, ik bereid was te bevorderen dat het 
Rijk in die extra kosten te gemoet kwam. 

Een zesde los punt is de quaestie van de voorziening van 
Zeeuwsch-Vlaanderen. 

De geachte afgevaardigde uit Hontenisse heeft daarbij 
cijfers in het debat gebracht en daaruit heb ik de conclusie 
getrokken dat hij gelijk had en dat ik in mijn mededeeling 
ook juist was geweest, maar dat wij beiden praatten over een 
verschillend tijdstip. Dit doet mij genoegen, omdat daardoor 
geen verschil bestaat tusschen dien geachten afgevaardigde 
en mij. 

Nu heb ik nogmaals laten nagaan in hoever Zeeuwsch-
Vlaanderen — dat dit een van de lastigste streken is behoef 
ik de Kamer wel niet te vertellen — van voldoende hoeveel
heden vet werd voorzien. Welnu, Mijnheer de Voorzitter, 
mij is nu gebleken dat de distributie-noeveelheid voldoende 
is. Ik hoop dus dat, als er gerantsoeneerd wordt, ook der 
bevolking zal blijken dat zij over voldoende hoeveelheden vet 
kan beschikken. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de 
rantsoeneering moeten worden vervangen door eeu registra
tie, hetzij groot of klein, van de behoefte en van degenen, 
die deze behoefte hebben. Want wat afvloeit door middel 
van de sraokkelarij kan ik niet nogmaals aan Zeeuwsch-
Vlaanderen ter beschikking stellen. 

Een tweede bezwaar van den geachten afgevaardigde was, 
dat de landbouwers die gerst verkoopen aan de Regeering 
voor f 14, ze van de Regeering moeten koopeu voor f 17,60. 
Mijnheer de Voorzitter! Dit is mij niet recht duidelijk — 
dit in antwoord aan den geachten afgevaardigde uit Ap-
pingedam. — Toen ik verleden jaar stond voor het vraagstuk 
dat ik in beslag moest nemen alle tarwe, alle gerst, alle 
rogge en niet kon beschikken over voldoende veevoeder in 
den vorm van maïs. maar daarvoor iets in de plaats moest 
geven — het was in den meest kritieken tijd, toen onze 
schepen werden vastgehouden — heb ik moeten bepalen, 
niet omdat ik dit zoo gaarne wilde, maar omdat het vee ook 
moet eten, dat een zeker deel van die tarwe, die gerst en die 
haver als veevoeder kon worden behouden. Nu is het my 
niet recht duidelijk dat diezelfde landbouwer, die de g°rst 
aan de Regeering verkoopt voor f 14, ze terug moet koopen 
voor f 17,60. Hij mag, in verband met den veestapel, een 
zeker quantum behouden, voldoende tot 1 Mei van dit jaar. 
Hetzelfde kan ik ook zeggen voor de tarweverbouwers. 

Een zevende los punt is besproken door den geachten af
gevaardigde uit Rotterdam I I I . Die geachte afgevaardigde 
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besprak, behalve andere punten, ook de quaestie van de tor
pedeering van de schepen die op den zooveelsten Januari 
uitvoeren. 

En als hij dat heeft gedaan stelt de geachte af gevaardigde 
deze vraag: ,,Wie draagt de verantwoordelijkheid voor dat 
uitvaren? 

Welnu, Mijnheer de Voorzitter, zoo eenvoudig als die 
gestelde vraag zou doen vermoeden is dit vraagstuk niet. 
Maar de zaak is nog zoo weinig opgehelderd, dat ik over 
dit onderdeel, waarnaar de geachte afgevaardigde vroeg, op 
het oogenblik — het spijt mij voor den geachten afgevaar
digde — niet anders kan doen dan zwijgen. 

De geachte afgevaardigden uit Zaandam, Steenwijk en 
Amsterdam VI hebben gesproken over een onderzoek naar 
bet rijksgraanbureau. Als ik daarover ga spreken moet ik 
beginnen met voor te lezen het einde van een vorige ont
moeting tusschen den geachten afgevaardigde uit Zaandam 
en mij. 

De geachte afgevaardigde uit Zaandam sprak bij de be
handeling van de Distributiewet over een onderzoek. 

Dat hier lezende heb ik den indruk, dat de geachte afge
vaardigde bedoelde een onderzoek in het algemeen. Maar de 
geachte afgevaardigde voegde daaraan toe, dat als de Minister 
niet zou komen met een onderzoek, hij het voorstel zou doen 
tot een parlementaire enquête. 

Later is de geachte afgevaardigde daarop weer terugge
komen, en toen ben ik geëindigd met deze woorden: 

,,Mijnheer de Voorzitter! Slechts een enkel woord nog. 
Er schijnt een misverstand te bestaan tusschen den ge
achten afgevaardigde uit Zaandam en mij. Ik heb slechts 
bedoeld te zeggen: als op deze beschuldigingen tot een 
parlementaire enquête zou worden besloten, dan ga ik 
eerst heen " 

En dan vervolgde ik later 

De heer Duys : Lees u eerst mijn interruptie. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Met genoegen, al doet zij niet ter zake. 

..De heer Duys: Ik heb geen parlementaire enquête 
gevraagd; ik heb gevraagd of u een commissie wilt be
noemen. 

De verklaring van Schaper is absolute onzin;" 

De heer Duys : Dat houd ik nog staande. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel ,,ik ben niet de advocaat van Polak, 
maar het gaat om de vraag of de beschuldigingen van 
hem juist zijn of niet ." 

,,De heer Posthuma, Minister van Landbouw. Nijver
heid en Handel: Mijnheer de Voorzitter! Ik stel mij voor 
dat de beide partijgenooten dit zelf maar moeten uit
maken, maar ik heb gezegd: als één accountant niet ge
noeg is, ben ik bereid om meer controle in te stellen; 
dan neem ik er nog een accountant bij. Ik ben niet bang 
voor degenen die in het Graanbureau zitten en elke con
trole die ik noodig acht zal geschieden." 

Dit is het einde geweest van het debat van toen, en daarop 
is gevolgd, dat de geachte afgevaardigde uit Appingedam 
en ik elkander tegenkwamen bij den uitgang van de Kamer, 
dat deze tot mij zeide: bent u er nu zoo op tegen een commissie 
te benoemen, die de zaken eens bekijkt, en ik daarop heb 

f eantwoard: niet het minst. En dit is den geachten afgevaar-
igde uit Zaandam bekend, want dienzelfden avond nog 

stond het in Het Volk. 
De eerste grief, die dan kwam. is deze, dat het pijnlijk 

was voor deze Kamer, dat ik niet deed wat hier een afgevaar
digde vroeg, en wel deed wat een afgevaardigde vroeg in de 
Eerste Kamer. Welnu, de quaestie was in de Eerste Kamer 

een geheel andere. Daar werd in het Voorloopig Verslag 
gezegd: 

„Eenige leden, die ten volle vertrouwen hadden in 
het beleid van den Minister" — het uitgangspunt is du» 
zeer welwillend — ,,en aan eene enquête ia zake dat, 
beleid volstrekt niet dachten, waren echter van oordeel 
dat bet ten zeerste aanbeveling verdiende, dat door de-
Regeering eene commissie werd benoemd, bestaande uit 
enkele leden, bij voorkeur gekozen uit personen, die ge
durende de oorlogsjaren niet aan de regeeringsactie heb
ben deelgenomen of daarbij waren geïnteresseerd, met 
opdracht: om een onderzoek in te stellen naar de werking 
van de bijzondere maatregelen gedurende den crisistijd 
genomen. Oordeelde men dit in het algemeen van groot 
belang, van niet minder waarde kon zulk een onderzoek 
blijken te zijn voor den verderen duur van dezen crisis
t i jd ." 

Het betrof dus een geheel ander probleem dan een onder
zoek naar het Rijksgraanbureau. Daarop heb ik geantwoord: 

,,De eerst-ondergeteekende beeft er niet het minste 
bezwaar tegen, het denkbeeld om eene commissie van 
onderzoek in te stellen naar de werking van bijzondere 
maatregelen gedurende den crisistijd genomen, nader te 
overwegen. Hij vreest alleen, dat eene dergelijke com
missie bij haar onderzoek naar hetgeen geschied is, den 
voortgang van de behandeling van hetgeen nog geschie
den moet. zou kunnen vertrajren en bemoeilijken. Het is 
echter wellicht niet onmogelijk in de richting van het
geen door bedoelde leden gewenscht wordt, stappen te 
doen, die hen zouden bevredigen." 

Welnu, ik geloof, dat de Tweede Kamer zich hier niets 
van behoeft aan te trekken en zich niet pijnlijk getroffen 
behoeft te gevoelen door hetgeen hier en hetgeen in de Eerste 
Kamer is gpbcurd. 

Ik heb, zooals ik aan den geachten afgevaardigde uit Ap-

Eingedaiu direct had toegezegd, ingesteld een commissie. Te 
lat, zegt de geachte afgevaardigde uit Zaandam. Ja . de 

samenstelling van deze commissie was niet zoo eenvoudig. 
Wal de geachte afgevaardigde wenschte, dat ik daarin zou 
zetten beschuldigers en beschuldigden, dat is naar mijn 
meenini; niet wel te rijmen met het begrip commissie van 
onderzoek. Ik voor mij heb gezocht naar een commissie uit 
hoogstaande menschen, die dan beide partijen, als ik het zoo 
mag noemen, maar ik wil wel zeggen, dat ik dat in deze te 
veel eer vind, konden hooren, maar dan moest ik ook hebben 
{•ersonen, waarvan in den lande kon worden gezegd: dat is 
inderdaad een college, waar met eere naar kan worden ver
wezen, en om die te vinden en ze dan bereid te vinden om 
dit lastife karweitje te doen, daarvoor mag ik toch wel een 
paar maanden tijd nemen. 

Nu meent de geachte afgevaardigde uit Zaandam, dat de 
beroeruincr van den secretaris van bovengenoemde commissie 
een minder gelukkige is geweest: zulks in verband met de 
omstandigheid, dat deze aan bet Graanbureau indertijd ver
bonden was. Och, Mijnheer de Voorzitter, de commissie wilde 
als secretaris natuurlijk hebben, dat kan ik mij best voor
stellen, di t kan ik mij best voorstellen, maar dat was overi
gens haar zaak, al moest ik hem ten slotte beoemen, iemand, 
die in dat bedrijf althans niet een totaal vreemde was. Maar 
ten aanzien VÖÜ die werkzaamheden kan ik nog mededeeleu. 
dat hij Augu^us 1915 al vertrokken is. Hij is toen geworden 
directeur van een hier gevestigde hypotheekbank en heeft dus 
veider met het Graanbureau niets te maken gehad, en gedu
rende de werkzaamheden aan dat Graanbureau heeft hij zoo 
goed als nooit met de aankoopen te maken gehad. Alleen in 
den tij ei, dat de leider, de heer van Stipriaan Luïscius, ziek 
was, kan hii gea'-ht worden diens werkzaamheden te hebben 
overgenomen. Ik stel mij trouwens ook niet voor, dat die 
secretaris een loopje zal nemen met de commissie, bestaande 
uit de personen waaruit die commissie bestaat. 

Wat nu bet verdere betoog betreft wil ik in het algemeen 
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dit zeggen, dat ik nu het rapport van de commissie wensch 
af te wachten, en dat te meer, omdat het niet jaren zal duren. 
Het rapport van die commissie, voor zoover Nederland be
treft, is, als ik goed ben ingelicht, al gereed, maar het vast
stellen van het eindrapport wacht op gegevens, die in Ame
rika worden aangevraagd. En nu er op het oogenblik geen 
mail is, kan noch de Minister, noch de commissie er iets 
aan doen, dat dio gegevens niet vlugger uit Amerika komen. 

Mac,r, zegt de geachte afgevaardigde, dat onderzoek in 
Anmrika had in het geheel niet behoeven plaats te hebben, 
als de Minister maar niet zoolang had gewacht. Welnu, 
Mijnheer de Voorzitter, de gestie van het Graanbureau is hier 
én in Amerika van af den eersten dag. waarop het Graan
bureau werd ingesteld. Was er dus gevraagd naar een onder
zoek van die gestie 14 dagen, nadat het Graanbureau zijn 
werk had aangevangen, dan had toen reeds èn hier èn in 
Amerika het onderzoek moeten plaats hebben. 

Maar ik vraag mij af: waarom maken Gerhard Polak on 
zijn vrienden op het oogenblik nu zooveel herrie? Het onder-
Roek is nog niet afgeloopen, en waarvoor is het nu noodig 
Sfeweest dat diezelfde mijnheer Polak aan den geachten afge
vaardigde uit Zaandam het verslag jraf van zijn verhoor voor 
de commissie? Mij dunkt, dat getuigt niet van goede manie
reu. Maar nu die commissie door mij is ingesteld, zal ik 
afwachten wat die commissie aan mij rapporteert, en het ligt 
in mijn voornemen dat rapport te zijner tijd aan de Kamer 
over te leggen. 

Er is door verschillende afgevaardigden gevraagd: welke 
is nu toch de opdracht van die commissie? Ja. Mijnheer de 
Voorzitter, nu spijt het mij wel heel erg, maar naast het 
boekje, waarin ik gegevens omtrent het graanbedrijf verstrek, 
schijnen meer gegevens, die ik verstrek, naar de prullemand 
te gaan. want die opdracht is te vinden in de Staatscourant 
van 3 November, of anders van den volgenden dag. Daarin 
kan men lezen, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel goedgevonden heeft een commissie in te stellen, aan 
welke wordt opgedragen een onderzoek in te stellen naar de 
gestie in haar vollen omvang van het sinds den aanvang der 
crisis gevoerde graanbedrijf en hem verslag uit te brengen 
van de uitkomsten, waartoe het door haar ingestelde onder
zoek heeft geleid. 

Ik wijs er daarom op, dat dit in de Staatscourant is gepu
bliceerd, omdat bij vroegere gelegenheden mii hi"r heol dik
wijls is gevraagd: deel het toch niet mede aan Vas Dias, die 
helpt ons wel goed op de hoogte, maar deel het mede in de 
Staatscourant. Dit kon men dan weten uit de Staatscourant, 
maar men wist het blijkbaar niet. 

De heer P u y s : Men ? 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: De geachte afgevaardigde uit Zaandam zeer 
speciaal. 

De heer Duys: Ik heb daar niets van gezegd: dat is weer 
een onjuistheid. Het was, als ik mij niet vergis, een vraag 
van den heer Nierstrasz, of anders van een der andere leden, 
maar zij was niet van mij. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Er is hiernaar gevraagd door de geachte afge
vaardigden uit Zaandam. Steenwijk, Amsterdam VI. Mijn
heer de Voorzitter! Het is niet zoo heel eenvoudig zoo eenige 
dagen aanteekeningen te maken in de Kamer. Als ik mij 
hierbij vergist heb — er staat met potlood bij: Zaandam — 
Traag ik bij voorbaat excuus voor deze vergissing. 

De geachte afgevaardigde had ten opzichte van het graan
bedrijf nog eenige punten, die ik niet onbesproken wil laten 
om, laat ik maar zeggen den toon, die daarover in den lande 
■wordt aangeslagen. De heer Duys beklaagt zich over de 
groote winsten van de meelfabrikanten en wel winsten tea 
aanzien van den afval. Welnu, Mijnheer de Voorzitter, daar 
kan ik dit van opmerken. Het was op het einde van Septem

ber 1914, de geachte afgevaardigde heeft het ook reeds opge
merkt, — ik heb dus die contracten gevonden — dat de 
contracten met de meelfabrikanten tot stand kwamen. 

Dat moalloon bevatte destijds een vast element, nl. de ver
houding tusschen den tarweprijs en den prijs van het meel 
en de bloem, en een veranderlijk element, de opbrengst van 
de afvalproducten. Men wilde toentertijd den handel in die 
voederartikelen zooveel mogelijk vrijlaten en bij de ver
schillende prijswijzigingen werd het maalloon naar de afval-
prijzeu geregeld. En nu heb ik een markant voorbeeld voor 
den geachten afgevaardigde uit Zaandam uit het door hem. 
ovei gelegde staatje. Op 30 April kostte de tarwe f425 per 
last en de bloem f 23J per 100 K.G. Op 17 September 1916 
kostte de tarwe f 426 per last en do bloem maar f 20J per 100 
K.G. Door de schommelende afvalprijzen heb ik het dus in 
de hand gehad den prijs van bloem en dientengevolge den 
prijs van wittebrood laag te houden. Maar bovendien werd 
tweemaal bij prijsstijging van de afvalproducten de tarwe
prijs verhoogd, waardoor dus een vermindering van maal
loon werd verkregen. Het spreekt vanzelf, dat dergelijke 
maatregelen eerst konden worden genomen, nadat de 
prijsstijging was geconstateerd, zoodat er altijd een tusschen-
periode is geweest, waarin de fabrikanten grootere winst 
maakten dan waarop ik meende dat zij recht hadden. Ten 
slotte werd, toen deze middelen nog niet voldoende schenen 
bij de steeds stijgende afvalprijzen, over de daaraan ver
bonden bezwaren heengestapt en heb ik de afvalproducten 
tot mij genomen, zoodat het wisselend element uit het maal
loon verdween. 

Dat inderdaad de bovenvermelde middelen om het maal
loon te beperken niet vergeefsch zijn geweest, kan worden 
afgeleid uit hetzelfde staatje dat de heer Duys heeft over
gelegd. 

Wat die winsten van de meelfabrikanten betreft, men kan 
daarvan — de geachte afgevaardigde heeft het ook zelf ge
constateerd — zoo weinig meededen, omdat het meest zijn 
familievennootsehappen. Bovendien zijn die bedrijven dik
wijls nog gecombineerd met andere bedrijven, zoodat men 
niet kan vaststellen, of de winst is gekomen van het maal
loon dan wel van het andere bedrijf dat er mede gecombi
neerd was. 

Ten opzichte van de „Walzenmolen" kan ik echter mede-
deelen, dat de directie verklaarde, dat zoowel het destijds 
verspreide courantenberichi, als zou 70 pet. zijn uitgekeerd, 
als de mededeeling van de Nederlandsche Balckerscourant, 
waarop de heer Duys blijkbaar doelde, onjuist waren. 

Ten opzichte van Nicola Koechlin vergist de geachte afge
vaardigde zich, als hij het percentage van de winstaandeelen 
optelt bij dat van de gewone aandeelen. Beide, winstaan
deelen en gewone, hebben gelijkelijk een dividend genoten 
van 4 net. in 1914, 12 pet. in 1915 en naar ik meen van 
8 pet. in 1916. 

Omtrent de „Korenschoof" kan echter het volgende worden 
medegedeeld en daaruit kan blijken, dat het bedrijf van de 
„Korenschoof" ook vóór de crisis groote winsten maakte, 
toen dus het maalloon nog niet door de Regeering werd be
paald. Hetzelfde heeft trouwens de geachte afgevaardigde 
ook verzekerd ten opzichte van den molen „Holland". Het 
kapitaal van de „Korenschoof" bestaat uit f 300 000 aan
deelen en ook f 3Ö0 000 aan obligatieleening en die aandeelen 
dragen voor 12 pet. den naam „van Stolk". De heer van 
Stolk, op wien de geachte afgevaardigde wees, is op het 
oogenblik afgetreden als directeur. Hoe staat het nu met de 
winst? In 1910 werd gemaakt 17 pet. winst, in 1911 24 pet., 
in 1912 12,7 pet., in 1913 9 pet,, in 1914 4 pet., in 1915 
32 pet. en in 1916 12 pet. winst. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik herhaal, ik vond contracten 
en als men nu niets anders te doen heeft, dan om zich in 
een bepaald punt in te werken, dan is het gemakkelijk om 
met critiek te komen en te zeggen, dat de Minister op dat 
punt te laat is. Maar een Minister heeft meer te doen dan één 
bepaald punt te onderzoeken; hij moet meerdere punten 
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"nagaan en nu kan hieruit, naar mijn meening, niet gecon
cludeerd worden, dat de Minister niets gedaan heeft tot 
beperking van de maalloonen. 

Het l>elangrijke punt, dat de geachte afgevaardigde ter 
sprake heeft gebracht, mede in verband met de beschuldi
gingen van den heer Polak, is dat van den aankoop van 
Amerikaansch meel. Te dien opzichte kan ik in de eerste 

laats mededeelen, dat de merken beoordeeld worden door een 
eoordeelingscommissie, bestaande uit de heeren Engel, 

Ravenswaay en Hetzel. Van die heeren is de heer Engel thans 
geheel buiten zaken, de heer Ravenswaay is meelfabrikant 
en de heer Hetzel is directeur van een groot bakkersbedrijf 
hier ter stede. Afgezien nu van andere overwegingen mag 
ioch zeker worden aangenomen, dat, waar de bakkerij in deze 
commissie vertegenwoordigd is en deze in de eerste plaats 
belanghebende is bij den aankoop van goede merken, daarop 
zeker wel zal worden gelet. 

Nu komt de hoer Duys met bepaalde gevallen en hij deelt 
mede, dat de offerte van 24 Augustus van den heer Lucht-
einger betrof het merk „Machtless". Dat was echter geen 
•vaste offerte, doch één subject confiiination, d. w. z. vrij
blijvend, en op een dergelijke offerte wordt bij inschrijvingen 
eenvoudig niet gelet. 

Het merk „Golden Gate", waarvan de 10 000 balen ge
kocht werden, is geen minderwaardig meel, maar een prima-
patent, dat na aankomst bij onderzoek als een van de beste 
merken bevonden is. 

Dan komt de inschrijving van 21 September, waarbij vol
gens den heer Duys door den heer Ledeboer was ingeschre
ven tegen §8.20 voor 2 partijen van 5000 en 3000 balen van 
denzelfden molen.Van dien molen was ook door Dönzelman ge
offreerd tegen denzelfden prijs en die offerte werd aangeno
men. De inschrijving van Ledeboer voor 5000 balen voldeed 
niet geheel aan de vereischten, die van 3000 balen wel. Waar 
echter uit de laatste alsmede uit de offerte van Dönzelman 
■was gebleken, dat het bezwaar waarschijnlijk gemakkelijk 
uit den weg kon worden geruimd, werd aan .Ledeboer alsnog 
daartoe de gelegenheid gegeven en zoo is dan ook eenige 
dagen na de inschrijving van hein een partij van 5000 balen 
gekocht. 

Aangaande de inschrijving van 22 November nioare wor
den opgemerkt, dat een vergelijking tussehen .,Xew Era" en 
, ,Purity", als zacht wintermeel en hard wintenneel, totaal 
doelloos is, immers het gekochte . .Puri ty" is geen winter-
meel, doch een puik zomerpatent. Bovendien was de offerte 
van dit merk eveneens ?0.80, doch de koopprijs werd door de 
slidiug scale 5 dollarcenten hooger. 

Wat dit laatste betreft, wil ik nog mededeelen, dat de 
inschrijvingen geschieden bij een bepaalde markt te Xew-
York. Wanneer bij de gunning die markt is gedaald of ge
stegen, dau wo'dt daarvoor de sliding scale aangelegd, en 
wanneer men de prijzen vergelijkt, dan moet men niet bij 
den een wel en bij den ander niet niet de slidinty scale reke
ning houden, dich dan moet zij bij beiden worden aangelegd. 

Mijnheer do Voorzitter! Hiermede ben ik tot een geschikt 
punt gekomen, om mijn rede af te breken. 

De vergadering wordt voor een half uur geschorst en 
daarna hen-at en de beraadslaging voortgezet. 

De heer Postliuina, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, zet zijn rede voort en zegt: Mijnheer de Voor-
zntter! Ik heb gezegd, dat ik eerst het rapport, dat ik ver
wacht van de commissie van onderzoek in zake de gestie van 
bet rijksgraanbureau, zou willen afwachten, alvorens iets te 
doen. 

Er is evenwel door den geachten afgevaardigde uit Zaan
dam een uiting gedaan, die het mogelijk maakt, dat men in 
den lande zou kunnen meenen, dat een zekere firma zich heeft 
schuldig gemaakt aan handelingen, die niet overeenkomen 
met de eerlijkheid. 

Het is dan ook naar mijn meening neodig. dat ik na de 
veronderstelling van den geachten afgevaardigde, dat de heer 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1916—1917. — I I . 

Kröller alle vrachtruimte op Amerika zou hebben opgekocht 
en met winst aan de Regeering zou hebben overgedaan, een 
iuededeeling doe, en wel deze, dat de Holland-Amerikalijn, 
op verzoek van de commissie van onderzoek naar de gestie 
van het Rijksgraanbedrijf, de volgende verklaring heeft 
afgegeven: 

,,De ondergeteekende, Nederlandsch-Amerikaansche 
Stoomvaartmaatschappij „Holland-Amerikaliju", ver
klaart, dat de vrachten, zooals die door de Regeering 
zijn betaald, voor alle graanladingen, voor de Regeering 
ingekocht van af September 1914 tot nu toe, de werkelijke 
vrachten zijn, die door de Nederlandsch-Amerikaansche 
Stoomvaartmaatschappij „Holland-Amerikalijn" zijn 
gecontracteerd en dat hiervan in welken vorm ook geen 
restitutie of commissie door haar aan de firma Wm. H. 
Muller & Co. en van Stolk's Commissiehandel of aan deze 
firma's annexe personen is uitgekeerd." 

Dit is een verklaring van 15 December 191G. die behoort 
bij de stukken van do commissie van onderzoek in zake de 
gestie van het Rijksgraanbureau. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde uit 
Eindhoven, en de geachte afgevaardigden uit Ommen en 
Steenwijk hebben zich daarbij aangesloten, heeft gesproken 
over de broodregeling. Vooral de geachte afgevaardigde uit 
Eindhoven hield daarover een zeer belangrijke rede. Als ik 
die rede grootendeels onbeantwoord laat, is dat niet op 
grond van hetgeen door dien geachten afgevaardigde is ge
zegd. Integendeel. Ik moet die rede echter grootendeels 
onbeantwoord laten, omdat de broodregeling nog aan de 
practijk getoetst moet worden. Bovendien zijn de bezwaren 
nu nog vermeerderd door de noodzakelijkheid, om meel en 
bloem van een bepaalde gemengde samenstelling te ver-
stiekken, en al schijnen dan ook de theoretische bezwaren 
van den geachten afgevaardigde inderdaad practisch ver
keerde gevolgen te zullen kunnen hebben, voor oogenblikke-
lijk ingrijpen is slechts plaatselijk behoefte, en dat ingrijpen 
geschiedt dan ook plaatselijk. Ik zal echter de geopperde 
bezwaren ernstig nagaan en van de gegeven wenken zeer 
zeker gebruik maken. 

Daar waar het kan. wordt de luxe bestreden. Dit in ant
woord op hetgeen de geachte afgevaardigden uit Eindhoven 
en Gouda hebben gezegd. 

De banketbakkers zullen in het vervolg voornamelijk van 
aardappelmeel moeten bakken. Ook daartoe kon ik niet 
overgaan zonder het nemen van proeven, en de hierover voor 
mij genomen proeven laten dit naar mijn meening toe. Voor 
zoover het hier luxe betreft, kan ik wel constateeren, of het 
product nog luxe is ja dan neen. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, het was uit anderen hoofde, 
dat ik die proeven moest laten nemen, omdat ik zooveel 
mogelijk wilde voorkomen, dat van de veranderde samenstel
ling van dat meel stopzetting van de bakkerij en daardoor 
vermeerdering van de werkloosheid het gevolg zou zijn. 

Ik kan den geachten afgevaardigde uit Gouda niet toegeven, 
dat ik nimmer naar bezuiniging heb gestreefd; ik kan hem 
o. a. als een sprekend voorbeeld aanvoeren de bruinbrood-
periode van het vorig jaar. Dit streven blijkt ook uit de boek
jes van het Graanbureau en wat ik hier bii vorige gelegen
heden heb gezegd; het blijkt uit het streven, om de reserve 
van ile producten, geschikt voor de bakkerij voor een groot 
deel te doen bestaan uit Amerikaansch patent meel en bloem. 
Waarschijnlijk zullen wij het verschijnsel zien, dat, naar
mate wij meer in de misère komen, betere grondstoffeu voor 
het bakken van brood zullen moeten worden gegeven. Natuur
lijk begin ik met datgene, wat ik het slechts kan bewaren, 
de inlandsche en buitenlandsche tarwe, en zal ik zoolang 
mogelijk overhouden de Amerikaansche patenten, die het 
best kunnen worden bewaard. 

De geachte afgevaardigde uit Ommen weuscht, dat ik zal 
toestaan, dat de restanten van broodkaarteu van desenen, die 
hun broodrantsoen niet geheel verbruiken, vrij aan anderen 
zullen mogen worden afgegeven. In de eerste pkats zou dat 
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de knoeierij, waarop enkele bakkers zich nu al toeleggen, 
in de hand werken, omdat dan absoluut niet meer zou kunnen 
worden gevraagd en verwacht, dat de ongebruikte bons niet 
aan bakkers worden afgegeven, maar bovendien zou dit aan 
de werkelijke broodbehoeftigen slecht te stade komen. Im
mers het broodrantsoen is bepaald op 400 gram per dag, om
dat het mij toescheen, dat dit quantum het best overeenkomt 
met de behoefte aan broodvoeding voor het overgroote deel 
van het Nederlandsche volk. Nu had het verstrekken van 
aaiivulimgskaarten ten doel, om vooral aan degenen, die 
aan dit quantum bepaald niet voldoende hadden, een grooter 
rantsoen te geven. Blijkt mij nu na eenigen tijd, dat het 
rantsoiE van 400 gram per dag niet door de groote massa 
wordt verbruikt — en dat zal blijken, wanneer ieder die het 
ni t t geheel noodig heeft, zün bous vernietigt, in plaats van 
ze aan anderen te geven — dan zal het mij wellicht mogeli.i K 
zijn, met de aanvullingsbroodkaarten iets ruimer te zijn, un 
daardoor meer personen te helpen, dan op het oogenblik nog 
hei geval is. 

Gaat men echter die resten van kaarten aan anderen preven, 
dan zal dit resultaat niet worden bereikt, omdat ik dan peen 
andere conclusie kan trekken, dan dat het uu gegeven rant
soen geacht moet worden voldoende te zijn. Men vergete niet, 
dat ik in totaal geen trrooter rantsoen kan verstrekken, dit 
ook in antwoord op de opmerking van den geachten afgevaar
digde uit Steenwijk. Wie in deze wil meehelpen ete zoo weinig 
mogelijk brood en vernietige de niet gebruikte bons. 

De geachte afgevaardigde uit Ommen sprak over het ge
volgde systeem; ik kan hiervan alleen zeggen, dat, aangepast 
aan Nederlandsche behoeften, dit het systeem is, dat in 
Duitschland na 2^ jaar de beste resultaten heeft gehad. 

De geachte afgevaardigde uit Katwijk 6prak gistermid
dag den wensch uit, dat ik de regeeringsgoederen buiten de 
burgemeesters om aan de gestichten zou geven. Afgescheiden 
nu van de vraa~ of dit op grond van de wet wel zou kunnen, 
wijs ik er op, dat de voorgestelde regeling bezwaren zou mee
brengen, omdat men niet steeds kan afgaan op de cijfers van 
de directeuren van die gestichten. Zoo was er een directeur 
van een krankzinnigengesticht die zich beklaagde, dat hij 
onvoldoende regeeringsgoederen ontving en daarbij legde hij 
een staat over van hetgeen eiken dag aan aardappelen, peul
vruchten, rijst en gort noodig was, indien zijn gesticht uit
sluitend op een van deze goederen aangewezen was. Dezerzijds 
werd toen de aandacht van het gemeentebestuur der betref
fende gemeente op het geval gevestigd en werd verzocht 
maatregelen te treffen, waardoor het gesticht verzekerd zou 
zijn, dat het de het toekomende goederen zou ontvangen. 
Inmiddels wendde die directeur zich ook tot den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, waarbij de directeur vaststelde, dat 
het gesticht noodig aan levensmiddelen moest worden oo-
holpen, daar men anders de krankzinnigen niet rustig kon 
houden. Een en ander moest toch wel den indruk maken, dat 
in dat gesticht groote nood bestond en dezerzijds is die ge
meente er op gewezen, dat zij moest doen wat volgens de 
distributie noodig was. Het gemeentebestuur stelde toen een 
onderzoek in bü dit gesticht met het resultaat, dat, gezien 
de hoeveelheden die de directeur zelf voor noodig had ver
klaard, als de gestichtsbevolking aangewezen zou zijn op een 
van de genoemde voedingsmidd-eieu, dat er nog waren voor 
een week aardappelen, voor 19 dagen bruine boenen, voor 
3S dagen groene erwten en voor 146 dagen rijst 

De heer de Yiascr: Ik heb niet over krankzinnigenge
stichten gesproken. 

De heer 1'ostliuuia. Minister -v^n Landbouw, Nijverheid 
en Handel: De heer de Visser sprak over gestichten en ik 
spreek over het vraagstuk en bepaal mij nu tot één voorbeeld, 
waarbij groote nood was in een gesticht, waarbij van alle 
rijden op mij werd aangedrongen om in dien nood te voor
zien. Van het ingestelde onderzoek deel ik nu het resultaat 
mede. 

Toen is bij mij gekomen de inspecteur van het krankzinni
genwezen, die er mijn aandacht op vestigde, dat, als met 

krankzinnigengestichten niet met de noodige voorzichtigheid 
werd omgegaan, de krankzinnigen onrustig zouden worden. 
Toen is namens mij aan dien inspecteur verzocht om er dan 
ook voor te zorgen, dat de directeur rustig bleef. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde uit 
Katwijk heeft een geval behandeld, waarbij betrokken waren 
peulvruchten. De gemeente waar het gesticht was kreeg 
peulvruchten, ook voor de inwoners van het gesticht, want 
dezen tellen mede onder de inwoners der gemeente. De bur
gemeester verdeelde de peulvruchten onder zijn gemeente-
naren en liet het gesticht er buiten. Toen wij dit wisten is 
gezorgd, dat een extra gave kwam voor de inwoners van het 
gesticht, welke zending de burgam»«*ter echter nog eens 
weer onder zijn gemeentenaren heeft verdeeld. Ik had dus 
hier te doen met een niet heel rustigen burgemeester 

D heer de Visser: Dat is juist de Jout, dat het over de 
burgemeesters loopt. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: De wet luidt nu eenmaal, dat de gemeentebe
sturen zullen zorgen voor de distributie en ik kan dus niet zon
der meer de commissies voor de gestichten in de plaats stellen 
van de burgemeesters. Wij kunnen elkander echter helpen. 
Als de geachte afgevaardigde mij een opgave zendt van 
de betrokken gestichten, dan zal ik den betrokken burge
meester wel tot de orde brengen. 

De geachte afgevaardigde uit Steenwijk heeft mij gevraagd 
of de levensmiddelen voor het leger voldoende beheerd 
worden. 

Aan welke autoriteit is dit toezicht opgedragen? 
Ik geloof, dat de geachte afgevaardigde uit Steenwijk is 

oud-militair en ik geloof, dat hij zelfs een vrij hoogen rang 
in het leger bekleedt. Maar, mijnheer de Voorzitter, ik kan 
hem heusch op die vraag geen antwoord geven. Dit beüoort 
tot de competentie van den Minister van Oorlog. 

Ik kom dan ook direct tot de derde vraag: wordt er overleg 
gepleegd tusschen het Departement van Oorlog en dat van 
Landbouw? 

Hierop antwoord ik direct: ja. Maar als het Departement 
van Oorlog zegt: voor de voeding van het leger is dit quantum 
noodig, dan kan het Departement van Landbouw niet anders 
doen, als dat quantum afstaan. Een andere houding kan ik 
niet aannemen, want anders zou ik de verantwoordelijkheid 
voor de verdediging van het land op mij nemen. De geachte 
afgevaardigde dient dus deze vraag voor te leggen aan mijn 
ambtgenoot voor Oorlog. Wel kan ik zeggen, dat na gehouden 
oveileg de rantsoenen zijn verlaagd en alles wordt gedaan, 
om zooveel mogelijk de zuinigheid bij het verbruik in het 
leger te betrachten. 

Hetzelfde overleg heeft ook plaats ten opzichte van de 
werkkrachten, die beschikbaar moeten komen voor het turf-
graven, de visscherij en den landbouw. 

Nog een punt, dat ik niet in mijn rede heb kunnen plaat
sen, geldt hetgeen de geachte afgevaardigde uit Appingedam 
heeft gezegd over de land- en tuinbouwers en met name over 
hetgeen dezen produceeren en later door de industrie wordt 
verwerkt. Ik heb de rede van den geachten afgevaardigde 
met veel aandacht gevolgd, maar ik heb wel eens gedacht: 
zou nu die Minister, die altijd nog ligt onder het odium, dat 
hij te veel kijkt naar den land- en den tuinbouw, in deze 
zoo verkeerd hebben gehandeld? Ik geloof, dat de feiten, 
zooals de geachte afgevaardigde deze mededeelde, juist zijn, 
maar de geachte afgevaardigde bekijkt alleen die feiten en 
nu ik hem verteld heb van al de moeilijkheden, welke dik
wijls van uit het buitenland worden gemaakt, kan hij mis
schien begrijpen, waarom bij voorbeeld de fruit- en jam
fabrikanten op een gegeven oogenblik van mij hooren: ik 
denk er niet aan den uitvoer te verbieden, want het is luxe 
en toch op een ander oogenblik weer: die artikelen kunnen er 
niet uit. 

De heer Schaper: Dan moet u het achterste van uw tong 
niet dadelijk laten zien. 
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De heer Posthnma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Ook die opmerking zal ik beantwoorden. Toen Je 
vraag kwam, moest ik de zaak oplossen in verband met deu 
land- en tuinbouw, maar toen de toepassing kwam waren de 
buitenlandsche omstandigheden, die ik ook niet met het 
achterste van mijn tong in bedwang heb, zoo veranderd, dat 
ik niet anders handelen kon. 

Ik zal niet al te uitvoerig worden, maar één punt uit de 
rede van den geachten afgevaardigde wensch ik toch nog 
gaarne te behandelen en dat is de boerenkool. 

De geachte afgevaardigde heeft de maatregelen, welke 
genomen zijn ten opzichte van de boerenkool, genoemd: het 
toepassen van een pestsysteem. Hij heeft er op gewezen, dat 
wij veel groenten moeten produceeren en uitvoeren. 

Dit kan hem dadelijk worden toegegeven. Wij moeten nu 
eenmaal veel groenten uitvoeren, maar dit moet niet gaan 
ten koste van da volks voeding en in veel gevallen was dit bij 
het telen van boerenkool — en niet alleen van boerenkool — 
inderdaad het geval. Wat was de zaak? 

Verlokt door den hoogen prijs van de boerenkool en door 
hetgeen de groentendrogers beloofden, hadden veel land
bouwers de teelt van boerenkool, als tweede gewas, sterk 
uitgebreid. Hierdoor kon een gedeelte van het land niet 
bezaaid worden met wintergraan, waarover in deze Kamer 
ook is gesproken. Ook werd op de boerenkool veel kunstmest 
gestrooid. Dit laatste was ook een nadeel, omdat wii die 
kunstmest voor onze eigen voedingsgewassen zoo hoog noodig 
hebben. 

Nu moest op de een of andere wijze daartegen worden 
opgetreden, niet alleen met het oog op dit jaar. doch ook 
vooral met het oog op het volgend jaar. 

De Distributiewet maakt het wel niet mogeliik een ver-
bouwgebod uit te vaardigen, maar ingevolge die wet kan wel 
de verbouw van minder gewenschte gewassen verboden 
worden. Beide maatregelen: een verbouwgebod dan wel het 
verbod van verbouw van minder gewenschte gewassen, zullen 
ten slotte hetzelfde doel hebben, nl. zooveel mogelijk te pro
duceeren ter voorziening van het eigen land met de noodige 
levensmiddelen. 

Voor zoover dat uit de maatregelen zelf niet blijkt, heb ik 
de tuinbouwers en de landbouwers herhaaldelijk en telkens 
weder er op gewezen, dat dit noodig was. Wanneer nu echter 
telkens blijkt, dat er slimmerts zijn, die met handigheidjes 
en trucs de onvolkomenheid der maatregelen weten te benut
ten ten eigen voordeele en ten koste van de volksvoedinjj — 
en dat zijn veelal niet de landbouwers en tuinbouwers zelf —, 
dan zal daartegen worden opgetreden, al was het dan ook 
door iets wat de geachte afgevaardigde noemt „een pest
systeem". 

Ik wil eens een voorbeeld aanhalen. 
Volgens de nieuwe teeltregeling mogen boonen als tus-

schen- of nagewas van vroege aardappelen worden verbouwd. 
Dit is bedoeld als een aanmoediging van den verbouw van 
vroege aardappelen. De teelt van pronkboonen is nl. zeer 
voordeelig. Wat doen nu sommige slimmerts? De een poot 
aardappelen op een zeer grooten afstand, zoodat het hoofd
gewas niet wordt aardappelen maar boonen. Een ander kiest 
bevroren of anderszins onbruikbare pootaardappelen, ten 
einde later te kunnen zeggen, dat de aardappelen mislukt 
zijn. Een derde stopt ze zeer diep onder den grond om ze te 
beletten op te komen. 

Nu heffe men geen groot misbaar aan over de inhalighe-'d 
van deze boeren, want, zooals ik reeds zeide, het zijn in den 
regel de boeren niet die deze dingen bedenken, maar de oor-
logswinstmakers, die er achter staan en die de boeren op 
deze wiize trachten te. ik zal het maar noemen leiden. 

Dit kan ik echter wel zeggen: hoe mooi ik een dergelijke 
teeltregeling ook maak, er zullen altijd menschen zijn, die 
er wat op weten te bedenken. Nu moeten die mentenen weten 
dat, als zij zoo iets gedaan hebben, zij mij op hun weg als 
een versperring zullen vinden. En aangezien die weg leidt 
nair het buitenland — dit was met de boerenkool ook het 

geval — hebben zii mij op den weg, die niar den uitvoer 
van de boerenkool leidt, aangetroffen. 

Na deze losse punten kom ik weder tot een van de Loofd-
vragen, nl. of de genomen niaatretgelen nu uiet gewijzigd 
kunnen worden. 

De geachte afgevaardigde uit Wijk bij Duurstede zeide: 
één van mijn desiderata is, dat een eenmaal tot stand geko
men regeling zooveel mogelijk moet worden getoetst aan de 
omstandigheden, en dat zij, als zij niet.past bij de omstan
digheden, direct moet worden herzien. 

De geachte afgevaardigde wees daarbij op de wetten, s:oo-
als die in Denemarken waren gemaakt. 

Ik kan den geachten afgevaardigde toevoegen, dat in Let 
algemeen aan dien wensch van den geac.iien afgevaardigde 
door mi.i ook te gemoet gekomen wordt. Maar een andere 
vraag U. of dit mijnerzijds ook moet geschieden ten aanzien 
van de Distrinutie-wet 1916. 

De geachte afgevaardigden uit Winschoten en Ridderkerk 
antwoorden, al is het dan niet op gelijke gronden: zeer zeker. 

De Minister — aldus de geachte afgevaardigde uit Win
schoten — is in de practijk zelf altijd van een gewijzigde 
wet uitgegaan, en als voorbeeld haalt hij dan aan het over
leg, door mij gepleegd met de gemeentebesturen, waarbij 
.dezen hebben verklaard zich te zuilen voegen naar de leiding 
van den Minister. 

Ja , Mijnheer de Voorzitter, daar zit nu juist het groote 
verschil. Thans is de toestand zoo: de gemeenten zijn volgens 
de wet vrij en schikken zich. Maar bij een wijziging zou de 
toestand zoo worden, dat de Minister maar alles moest weten. 
En als het dan, om welke reden ook, vastloopt — het is geen 
nieuws, Mijnheer de Voorzitter, maar ik moet het toch zeg
gen —, dan is het natuurlijk de Minister die niet heeft ge
zorgd, dat zijn maatregelen zoo waren dat zij overal toepas
baar waren. Daarom heb ik indertijd gepleit voor deze elasti
citeit in de wet en ben ik daarvan nog altijd voorstander. 
Mn ar ook al leven wij snel, wij moeten toch de geschiedenis 
niet uit hel oog verliezen, en wat is nu de geschiedenis van 
deze wetP Als ik zou moeten zeggen waar de wortelen van 
deze wel zetelen, dan zou ik zeggen: die wortelen zetelen in 
het debat .lat hier geweest is over de motie van den geachten 
afgeviaidicde uit Appiugedam. Tot dat oogenblik werd alles 
van uit dc-ii Hnag geregeld, mnar nu moest er een wet komen 
waarin èu het Rijk èn de gemeenten ieder kregen hun eigen 
taak. En opdat nu de gemeenten van die taak niet een taak 
zouden maken die niet meer te overzien was en van de haar 
gegeven vrijheid niet een te ruim gebruik zouden maken, 
werden er in de wet twee staketsels opgeworpen. Die beide 
staketsels waren: 1. Je welstandsgrens, en 2. de 25 pet. die 
de gcme<nten zouden bijdragen in de kosten van de Distri
butiewet 

Dat eerste staketsel is met mijn medewerking verwijderd, 
maar het tweede is door de Kamer verlaagd, en nu krijgen 
wij gevolgen zooals wij hebben gezien in Amsterdam. Rotter
dam, den Hnag en een 25 a 30-tal andere gemeenten. 

Het eerste wat ik nu moet bespreken is het zoogenaamde 
dieigenient, dat ik volgens de geachte afgevaardigden uit 
Amsterdam IX, Amsterdam III en ook volgens den heer 
Visser van IJzendoorn, tot Amsterdam heb gericht. Ik heb 
toen dien brief weer eens overgelezen, en in dien brief 
■fa*! dit: 

. ,De door u voorgestelde verlaging van prijzen doet 
mij opmerken, dat dientengevolge de kosten voor Rijk 
en gemeenten aanmerkelijk worden verzwaard. Met het 
oog hierop meen ik onder uw aandacht te moeten bren
gen, dat " 

«•n dan volgt wat ik onder de aandacht meende te moeten 
brengen. 

Dit is ook in Amsterdam begrepen als een dreigement, dit 
is ook hier begrepen als een dreigement, maar ik moet begin
nen met te zeggen dat het absoluut niet als een dreigement 
is bedoeld. En ik zal zeggen waarom niet. 

Ik heb op de eerste samenkomst die ik met de gemeenten 
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had ronduit verklaard: als het een dreigement was, gold het 
niet alleen voor Amsterdam, maar feitelijk voor alle ge
meenten. Ik heb er althans uit geleerd, dat, hoe goed ook, 
uit zuii'.igheidsoogpunt, door mij bedoeld, ik mij niet meer 
bemoei met iets wat niet precies behoort tot de bemoeiing 
van mijn Departement. De redeneering van het geval was 
echter nis volgt: De oorlogswinstbelasting zal misschien de 
mogelijkheid openen den gemeenten een gedeelte te vergoe
den van de kosten, veroorzaakt door de crisismaatregelen, in 
casu de distributiekosten ; maar bedenkt wel dat gevraagd kan 
worden: waart wij wel zuinig genoeg? En als dat ontkennend 
wordt beoordeeld, zou dat geldelijk nadeelige gevolgen kun
nen hebben. Dit was de oorzaak van de bedoelde toevoeging, 
die geschiedde in overleg met mijn toenmaligen ambtgenoot 
van Financiën. 

Bij hetzelfde punt komt een tweede vraag, a l . : waarom 
werd de prijs van de aardappelen op 23 Januari verhoogd P 
Wel, Mijnheer de Voorzitter! Dat was voor mij niets bijzon
ders. Op een vergadering, ik meen in de maand September 
gehouden, met de groote gemeenten en de Vereeniging van 
Nederlandsche gemeenten, is ook door de levensmiddelen-
wethouder van Amsterdam gezegd: ja, tegen den tijd van 
15 Januari krijgen wij een verhooging van den prijs van de 
aardappelen. Het was voor mij niets geen bijzonders, dat 
wij op 23 Januari den aardappelprijs verhoogden. Maar voor 
zoover het mij nu aangaat als uitvoerder van de Distributie-
wet, heb ik mij steeds op het standpunt gesteld, en ik denk 
er niet aan mij op een ander standpunt te stellen, dat 
Amsterdam of welke andere gemeente ook gebruik maakt 
van een wettelijk recht, en ik heb geen plan om daaraan te 
tornen. Men weet dat trouwens niet alleen mondeling, maar 
ook schriftelijk, want het staat in de Memorie van Ant
woord op het tachtig millioen-ontwerp. Maar, Mijnheer de 
Voorzitter, dat neemt niet weg, dat door een dergelijke han
delwijze de geheele wet in gevaar kan komen, en in deze 
richting wezen bij het debat ook verschillende sprekers, o. a. 
de geachte afgevaardigden uit Hoorn, uit Zierikzee en 
Ridderkerk. 

Brengt dat mij tot de conclusie, dat van de Regeering 
een voorstel tot wetswijziging moet uitgaan? Neen, die con
clusie trek ik niet. De Kamer verlangde dat het voornaamste 
staketsel om uitwassen te voorkomen zou worden verlaagd. 
Wenscht nu de Kamer uitwassen tegen te gaan, dan moet de 
Kamer zich in deze maar uitspreken. 
Of iJ dan van meening ben. dat de wetsbepaling in deze zon

der gevaar is en ik mij bij alle maatregelen, die de gemeente 
in deze neemt, lijdelijk moet nederleggen. neen, ook dat meen 
ik niet, en voor mij. dit ook in antwoord aan den geachten 
afgevaardigde uit Zevenbergen, staat het geval aldus: als 
de Nederlandsche Regeering voor distributiemaatregelen in 
een jaar 80 millioen beschikbaar stelt, dan doet zij in dezen 
tijd ruim haar plicht. Dat geld kan echter slechts eenmaal 
worden uitgegeven, en moet er nu bij de aardappels en het 
bruinbrood meer bij, en wat dit laatste betreft is het in ver
gelijking met het begin zeker het geval, dan moet van de 
andere kosten, bijv. voor de betere deelen van het varkens-
vleesch, behalve het spek en de melk, wat af. Wij zouden 
dan komen tot een beperking, al is het niet de beperking, 
bedoeld door den geachten afgevaardigde van Apeldoorn. 

Thans kom ik tot de vraag, gedaan door den geachten af
gevaardigde uit Zierikzee: kan de Minister voortdurend het 
oog houden op de kosten van de Distributiewet? Op die VTaag 
kan ik onbepaald antwoorden: ja. Iedere week is nauwkeurig 
bekend, wat in deze is verstrekt en welke kosten die ver
strekking na zich zal sleepen. 

Ben ik nu van oordeel, dat de omstandigheden niet van 
dien aard kunnen worden, dat er voor de volksvoeding meer 
dan 80 millioen mag worden besteed? Neen, dat ben ik niet. 
Ik kan mij best voorstellen, al wensch ik van ganscher harte 
het tegendeel, dat dit het geval kan worden. Zie ik het aan
komen, dan zal ik, wanneer althans belangrijke stijging 
dreigt, eerst meer krediet aanvragen. 

Hiermede heb ik in hoofdzaak behandeld de vraag van uit
breiding van de artikelen. De geachte afgevaardigde uit 
Zevenbergen raadde mij aan in deze in beperking mijn 

kracht te zoeken. Moeten er meer artikelen onder de wet 
worden gebracht, dan zal ik eerst de kosten ramen en de 
andere verminderen, en ik wijs in deze op het varkensvleesch, 
uitgezonderd het spek en de melk, omdat in die posten de 
meeste ruimte zit, maar het kan ook zijn dat andere arti
kelen onder handen dienen genomen te worden. 

Nu wensch ik een artikel te bespreken, waarvan men het 
onder de wet brengen gaarne wenscht, terwijl daartegen 
mijnerzijds nogal bezwaar bestaat, n.1. het schoeisel. Aan het 
schoeisel is tot dusver niets gedaan, omdat de plaatsing van 
liet zoolleer op de lijst van artikelen, vallende onder art. 1 
van de Distributiewet, en de verkoop daarvan tot den prijs» 
ongeveer van 1914, zou kosten 40 millioen. Dan zou 
bovendien nog alleen maar hulp zijn verleend voor wat betreft 
het zoolleer, want de prijsverhooging van het bovenleer en van 
de andere ingrediënten zou haar werking dan nog doen ge
voelen. Nu kan natuurlijk over een uitgave van 40 millioen 
niet worden gedacht, in ieder geval niet wanneer de wensch 
daartoe uit de Kamer niet wordt kenbaar gemaakt. Ik heb dan 
ook gezocht naar andere middelen. 

Het valt niet te ontkennen, dat geef ik den geachten afge
vaardigde uit Appingedam toe, dat de looiers goede winsten 
hebben gemaakt. 

De heer Troelstra: Kwade winsten. 

De heer Posthunia, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Neen, goede, en dat is ook nog niet eens kwaad. 
Het valt daardoor zoo in het oog, omdat het looiersbedrij f 
voor de crisis altiïd noodlijdend was. Nu het goed is gegaan 
valt dat bijzonder op. Het valt ook daardoor zoo in het oog, 
omdat de winst hier valt op een betrekkelijk klein aantal 
n'.enscken. Maar de duurte van het leer wordt zeker niet in 
de eerste plaats beheerscht door de winst die de looiers 
maken. De duurte van het leer wordt beheerscht door de 
groote vraag naar huiden in verband met den oorlog, ten 
tweede door de hooge vrachten, voorzoover, en dat is voor een 
goed deel het geval, de huiden van overzee moeten komen, en 
dan door de enorme stijging van de looistoffen. Als men al 
die factoren onder ciifers brengt, dan komt men tot deze con
clusie, dat die de stijging beheerschen, maar de winsten van 
de looiers niet. 

Om nu wat te doen heb ik getracht een regeling te krijgen, 
en ik wil wel eerlijk bekennen, dat ik nog altijd met die 
regeling bozig ben, om de heel eenvoudige reden, dat het mij 
niet gelukt is tot nu toe hierbij een zoodanige regeling te 
krijgen, dat ik wat kon doen buiten de Distributiewet om voor 
de menschen, die het meeste behoefte hebben aan goedkoop 
zoolleer. Maar het is niet uit mijn gedachten geweest mis
schien al wel een half jaar langen zai er ook niet uitgaan. Ik 
hoop nog wel tot een resultaat te komen, maar men stelle het 
niet zoo eenvoudig voor als in het adres van de schoenmakers
patroons is geschied. De geachte afgevaardigde heeft mis
schien vanmorgen of gisteravond al gelezen, dat er van 
andere zijde ook weer tegen is opgekomen. Deze vraagstukken 
worden, bekeken van het standpunt van een van de belang
hebbenden, altijd veel te eenvoudig gesteld, en het is onjuist 
om op die gegevens maar een pleidooi te gaan bouwen. 

De heer Schaper: Wilt u dan ook met de schoenmakers 
overleggen als er een regeling komt? 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel : Ik heb nooit de gewoonte gehad als ik overleg 
pleegde in zake een artikel, niet met alle belanghebbenden 
te overleggen. Dat wil niet zeggen, dat ik niet eens iemand 
kan hebben vergeten. Er komen overigens ook wel eens be
langhebbenden op, waarvan men zou zeggen — de geachte 
afgevaardigde knikt al —: moet ik daarmede nu overleg ple
gen. Maar het is mijn gewoonte geweest, als ik een regeling 
ging maken over zeker artikel, zooveel mogelijk allen bij 
elkaar te halen, die er bij betrokken waren. 

Een van de geachte afgevaardigden heeft gezegd: voor die 
looiers wordt uu nog beschikbaar gesteld traan, die onthou-
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den wordt aan don export iu IJmuiden. Ja, dat geschiedt 
ook, maar die traan, die in noimale tijden l.ostte f 20, be
talen de looiers op het oogenblik met ±' 91). Het wordt hun 
dus niet voor een prijsje gegeven. 

_ Wat de rantsoenen betreft, meende de geachte afgevaar
digde uit Amsterdam IX, dat een rantsoen moest gegeven 
worden van V[in kilo per dag en per hoofd. Hg oLtleende 
dat aan de inrichting voor onbehuisden in Amsterdam. Dat 
raatsoon is precies zooveel als de militairen krijgen, maar 
de wethouder voor levensmiddelen van een van onze groote 
gemeenten, als ik mij niet bedrieg was het de heer Wibaut, 
taxeert het gemiddelde verbruik in Amsterdam op 2i K.G. 
per week. Zooals u weet, distribueer ik tot nu toe 3 K~.G. 

De geachte afgevaardigde uit Rotterdam I I I vroeg mij: 
wanneer het zoo ernstig zit met die aardappelen, waarom 
worden dan klei-aardappelen beschikbaar gesteld voor het 
leger? Mijnheer de Voorzitter! Dat was een soort, waarvan 
heel weinig aanwezig was, en nu was het voor de distributie 
veel gemakkelijker dat kleine postje te besteden voor het 
leger dan om dat in allerlei kleine porties over het geheele 
land te verdeelen. 

Wat betreft bak- en braadvet, daarbij moest ik wel begin
nen met een zeker rantsoen te nemen, maar blijkt nu dat het 
verbruik daarvan veel kleiner is, wat waarschijnlijk wel het 
geval zal zijn, dan door mij is getaxeerd, dan een ik bereid 
te overwegen dat rantsoen te verhoogen. Maar men beoor-
deele dat rantsoen van bak- en braadvet niet ; aar het cijfer, 
zooals het daar staat. Daar komt in allerlei vorm nog vet b\j. 

Wat den wittobroodprijs belieft, die was vóór den oorlog 
20 cents en is nu 31i . De bruinbroodprys is 12 cents. Vol
gens het bekende recept: een sneetje bruin brood en een 
sneetje wit brood wordt de prijs dus 4-51. Ik ben nu eindelijk 
gekomen boven den wittebroodprijs uit den tijd dat iedereen 
nog alleen wittebrood kon eten. Óf ik hieraan verder wet zal 
doen west ik niet, om de eenvoudige reden dat ik niet weet 
welke kosten het gemengde miei zal medebrengen, dat ik nu 
zal verstrekken voor het bakken van wit -en bruinbrood. 

Nu keer ik weer terug naar de verandering van de Distri-
butiewet. 

De geachte afgevaardigden uit Winschoten en die uit 
Gorincheni betoogden: verreweg de beste regeling is deze, de 
prijzen worden bepaald door do Regeering en de kosten win
den gedragen door het Rijk. Dat 1/10 gedeelte verdwijnt dan 
geheel. Voor dit laatste gevoelde ook de geachte afgevaar
digde uit Hilversum in verband met de vele bezwaren, die er 
zijn tusschen do centrumgemeenten en de omliggende ge
meenten. Ik gevoel voor het verdwijnen van dat 1/10 gedeelte 
niets. Het moge voor sommige groote gemeenten geen last 
zijn, het betalen van dat 1/10 gedeelte is voor midden- en 
kleine gemeenten zeer zeker een waarschuwing om in deze 
niet te royaal te ziin. Afgescheiden daarvan, als ik dien weg 
opging, had ik mij bii de prijsbepaling te richten naar de 
gemeente met de kleinste koopkracht. 

Neen, zeggen de geachte afgevaardigden uit AVinschotea 
en anderen — de geachte afgevaardigde uit Zierikzee ge
voelde er o. a. ook wat voor — laat de prijzen maar wat 
hooger zijn. Mijnheer de Voorzitter! Nu sluit ik mij liever 
aan bij den geaohten afgevaardigde uit Apeldoorn en dien uit 
Amsterdam I I I , maar ik zou er aan willen toevoegen, dat 
naar mijn overtuiging vele lasten, de zwaarste lasten in dezen 
tijd gelegd zijn op de personen, die een inkomen hebben van 
f 1500 tot f 3000. en die menschen kan ik wel laten profitee-
ren van laaggestelde distributieprijzen, doch niet onderhevig 
doen «ijn aan hooge distributieprijzen met als steun hulp van 
het steuncomité. 

Hoe hoog of hoe laag moeten nu die prijzen zijn? Dat is 
een moeiliike vraag. In hoofdzaak moet men zich naar mijn 
gevoelen bij de beantwoording van die vraag laten leiden 
door het antwoord op een andere vraag en wel deze: welke 
prijzen zullen wii hebben na den oorlog? Het komt mij nl. 
economisch zoowel voor het individu als voor de gemeenschap 
in haar geheel juist voor, dat wij thans ieder wennen aan 
prijzen, zooals die na den oorlog zullen gelden. Zijn wij bij 
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de distributie daar ver beneden, dan zal het des te moeilijker 
zijn ooit weer in normale banen te komen en normaal noem 
ik in dit verband, dat de kooper betaalt den prijs van wat hij 
koopt en daarbij niet een toeslag ontvangt. 

Omdat de vraag: welke prijzen zullen wij hebben na den 
oorlog, zoo moeilijk is op te losseu, sta ik bij elke prijsbepa
ling weer voor een nieuwe moeilijkheid, maar ik hoop die 
moeilijkheid te overwinnen. 

Mijnheer de Voorzitter, hierbij kom ik aan een punt dat 
aangeraakt is door den heer Visser van IJzendoorn. Deze 
besprak de liquidatie van het systeem en zeide daaromtrent: 
van den tegenwoordigen toestand komen wij alleen dan zonder 
schokken in een nieuwen tijd, als de leiding uitsluitend bij 
de Regeering is en dit is niet het geval, als ieder gemeente
bestuur in de prijsbepaling kan meepraten. 

Nu moet ik eerst een mededeeling doen omtrent een punt 
waarover ook de geachte afgevaardigde uit Amsterdam IX 
reeds met een enkel woord sprak. Ik heb goede reden om aan 
te nemen, dat de gemeenten zich weer naar mijn leiding 
zullen schikken. En als dan de tijd van liquidatie daar is, 
geschiedt deze door stuk voor stuk — niet te letterlijk natuur
lijk op te vatten — de artikelen van de lijst der Distributie 
af te nemen. Al herhaal ik hierbij mijn wensch, dat die tijd 
niet ver meer af zal zijn, toch ben ik overtuigd, dat bij leven 
en welzijn vóór dien tijd nog wel gelegenheid tot overleg met 
de Kamer zal worden gevonden. 

De meer concrete vragen, op dit terrein gedaan door den ge
achte afgevaardigde uit Zevenbergen, zullen beantwoord wor
den door mijn ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken. 

Mijnheer de Voorzitter, thans een enkel woord over het 
rantsoenecren, over de moeilijkheden die zich bij de distri
butie voordoen. Als een artikel er is en ik het beschikbaar kan 
stellen, is het toch niet verkrijgbaar, zoo luidt een vrij alge-
meene klacht zoowel in als buiten de Kamer. Maar dan kun-
ken voor dit niet verkrijgbaar zijn verschillende oorzaken 
gelden. Ten eerste moeilijkheden in zake het vervoer naar de 
gemeente; ik bedoel nog niet eens de extra-moeilijkheden, 
indien de vaart gesloten is, of de overstelpende drukte bij de 
spoorwegen. Ten tweede distributiemoeilijkheden in de ge-
meeuten zelf. Want een feit is het, dat verschillende gemeen
ten van eenzelfde waar per hoofd een gelijk quantum hebben 
gekregen en iu de eene gemeente deze waar regelmatig ver
krijgbaar is geweest en in andere gemeente niet. Een onge
lijkmatige distributie dus over de verschillende winkeliers. 
Ten dcule distributiemoeilijkheden, nadat de gemeenten de 
waren hebben verdeeld, bijv. winkeliers die wel regeerings-
waren hebben, maar ze eenvoudig niet verkoopen. Ten vierde 
m'jeili.ikheden die het publiek zich zelf veroorzaakt of, beter 
gezegd, die sommigen uit het publiek aan anderen veroor
zaken door te koopen waar maar te koopen is. 

Als de gevolgen van die moeilijkheden zich voordoen, 
wordt de Minister van Landbouw verantwoordelijk gesteld. 
Als hij voldoende waar beschikbaar heeft gesteld, kan hij 
niet zeggen, dat hij er af is en dat doet hij ook niet, maar 
dan mag hij toch zeker verwachten een behoorlijke mede
werking van degenen die verder op de distributie invloed 
kunnen uitoefenen. 

In elk geval staat vast, dat bij de behandeling van de 
Distributiewet de Kamer en de Regeering het daarover eens 
waren, dat de landsregeering een taak had te vervullen en 
de gemeentelijke autoriteiten ook. En als nu de gevolgen van 
een van die moeilijkheden zich voordoen en men weet dan 
niets beters te doen dan de schuld maar op den Minister 
van Landbouw te schuiven, wel, mijnheer de Voorzitter, dan 
krijgen wij een paniekstemming en komen wij in het ver
keerde water. Nu hoop ik — en daarom ben ik ook op de 
rantsoeneering blijven staan — dat de ingevoerde rantsoe
neering vele van die bezwaren zal wegnemen. Mocht dat 
niet het geval zijn, dan zal ik, welke moeilijkheden daaraan 
ook voor de gemeenten verbonden zijn, voor de beschikbaar
stelling der waren een afdoende registratie van de behoeften 
en van hen, wier behoeften moeten worden gedekt, verplich
tend stellen. Als er van een te late rantsoeneering sprake is, 
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dan ligt dat niet bepaald aan den Minister, want gemeenten 
als Delft, Dordrecht, Nijmegen, Arnhem en vel© andere 
hebben wel begrepen, dat bet, toen de Distributiewet er 
was, voor de gemeenten zaak was, om te rantsoeneeren. 

De geachte afgevaardigde uit Veendam was degene, die 
zeide, dat op de lijst der Distributiewet artikelen voorkomen, 
die men niet of veel te laat kan krijgen, en dat de Minister 
de bevolking niet als kinderen moet behandelen. Ik vrees, 
dat daaruit geen andere conclusie zal worden getrokken clan 
deze ,dat die distributie toch eigenlijk maar een wassen neus 
is. Aangezien die indruk zeker niet juist is. wil ik aan-
gaande die distributie een enkele zaak mededeelcn. Het 
beste dat ik in deze ter illustratie kan nemen is het geldeliike. 
De kosten van den bijslag, die op de gedistribueerde artike
len wordt gegeven, waren over 1916 voor aardappelen, be
rekend van 1 September af, f 1-185 000. Mij dunkt, dat dat 
voor een artikel van volksvoeding een bedrag is, dat genoemd 
mag worden. Voor melk waren de kosten, van 1 October 1916 
af, f 746 000; voor peulvruchten, van 7 December tot 31 
December, f 479 000, voor rijst van 1 September tot 31 
December f 519 000. voor varkensvleesch — de kosten daar
van loopen over een langere periode, want daarop werd reeds 
een beslag gegeven vóór de Distributiewet in werking was — 
van 1 April tot 31 December f 3 277 000. Voor de andere 
artikelen, zooals havermout, spek en turf, werd te zamen 
uitgegeven f 6 700 000, waarbij nog komt voor vier maanden 
brood f 7 950 000. Alles te zamen wordt het dus een beding 
van ot.geveer 14J millioen gulden. Er is dus, trots de slechte 
werking der Distributiewet, over de afgeloope'n maanden, 
waarin die wet werkte, nog wel het een en ander ge
distribueerd. 

Batige geachte afgevaardigden hebben gevraagd, waar
voor die commissie van bijstand toch eigenlijk wel dient. Dio 
commissie van bijstand is. zooals de naam reeds aanduidt, 
een commissie van bijstand. Dat zeg ik met nadruk, omdat 
die commissie mij bijstaat en niemand anders; en bijstand 
verleent dio commissie in den ruimsten zin van het woord 
door het verzamelen van gegevens, door het verzamelen van 
benoodigde voorraden en grondstoffen daarvoor, door het 
ontwerpen van voorschriften op het gebied van productie en 
distributie, door het ontwerpen van allerlei regelingen voor 
rijksbureaus, enz. 

Maar, ilijuheer de Voorzitter, het staat vast, dat die com
missie niet naar buiten optreedt, zoodat niemand, die, in 
welke qualiteit ook, met mij in aanraking komt, met de com
missie van bijstand in aanraking komt dan op mijn verzoek. 
Want waarom heb ik een commissie van bijstand ingesteld ? 
Om mij bijstand in mijn werkzaamheden te verschaffen. Als 
ik zelf alles had kunnen afdoen, zou in de Kamer niet ter 
sprake zijn gekomen de wenschelijkheid. om een commissie 
van bijstand te nemen. Ik doe het verzoek, dat men zich ge
lieve te wenden tot cle commissie van bijstand; de Minister 
blijft echter de verantwoordelijke persoon. 

Nu zeide de geachte afgevaardigde uit Zuidhorn: Die com
missie van bijstand — hij bedoelde: wat den landbouw be
treft — leert het nooit. Ik geef het hem gaarne toe: wanneer 
men er niet nader bij staat dan een stadsmensen er gewoon
lijk bij staat, dan heeft men er eenvoudig geen kijk on. Ik 
heb evenwel ook op andere gebieden dan dat van dan land
bouw bijstand noodig. Toen ik een commissie van bijstand 
zocht, moest ik de samenstelling niet concentreeren op de 
hulp, die ik noodig had voor den landbouw — dan zou ik 
wellicht ieder landbouwkundige er uit hebben kunnen laten 
— maar over het geheele veld, waarop ik bijstand knn behoe
ven. Van uit dat standpunt bekeken meen ik nog altijd, dat 
ik die commissie heb samengesteld zooals zij behoorde te 
worden samengesteld. 

De geachte afgevaardigde uit Veendam zeide: Val nu den 
Minister niet al te lasti". want hij heeft zooveel duizenden 
kleinigheden aan het hoofd (en — zoo gaf de geachte afge
vaardigde toe — daarmede moet hij zich bemoeien, want het 
is het werk, dat hem dagelijks wordt opgedragen), dat hij 
geen kans zou zien, veel tijd te besteden aan groote vraag
stukken. Kans of niet, die groote vraagstukken zijn er, en 

zij dienen te worden opgelost onder mijn verantwoordelijk
heid. Met die groote vraagstukken, die een zoo groote verant
woordelijkheid medebrengen, bemoei ik mij natuurlijk heel 
ernstig, persoonlijk. Ik wil aan de Kamer mededeelen, welke 
groote vraagstukken op het oogenblik aan de orde zijn: 

In de eerste plaats is dat het vraagstuk van de volks
voeding:, wanneer de toevoer nog moeilijker wordt of wanneer 
hier een misgewas komt. Dat de toevoer nog moeilijker kan 
worden, behoai' ik niet nader te illustreeren na hetgeen ik 
gister zeide: dat hier kan komen een misgewas. behoef ik niet 
nader te illustreeren na hetgeen wij hebben gezien, dat ver
leden jaar is gebeurd, nl. dat, wanneer niet op den dag af 
onze kunstmeststoffen los komen, wij komen te staan voor 
een heel slechten oogst. 

Hot tweede vraagstuk is dat van de productie. Dat vraag
stuk wordt belangrijker, naarmate het eerste moeilijker wordt. 

Het derde vraagstuk is dat van den aanvoer van kunstmest
stoffen en voedingsmiddelen. Dat vraagstuk teekent zich 
aldus af: Er liggen in Engeland schepen vast; als het kan, 
moeten die los komen, want ik heb die kunstmeststoffen en 
die voedingsmiddelen noodig. Er zijn hier reederiien, die op 
Engeland willen varen. Bij dat varen op Engeland door-
loopen zij de gevaarlijke zone. De commissie, die mij in dezen 
adviseert, zegt tegen mij: De Minister moet bij het ver
zekeren van die schepen op een hooge premie rekenen, want 
zij doorloopen een groot gebied van de gevaarlijke zone. De 
conunifsie gaf daarvoor cijfers aan, en ik zal die ook noemen. 
Die cijters zün: 5 pet. heen, 4 pet. terug, totaal 9 pet. De 
waarde van die schepen is hoog. want het zijn toevalliger
wijze dure achepen, die de vaste verbindingen met Engeland 
onderhouden. Die waarde taxeer ik op f 400 oer ton. Bii de 
molestpremie van 9 pet. moet betaald worden f36 per ton, 
voordat nog eenige vracht wordt gevaren. Wanneer dus een 
lading daarin ligt, moet men. behalve de vracht, die de 
maatschappij moet hebben voor cle onkosten, de molestpremie 
van f 36 per ton betalen. Onder die omstandigheden is er van 
varen geen sprake. Dat worden eenvoudig vrachten, die niet 
meer zijn te betalen. Nu komen de reeders bii mii en zeggen: 
Wij willen varen, onze kapiteins, officieren en het volk wil 
varen, maar wij kunnen niet meer betalen aan molestpremie 
dan 2 pet. voor de reis heen en terug, de capture inbegrepen, 
terwijl ik de capture altijd ,bij verzekering buitensloot, ik 
denk niet aan het cijfer van 2, maar ik moet van het cijfer 9 
geweldig omlaog komen. 

Nu doet zich het vraagstuk van den aanvoer van kunstmest
stoffen en voedingsmiddelen zóó voor, dat de Minister, die de 
uitvoering heeft van de molestverzekeringswet als uitvoerder 
van die wet ten behoeve van zijn collega van Buitenlandscho 
Zaken de noodiTe coulance moet toonen, opdat hij uit Enge
land de schepen, die daar op het oogenblik worden vastge
houden, los zal kunnen krijgen. 

Het vierde vraagstuk is de aanvoer van levensmiddelen, in 
het bijzonder van graan en rijst; ik heb gisteren verteld, 
welke moeilijkheden daaraan verbonden zijn. 

Het vijfde vraagstuk; de aanvoer van steenkolen voor de 
instandhouding van de industrie, de licht- en krachtinstal-
latiën, alsmede voor huisbrand. 

Het trrnsportvraagstuk. zoowel voor het vervoer te water 
als dat te land; de moeilijkheden in de scheepvaart ten ge
volge van cle actie van de duikbooten; de verplichting tot het 
aanloopen van Engelsche havens om bunkerkolen in te nemen. 

Men telle deze zaak niet te licht; zoo was het mij niet 
mogelijk, schepen te krijgen voor plaatsen bezuiden kaap 
Hatteras, omdat zij dan een Engelsche haven moeten aandoen 
om bunkerkolen in te nemen. 

Men telle niet te licht de verantwoordelijkheid van den 
Minister, die moet zorgen voor den aanvoer van verschillende 
artikelen. 

Een ander vraagstuk is dat van de arbeidsverhoudingen 
op de schepen; ook daarvoor moet een regeling worden inge
voerd — verschillende afgevaardigden hebben daarover ge
sproken — maar dat vraagstuk is niet zoo gemakkelijk op te 
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lossen. Ik heb vanmorgen deze consequentie getrokken en 
gezegd, dat als gij van inij iets wilt, gij dat niet moet toe
passen op mij. maar op mijn collega in eeu ander land, waar 
wö de noodzakelijke grondstoffen voor onze industrie moeten 
halen. 

Een afdoend rantsoeneeringssysteem met een daarbij 
passend controlesysteem. 

Ik heb het noodig gevonden deze grootere vraagstukken 
aan de Kamer mede te deelen, omdat mij daarover twee op
merkingen waren toegevoegd. Waar ik ben geplaatst voor de 
oplossing van die vraagstukkeu, of althans mijn uiterste 
kracht moet wijden om van die vraagstukken zooveel moge
lijk terecht te brengen, moet ik van andere werkzaamheden 
wat overlaten, en moet ik zelf niet willen, dat ik al die 
andere werkzaamheden onder mij houdt, omdat dit zou zijn 
ten nadeele van de behandeling van die vraagstukken. Men 
moet er zich dan ook niet aan stooten, als men eens aanloopt 
tegen een afdeelingschef of te maken krijgt met een com
missie, welke ik zekere vrijheden heb moeten geven, opdat 
de zaken van die commissie niet vastloopen. Ik wil er ook 
deze opmerking aan vastknoopen, dat de bevordering van de 
belangen, aan dit vraagstuk verbonden ook moet doorgaan, 
zoolang andere werkzaamheden mij zijn opgelegd en ik hier 
moet vertoeven. 

De heer Schaper: Dat hoort er nu eenmaal bii. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw. Nijverheid 
en Handel: Toch moet ik dit zeggen, want men telle het niet 
te licht, wanneer men hier den geheelen dag heeft zitten 
luisteren of heeft staan praten, dat is bijna even zwaar, en 
men wordt dan altijd 's avonds weer geplaatst voor die 
vraagstukken, die nooit verdwijnen en die men den volgen
den morgen weer vindt. ■ 

Nu wordt het mij buitengewoon moeilijk, doordat de ge
achte afgevaardigde uit Zaandam en later ook de geachte 
afgevaardigde uit Zuidlioin heeft .gezegd, dat de Minister 
niet kan organiseeren. Ja , wat kan een Minister eigenlijk 
toch tegenvallen! Ik wil slechts in herinnering, roepen, wat 
de pers schreef bij mijn optreden. Wat men ook van mij 
heeft gezegd, goeds of kwaads, daarover was men het altijd 
eens, dat men hier voor zich had een organisator; ik zou 
bijna zeggen een organisator eerste klasse, dat heeft de pers 
gezegd, maar wil ik van mij zelf op het oogenblik niet zeg
gen. Het komt mij echter voor, dat men den omvang van het 
organiseeren niet begrijpt, wanneer men die critiek laat 
hooren. 

Het organiseeren in de maatschappij is heel iets anders 
dan het organiseeren van de maatschappij en nu kan ik mij 
heel goed begrijpen — ik neem dit den geachten afgevaar
digde niet kwalijk — dat de geachte afgevaardigde uit Zaan
dam weuscht, dat ik het laatste zal doen en dan natuurlijk 
in zijn geest, maar zoover nog noodig, zeg ik uitdrukkelijk: 
daartoe nen ik niet bereid. 

Mijnheer de Voorzitter! Vergun mij nu nog naast het woord 
dat ik gesproken heb over de critiek nog een enkel woord, 
hoe ongaarne ik ook persoonlijk ben, over de critici als zoo
danig. Ik heb 20 jaar lang medegeleefd in de organisaties op 
allerlei gebied en niet alleen op landbouwgebied; ik heb 
nooit een van de beide heeren op dat gebied ontmoet en nu 
doet dit aan de waarde van hun kritiek niets af, maar ik had 
toch liever gehad, dat ik had kunnen profiteeren van de er
varing die zij in den loop dier 20 jaren hebben opgedaan. Hun 
eisch was deze: de Minister moet wat meer mededeelen. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de Kamer zooveel mededce-
lingen gedaan als ik meende te kunnen doen, maar ik heb 
de Kamer ook laten zien welke groote landsgevaren aan die 
mededeelingen waren verbonden. In verband met de kolen-
reserve heb ik gezegd, dat, toen wij mededeelden een kolen-
reserve te gaan maken, de leverancier zich daartegen ver
zette; dat in verband met het veevoedervraagstuk de tolbaas 
zeide: het gaat er niet door dan tot zekere hoeveelheid. Wan
neer ik hier nu veel spreek over voorraden, hetzij dan voor
raden in het binnenland, hetzij die uit liet buitenland te 

halen, dan bewijs ik daarmede het land en dus het Nederland-
scho volk een slechten dienst. Wat ik intusschen vraag, mis
schien is het te veel gevraagd, dat is vertrouwen. Ik weet 
heel goed, dat de Kamer meerdere inlichtingen gaarne heeft 
en evenzeer, dat zij daarop tot zekere hoogte recht heeft, 
maar als ik die dan niet geef, is het niet, omdat ik die niet 
geven wil, maar niet verder geven kan dan ik op het oogen
blik gedaan heb. En als ik dan dit vertrouwen vraag, dan 
moet het ook een beetje vriendelijker worden gegeven dan 
wel geschiedt, en dit zeg ik nu ook alweer niet om mijn per
soon of mijn poütieken persoon zooals de geachte afgevaar
digde uit Veendam zeide, maar eenvoudig omdat de werk
kracht niet bestand zal zijn tegen de bezwaren die noodzake
lijk voor mij uit die critiek moeten voortvloeien. Nu hoor 
ik hier den geachten afgevaardigde uit Amsterdam IX zeg
gen: een van de maatregelen dio ik van het begin af aan heb 
gewaardeerd is de bruinbroodregeling. Üp datzelfde oogen
blik heb ik reeds daarop geantwoord: waarom is dan van uw 
zijde daartegen zoo te keer gegaan f De geachte afgevaardigde 
ontkende dit, maar dan stel ik er prijs op, niet im iemand 
onaangenaam te zijn, om te zeggen, dat toen ik kwam te 
staan voor de noodzakelijkheid van de invoering der bruin
broodregeling. ik dit eerst heb gedaan na ernstige overweging 
en gehouden bakproeven, zoodat ik kon weten, dat ik iets 
goeds aan de arbeidersklasse kon voorzetten. En nu zal ik 
eens mededeelen wat ik daaromtrent lees in de Handelingen. 
De heer Schaper zeide op bladz.' 1233, (zitting 1914—1915): 

„Algemeen zijn de mededeelingen, dat. het brood van 
den Minister, uitsluitend van ongebuild meel, zoo goed 
als niet is te bakken, en op grcoten tegenstand zal 
stuiten. 

In den eersten tijd zal men op het brood aanvallen, 
aangelokt door de goedkoopte; maar na eenige dagen 
zal het vcor de grcote massa onmogelijk worden om te 
gebruiken en zal er verandering moeten komen. Be
vredigen zul het allerminst, zoolang er ook nog ander 
brood is te verkrijgen." 

De heer Spiekman zeide op bladz. 1257: 
,,Ik behoef den Minister niet te zeggen, het ligt iu 

ziin eigen redeneering opgesloten, dat wanneer een gezin 
bij dit brood alleen moet leven, langzamerhand het 
volume brood geringer zal worden en er zal komen 
ondervoeding. 

Uit de afmetingen van dit brood bliikt reeds hoe het 
in elkander wordt geperst en het gevolg daarvan moet 
zijn, dat het zich niet aangenaam laat eten." 

De heer Vliegen sprak in dezelfde zitting op bladz. 1261: 
..De Minister geeft een soort brood, dat veel te vast 

in elkaar zit, en dat zeer gauw van dien aard wordt, dat 
men er met een mes haast niet meer door kan." 

Dit was de behandeling, welke ik ondervond, toen ik kwam 
met de bruinbroodregeling. 

De heer Schaper: Dat is zoo erg niet. 

De heer Posthuma. Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Neen, Mijnheer de Voorzitter, ik geef den ge
achten afgevaardigde toe. dat het niet zoo heel erg is. als 
dit wordt afgespeeld, zonder dat iemand het aanhoort. Want 
als wii in een besloten gezelschap zitten en er dan niet meer 
gezegd wordt dan dit, kan men niet anders dan beweren, dat 
de tcon buitengewoon vriendelijk is. zooals ik trouwens altijd 
tracht te zijn. Maar wanneer zulke woorden gesproken wor
den hier, worden zij ook gehoord en — wat het ergste is — 
niet begrepen hierbuiten en dat is wel erg. En als men dan 
met deze critiek een bruinbroodregeling moet invoeren, is 
het voor een Minister totaal onmogelijk voor de volks
voeding goed te zorgen. Dit is het be^in geweest, waaruit 
het volks heeft geconcludeerd: die Minister doet alles 
ve'1 'nerd. 

Nu vraag' ik d i t : 
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Wjj zijn nu 2\ jaar met elkander in zee. 
Ik wil wel zeggen — het spijt mij, dat ik in deze persoon

lijk moet worden — dat, toen men mij vroeg, of ik de eer op 
ïny wilde nemen van dit ambt, ik niet gedacht heb, dat ik 
2J jaar in deze omstandigheden zou zitten en ik wil er wel 
bijvoegen, opdat ik niet worde misverstaan, dat ik iederen 
morgen opgewekt naar mijn Departement ga en tracht mn]n 
plicht te doen. Maar bij dit 80 millioen ontwerp wil ik eens 
een ernstig woord met de Kamer spreken. Ik vraag thans 
aan de Kamer vertrouwen. Dit nu moet niet daarin bestaan, 
dat men zich neerlegt bij deae wetsvoordracht, maar ook dat 
niefi m\j steunt buiten de Kamer; dat men niet meewerkt en 
niet toelaat, dat spot, hoon en laster omtrent mij verspreid 
wordt, hetzij gedrukt, hetzij geteekend, in welken vorm dan 
ook. Dit is der Kamer mogelijk, omdat de Kamer gemakke
lijk de pers ten deze kan beïnvloeden. Dit zal goed zijn voor 
mij, als persoon, als politiek persoon — dit geef ik gaarne 
toe —, maar het zal ook ten goede komen aan de Kamer, als 
de mededraagster van het gezag en ten slotte ook ten goede 
komen aan het Noderland'sche volk. 

De heer Cort van der Linden, Minister van Binnenlandsche 
Zaken: De geachte afgevaardigde de heer van Vuuren heeft 
de Regeering gevraagd haar meening te zeggen omtrent de 
beteekenis van het thans aanhangige wetsontwerp. 

Ik hen gaarne bereid om aan dat verlangen te voldoen, maar 
vooraf wensch ik te maken een tweetal opmerkingen. 

Vooreerst deze. De heer van Vuuren heeft voor zijn vraag 
aanleiding gevonden in mijn verklaring betreffende de per-
soonswisseling aan het Departement van Financiën en in 
hetgeen daaromtrent door den heer van Gijn in een der dag
bladen is medegedeeld. 

De verklaring, welke de heer van Gijn heeft gegeven over 
de motieven, die hem tot ontslag nemen genoopt hebben, moet 
ik ereheel en al voor zijn rekening laten. 

Maar ik moet er met nadruk tegen opkomen, dat uit deze 
mededeeling zou moeren worden afgeleid, dat de opvatting 
van den afgetreden Minister van Financiën omtrent de be
teekenis van de thans oanhangige kredietaanvraag met de 
opvatting van de Regeering zou overeenstemmen. 

In dien zin nv.ig de mededpeling van den heer van Gijn 
niet als een aanvulling der door mij afgelegde verklaring 
worden opgevat. 

Ren tweede opmerking, die ik doe voorafgaan, is deze. 
Ook indien de heer van Vuuren, wiens vraag na hetgeen 

ywrgevallen is voor mij volkomen begrijpelijk is, geen nadere 
inlichtingen van mij had gevraagd, zou niettemin vaststaan, 
door de verklaring van den Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel over de beteekenis der kredietaanvrage, de 
overeenstemming tusschen dien Minister en de Regeering. 
Want ware de opvatting van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel omtrent deze zaak niet in overeen
stemming met het gevoelen van den Ministerraad, dan zou 
hij hier niet staan om dit wetsontwerp te verdedigen, en 
ware de nieuwe Minister van Financiën dienaangaande van 
een andere mecning, dan zou hij niet als zoodanig zijn opge
treden. 

Wat nu de beteekenis zelf aangaat, er is een kredietaan
vraag ten behoeve van de levensmiddelenvoorziening van 80 
millioen gulden. Dit krediet is nangevraasrd voor de levens
middelenvoorziening gedurende e 0 D . i a a r - Dit wil dus zeggen, 
dat voor elk gedeelte von dit jaar op een evenredig deel van 
het krediet wordt gerekend. Dus, aangezien men natuurlijk 
niet met al te kleine perioden kan rekenen, bij voorbeeld voor 
elke 3 maanden 20 millioen. 

Daaruit volgt dat, indien blijkt dat het krediet over een 
bepaald tijdvak mocht overschreden worden of dreigt 
overschreden te worden, middelen moeten worden aangewend 
om in het volgend tijdvak zooveel te bezuinigen, dat binnen 
hp+ jaarkrediet gebleven worde. 

De wiize, waaron dit zal geschieden, en in het algemeen 
de distributie van het krediet, behoort tot de bijzondere ver
antwoordelijkheid van den Minister van Landbouw, Ni.jver-

(Ministtr Cort van der Linden e. a.) 
heid en Handel, behoudens natuurlijk het overleg in den 
Ministerraad. 

Mochten zich omstandigheden voordoen, die in dezen tijd 
niet zi.pi te voorzien, dat de volksvoeding in haar geheel 
gevaar zou loopen, dan zou een suppletoir krediet tijdig bij 
de Kamer moeten worden aangevraagd. 

Deze nieuwe kredietaanvraag kan natuurlijk de Kamer 
niet bereiken, tenzij de Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel de machtiging heeft ontvangen van den Minister
raad, en, zooals mede vanzelf spreekt, de Minister van Fi
nanciën liet besluit van den Ministerraad met zijn verant
woordelijkheid kan overeenbrengen. 

Men mag dus aannemen dat liet krediet van 80 millioen 
in 1917 zonder voorkennis der Kamer niet zal worden over
schreden. 

De Minister van Financiën is het met deze opvatting ge
heel eens. 

De Voorzit ter: Het woord is thans aan den heer Duvs 
tot het doen van een voorstel betreffende de regeling van 
de verdere debatten. 

De heer Duys: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou de Kamer 
willen voorstellen, waar het Reglement van orde bepaalt dat 
voor replieken, wanneer deze gelden de behandeling van een 
begrooting, slechts 10 minuten zijn toegestaan, bij dit wets
ontwerp den duur der replieken te bepalen op een half uur. 
Waar u echter mij in overweging gegeven hebt dezen ter
mijn te verminderen tot 20 minuten en ik gaarne in uw rich
ting en uw geest wil medewerken tot bekorting der debatten, 
zou ik der Kamer het voorstel willen doen om dien tijd tot 20 
minuten te beperken. 

Ik geloof, dat bij een zoo groot volksbelang als het hier 
geldt het niet aangaat ons te binden aan een bepaling van 
10 minuten voor repliek, en ik hoop daarom dat de Kamer 
mijn voorstel zal aanvaarden, alhoewel ik wel wil zeggen, 
dat ik eigenlijk zelfs 20 minuten nog veel te gering acht. 

De Voorzitter: Het komt mij voor, dat het een zeer slecht 
antecedent is, waaraan de Kamer zich verleden week heeft 
schuldig gemaakt, door te bepalen dat de spreektijd bij dit 
wetsontwerp in eersten termijn langer zou zijn dan door het 
Reglement van Orde voor begrootingen is bepaald. Maar nu 
dit eenmaal is gebeurd, wil ik niet zoo ernstig bezwaar 
maken tegen een verlenging van den spreektijd bij de replie
ken, indien althans de Kamer het daar algemeen over eens 
is. Ik doe het voorstel daartoe niet, en ik zal mijn stem 
ook niet aan zulk een voorstel kunnen geven, maar als de 
heer Duys het voorstel doet, zal ik het natuurlijk in stem
ming brengen. 

Ik herhaal, dat het mij een slecht antecedent toeschijnt 
dat verlenging van den spreektijd wordt toegestaan, maar nu 
daarmee in eersten termijn begonnen is, kan bet bezwaar 
minder ernstig zijn dat dit, maar dan ook alleen ditmaal bij 
dit ontwerp, bij de replieken geschiedt. 

De heer Snoeek Heiikeiiians: Mijnheer de Voorzitter! 
Het komt mij vjor, als de leden het willen — ik ban de eer
ste die vcor replieken ingeschreven is —, dat wij toch wel 
hetgeen wij te zeggen hebben in 10 minuten kunnen samen
vatten. Er is ongetwijfeld veel voor te zeggen deze zaak zeer 
grondig te behandelen, gelijk zij dan ook grondig behandeld 
is, maar men kan de 6tof die men bespreken wil verdeelen. 
Er zijn leden die over dezelfde onderwerpen hebben gespro
ken, maar van wie de een nu in zijn 10 minuten het ééne 
kan behandelen en de andere in 10 minuten het andere. 
Vooral na hetgeen de Minister van Landbouw zooeven heeft 
gezegd over het vele, dat van hem wordt gevergd, geloof ik 
dat wij ons allen moeten voornemen onze replieken in 10 
minuten af te doen. 

Daarom zal ik stemmen tegen het voorstel van den heer 
Duys. 

http://zi.pi
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Het voorstel van den heer Duys wordt in hoofdelijke stem

ming gebracht en met 37 tegen 17 stemmen verworpen. 
Tegen hebben gestemd de heeren Snoeck Henkemans, Jans

sen, de Meester, Jannink. Engels, van Doorn, van de Velde, 
de Geer. Ruys de Beerenbrouck, Beumer, Eerdmans. Pati.jn, 
van <ler Voort van Zijp, Kolkman, Fleskens, van Vuuren, 
Boissevain, Duynstee, van Best. van Veen. Nierstrasz, de 
Kantor, Brummelkamp, Bomans. Drion, Rink, Duymaer 
van Twist, de Savornin Lohman, Rutgers, Scheurer, Eland, 
van Foreest, Schimmelpcnninck, Bongaerts, Bichon van 
IJsselmonde, de Monté ver Loren en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren Teenstra, Troelstra. Hels
dingen, Heeres, Ketelaar, Otto, van den Tempel, fiannes, 
Schaper, Marchant, van Raalte, van Beresteyn, Rooden-
burg, Duys, van Sasse van Ysselt, Gerhard en de Wijker-
Elooth de Weerdesteyn. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering mede, dat de 
heer Fiuytier heeft bericht de vergadering niet te kunnen 
bijwonen, wegens een vergadering van Gedeputeerde Staten, 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De heer Snoeck Henkemans: Mijnheer de Voorzitter! 
Als eerste spreker na den Minister, mag ik niet nalaten hem 
een woord van dank te brengen voor de duidelijke en uitvoe
rige wijze, waarop hij de verschillende opmerkingen van de 
Kamer heeft beantwoord. Wat de laatste woorden van den 
Ministor aangaat, dat hij meent aanspraak te mogen maken 
op vertrouwen, en dat hij zich daartegenover beklaagt over 
uitsprakeu, die van het tegendeel getuigen — Mijnheer de 
Voorzitter, als wrĵ  nagaan wat in den laatsten tijd over de 
ffeheele Tweede Kamer door enkele individuen gezegd ia, 
beeft do Minister zich inderdaad niet bijzonder te beklagen 
en moet hij al deze dingen niet even zwaar opnemen. 

Ik zal maar twee punten aanroeren: in de eerste plaats 
een paar opmerkingen over de distributie. De Minister heeft 
duidelijk uiteengezet, en dat geloof ik ook, dat hij al het 
mogelijke gedaan heeft om te voorzien in de levensmiddelen
behoefte, waarin hij volgens de Distributiewet en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen meest voorzien. Hü voegde daar
aan toe een beroep te doen op de medewerking van andere 
autoriteiten, in de eerste plaats dus ook van de gemeente
besturen. Maar nu is bet een feit — ik zeg met dat de 
Minister er persoonlijk schuld aan is; maar wij kunnen ons 
tot niemand anders richten — dat de gemeentebesturen niet 
den indruk hebben, dat hun aanvragen steeds met dien ernst 
en met die voortvarendheid zijn behandeld, waarop zij aan
spraak hadden. 

Ik znl daarvan een voorbeeld verhalen in bijzonderheden. 
Ik heb hier voor mij een kopie van een drama in twaalf tafe-
reelen, van een gemeentebestuur, dat aardappelen noodig 
bad. Het stuk speelt tusschen 24 October en 30 November 
1916; dit is wel eenige maanden geleden, maar het is toch 
van zeer groote beteekenis, omdat de geheele aardappelvoor-
ziening daarom draait. Het is een grief, dat bij de aard
appelvoorziening geen rekening is gehouden met de te ver
wachten vorst. In Juli en Augustus heeft men daarmede 
geen rekening gehouden, maar wel in November. Daarmede 
is ook getracht rekening te houden: want dit gemeentebe
stuur heeft op 24 October een plcchtigen brief ontvangen 
om, met bet oog op mogelijkheid van vorst, vóór 20 November 
mede te deelen hoeveel aardappelen het noodig had voor den 
•winter. Onmiddellijk werd geantwoord, dat men meende 
noodig te hebben 100 000 K.G. Dan volgt een reeks van 
brieven. Den 2den November, dat de eerste wagon rollende 
is; den 6dcn, dat de tweede wagon rol lcudeis; het staat er 
zoo typisch: „hij rolt naar u toe." Maar hij rolt nog. Dan 
volgt de derde wngon. Die is den Oden November gaan rollen. 
En den 17den is een vierde wagon gaan rollen. Maar van al 
die wagons, die aan het rollen waren, was er, een maand 
nadat de eerste begon te rollen, nog geen enkele gearriveerd, 
en, na herhaalde klachten, komt op 30 November het bericht: 
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,,wij moeten onze verontschuldiging aanbieden, maar het 
blijkt, dat de vier wagons voor anderen waren bestemd." 

Dit is een brief van het distributiebureau uit den Haag. 
Ik begriip, dat dergelijke vergissingen mogelijk zijn; maar 
daaruit blijkt, dat de gemeentebesturen werkelijk toch ook 
wel reden hebben gehad, zich te beklagen. Een dergelijke 
roman kan ik verhalen omtrent de havermout, waarbij ten 
slotte het gemeentebestuur, na een maand geschrijf heen en 
weder, van de firma, die de havermout moest zenden, bericht 
ontving: wij hebben totaal geen havermout meer voor
handen. 

Ik herhaal, de zaak is moeilijk, en misschien gaat het nu 
ook langzamerhand beter, maar indien speciaal aan de aard-
appelquaestie vroeger gedacht was, en indieii de wintervoor-
raden in de steden vroeger waren opgeslagen, hadden wij iu 
de vriesperiode al die groote moeilijkheden niet gehad en 
waren er ook niet zooveel aardappelen bevroren. Want nu is 
men ten slotte gaan verzenden in een periode, dat men het 
niet moest doen en zijn de aardappelen daardoor bsdorven 
aangekomen. Ik zou er bij den Minister op willen aandringen 
te zorgen — er kan nog een oorlogswinter konien — dat de 
aardappelen zooveel mogelijk vóór de vorstperiode worden 
opgeslagen in de gemeenten, waar zij verbruikt moeten wor
den. Dan heb ik omtrent de distributie nog een speciaal 
verzoek aan den Minister. De maïs wordt verstrekt in ruil 
voor de opgevorderde rogge, maar er zijn kleine hoertjes, 
die zeer veel belang hebben bij hun kippen, menschen, die 
in hoofdzaak leven van den handel in eieren, die zij op de 
Geldersche markten verkoopen. Deze l>oertjes hebben weinig 
rogge kunnen inleveren en hebben daarom ook haast geen 
aanspraak op maïs. Hun levensbelang is er echter onmiddel
lijk bij betrokken. Een groote boer heeft nog wol eens wat 
rogge over gehouden, want zoo nauwkeurig is er niet geteld, 
maar een kleine heeft niets. Die menschen dreigen te gronde 
te gaan. Als zij hun legkippen moeten opruimen, verliezen 
zij geheel hun middel van bestaan. Ik zou de plaatsen kun
nen opgeven waar het noodig is, dat voor ds kleine boeren, 
die in hoofdzaak van het kippen houden moeten leven, iets 

edaan wordt. Daarom verzoek ik den Minister dringend dat 
eze menschen, al hebben zij er niet strikt recht op, op de 

een of andere wijze aan kippenvoer worden geholpen. 
Ik dank den Minister zeer voor zijn toezegging omtrent de 

gestichten. Ik zal zoo vrij zijn, voor zoover ik persoonlijk 
daarbij betrokken ben, de belangen dier gestichten te be
hartigen ter plaatse waar zij kans op gehoor zullen hebbeu. 

Nu nog een enkel wcord over de productie. Ik behoor tot 
die leden, die don Minister dankbaar zijn. dat hij thans 
minimum prijzen beeft vastgesteld, en dat hij ze heeft 
gesteld, zooals zij gesteld zijn, want uit de omstandigheden 
blijkt toch wel, dat deze prijzen invloed hebben gehad op 
den ijver om te produeceren. Het is toch wel merkwaardig, 
dat, nadat die prijzen zijn bekend geworden, èn de Heide-
maatschappij kn verschillende gemeentebesturen begonnen 
zijn te zeggen: wat kunnen wij doen om onze terreinen en 
de terreinen, die wij te bearbeiden of te adniinistreeren heb
ben, of waarvoor ons advies gevraagd wordt, meer voor de 
volksvoeding to benutten? Indien de Minister die prijzen 
niet had gesteld, dan ben ik overtuigd, dat dat ook niet 
gelieurd was. 

Door een van de sprekers is gezegd: het in uitzicht stellen 
van een goeden prijs is bet eenige middel om de productie 
te bevorderen, ik geloof, dat er nog een middel is. Er ont
staat gelukkig langzamerhand een zekere beweging in het 
volk om te trachten de productie van voedingsmiddelen zoo 
sterk mogelijk te bevorderen. Ik zou den Minister willen 
verzoeken op alle mogelijke manieren, ook door de adviezen 
van zijn ambtenaren en van de landbouwleeraren. ook door 
contact met landbouworganisaties, al het mogelijke te doen 
om die volksbeweging te bevorderen en te leiden; want deze 
zaak is niet tot stand te brengen als deze volksbeweging niet 
van overheidswege wordt gesterkt. 

Ieder die terreinen heeft, die op het oogciiblik voor andere 
doeleinden gebruikt worden en die zonder veel moeite voor 
de productie van voedingsmiddelen bestemd zouden kunnen 

! 
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worden, moet dat doen, maar dau moet er ook eeu voort
durende actio zijn, waardoor ieder de behoefte daaraan ernstig 
gevoelt. Er rijn b.v. eigenaars, als zij maar eenmaal er toe 

ebracht worden dat ernstig 'te overdenken, die zeer gaarne 
un tuingronden zouden aanwenden ten behoeve van de volks. 

voeding. 
Al deze dingen baten echter niet, indien niet één groot 

bijkomstig belang ernstig wordt behartigd. Er is op het 
oogenblik gebrek aan werkkrachten, en dat wordt nog 
ernstiger door de langdurige vriesperiode. Er zal nu in enkele 
weken gedaan moeten worden, wat in een normaal jaar in 
een langer tijdperk geschiedt. De Minister zou ia deze een 
zeer goed werk kunnen doen, als zijn Excellentie bij zijn 
ambtgenoot van Oorlog er op zou wiilen aandringen om nu, 
speciaal in dezen korten zaaitijd. bijzonder ruim te zijn met 
het verleenen van landbouwverloven. Ik hoop, dat de Minis
ter dit met den noodigen klem zal willen doen: want daar is 
thans in landbouwkringen een schreiende behoefte aan 
werkkrachten. 

De heer van Bes t : Mijnheer de Voorzitter! Ik zal slechts 
zeer kort beslag leggen op den tijd van de Kamer. Ik ben den 
Minister zeer dankbaar voor het antwoord dat hij gegeven 
heeit op mrjn opmerking, maar tot mijn leedwezen schijnt do 
Minister niet ten volle begrepen te hebben waar de moeilijk
heid schuilt. Want, de Minister, erkennende dat het de be
doeling is om zooveel doenlijk te distribueeren een gemid
delde van 400 gram brood per dag per persoon, zegt: ik wil 
wel trachten om te komen tot het in ruimere mate uitreiken 
van aanvuilingskaarten, maar dan moet op de allereerste 
plaats het publiek zelf daartoe medewerken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik erken volkomen dat, wanneer 
een regeling van den Minister, welke ook, goed wil werken, 
de medewerking van het publiek onontbeerlijk is en ik erken 
volkomen en ik onderlijn ten volle, dat het op den weg ligt 
van degenen, die in staat zijn zich op een andere wijze dan 
met brood te voeden, het brood uit deu moud te sparen ten 
behoeve van degenen, die meer brood noodig hebben voor 
hun voeding. Maar daarmede is de Minister er niet. Dat zou 
nog gaan, wanneer men met slechts één gemeente in het 
land te maken had, maar wanneer nu in een gemeente naar 
den zin van den Minister gehandeld wordt, wanneer in die 
gemeente wordt gespaard, dan is het resultaat dat die ge
meente als zoodanig straks minder grondstof krijgt; dan is 
het resultaat, dat er dus, niet voor den eenling, die het niet 
noodig heeft, want die kan het besparen, maar voor de ge
meente, die in haar geheel het wel noodig heeft, een beper
king komt in den toevoer, omdat de bestelkaarten natuurlijk 
niet meer mogen inhouden dan het totaal van de opgeplakte 
bons en het totaal van de opgeplakte bons niet meer is dan 
datgene wat verbruikt is. Bh besparing wordt dus bet totaal, 
dat in een daaropvolgend trjdvak een gemeente ontvangt, 
kleiner. Ik geloof dat de Minister dat met mij esns zal zijn. 
En nu is het toch vanzelf sprekend dat, wanneer er geen 
stimulans is voor de gemeenten om te besparen, er van alle 
zijden een aandrang zal zrjn om in andere richting te werken, 
omdat men het gevoel heeft: ja, wrj doen nu alles wat wrj 
kunnen om te besparen, maar in andere gemeenten doet men 
dat niet, en w;j zijn ten slotte de dupe van de historie. 

Het is niet twijfelachtig dat in deze tnden hij, die zich het 
best schikt naar de maatregelen van de Regeering, het minst 
goed af is, en dat degene, die tracht te knoeien, in het alge
meen beter af is, maar hier is werkelijk de moeilijkheid, die 
uit de regeling voortvloeit, dat men eigenlijk een geheele 

(van Best e. a.) 
gemeente, in plaats van haar eeu premie te geven voor het 
matig gebruik, straf' oplegt en dcor die straf in omgekeerde 
richting werkt als waarin de Minister zou willen werken. 

Waar ik zelf geen weg weet aan te wijzen op welke manier 
deze zaak geregeld zou kunnen worden, daar moet ik natuur
lijk in mijn critiek uitermate omzichtig zijn. Ik heb trouwens 
ook in eerste instantie niet anders dau een zeer voorzichtige 
critiek geleverd. Maar ik zou toch op één zaak bij den Minis
ter willen aandringen. 

Wanneer gh' wilt dat in werkelijkheid in een gemeente 
gehandeld wordt naar uw eisch, zorg u er dan ten minste 
eerst en vooral voor, dat in alle gemeenten eenmaal aanwezig 
is gevvuest datgene, waarop zij volgeus de distributieregeling 
recht hebben. Het is natuurlijk niet twijfelachtig, dat in het 
begin van een nieuwe distributieregeling er alle mogelijke 
onregelmatigheden zijn. Alle organismen werken stroef en 
wat de heer Snoeck Henkemans opgemerkt heeft omtrent 
verschillende artikelen, die in sommige gemeenten niet in
kwamen zooals men wenschte, datzelfde geldt misschien hon-
de dmaal erger voor het graan en meel; men krijgt dikwijls 
telegram op telegram, dat de voorraden rollende zijn, terwijl 
wegens het falen van den een of anderen schakel niets aan
komt. 

Op het oogenblik is in menige gemeente de toestand deze 
— ik zou daar voorheelden van kunnen noemen —, dat men 
n-g steeds niet gehad heeft wat men krh'gen moest. En nu 
wil de Minister toch van die rremeenten hebben, dat zü zul
len sparen. Dat gaat niet. Men kan alleen dan een spai-en 
van de gemeenten krijgen, indien men eerst en vooral zorgt, 
dat voldaan is aan den eisch. dat de voorraden, die de ge
meenten moeten hebben, aanwezig zrjn. 

Indien de Minister van Landbouw aan deze aangelegen
heid zijn aandacht zpu willen wjjden, dan twijfel ik niet, of 
hrj zal de gelegenheid vinden aan de bezwaren te gemoet te 
komen en dan zal het mogelijk zijn, dat geleidelijk wordt 
bereikt wat hij wenscht: dat door hen die het kunnen brood 
gespaard wordt ten behoeve van hen die dat brood nog noo
dig hebben. 

In afwachting daarvan wil ik wel verklaren, dat ik behoor 
tot hen die, waar het pas gaf. niet nagelaten hebben op het 
onbillijke van veel critiek op dezen Minister te wrjzen. Ik 
ben bereid te erkennen, dat meer dan ooit op het oogenblik 
gWdt: de beste stuurlui staan aan wal, en dat men meer dan 
ooit _ omzichtig moet zijn in het becritiseeren van dezen 
Minister. 

De verdere beraadslaging wordt verdaagd. 

De Voorzit ter : Ik deel aan de Kamer mede, dat de heer 
Kleerekoper heeft bericht verhinderd te zijn de vergadering 
bij te wonen en dat de heer de Jong medegedeeld heeft de 
vergadering te moeten verlaten en ook morgen verhinderd te 
zijn de vergadering bij te wonen. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. 

De vergadering wordt gesloten. 

v E R B ï T I B I ir o. 

In de rede van den heer Helsdingen: bladz. 1901, kol. 1, 
reg. 12 v. b. , aldus te lezen: Centraal Bureau voor de Sta
tistiek — en voor de Rekenkamer geldt dit ook. 
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