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5de VERGADERING. — 29 NOVEMBER 1917.
Mededeeling van ingekomen stukken. — Mededeeling van de benoeming door de afd. van rapp. over ontwerpen van wet.

(Voorzitter.)
B. dat door de afdeelingen zijn benoemd tot rapporteurs
over de wetsontwerpen:
Verklaring van het algemeen nut der onteigening van
eigendommen, noodig voor het maken van een spoorbaan ter
verbinding van de ontworpen Rijnhaven en van gemeentelijke
inrichtingen te Arnhem met het te stichten goederenemplade
cement der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Arnhemsche Broek, voor het aanleggen van
een terrein voor handel en industrie, alsmede voor daarmede
verband houdende werken.
VERGADERING VAN DONDERDAG 29 NOVEMBER 1917.
Wijziging van het Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting
voor
het dienstjaar 1915.
(Bijeenroepingsuur 11 voormiddag.)
Verhocging van het Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting
voor het dienstjaar 1916.
Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. een motie. —
Verhooging van de begrooting van inkomsten en uitgaven
van
het Bouwfonds voor het Departement van Binnenlandsche
Mededeeling van de benoeming door de afdeelingen
Zaken voor het dienstjaar 1917 (214);
van rapporteurs over ontwerpen van wet. — Verslag
Verklaring van het algemeen nut der onteigening van
uitgebracht door de Commissie voor de Verzoeks<:hrifeigendommen, noodig voor en ten behoeve van het verbreeden
van een gedeelte van de Hommelstraat te Arnhem (160);
ten. — Behandeling en aanneming van de ontwerpen
Verklaring van het algemeen nut der onteigening van
van wet tot verandering der Grondwet en in de Addieigendommen, noodig voor het verbreeden en normaliseeren
tionnele Artikelen der Grondwet. — Behandeling en
van een gedeelte van den Rijswijkschen weg te 's Gravenhage (161);
aanneming van verschillende wetsontwerpen. — Nog
Nadere verhooging van het zevende hoofdstuk B der Staatsingekomen een bericht van een lid. — Uiteengaan der
begrooting
voor het dienstjaar 1915 (211);
Kamer tot nadere bijeenroeping.
Overbrenging van een gedeelte van den Rijksweg van
Maastricht naar Vaals en van een verlaten gedeelte van den
Rijksweg van Maastricht naar Nijmegen in beheer en onderVoorzitter: de heer van Voorst tot Voorst.
houd bij de gemeente Maastricht.
Verklaring van het algemeen nut der onteigening ten beTegenwoordig, met den Voorzitter, 44 leden, te weten de
hoeve van den aanleg van een kanaal ter verbinding van de
heeren:
Maas bij Wessem met de Zuid-Willemsvaart te Nederweert.
van Wichen, van Lansehot, van Swaay, van Basten BatenVerhooging van het maximum van het rentelooze voorschot
burg, Bosch van Oud-Amelisweerd, Polak, Westerdijk, Staal,
uit 's Rijks schatkist ten behoeve van den aanleg en het in
Reekers, Franssen, Ha f fmans, vim Houten, Binnerts, de Vos
exploitatie brengen van spoorweglijnen van Ter Apel over
van Steenwijk, van Nierop, Lucasse, Vliegen, Bavinck, de
Waal Malefijt, Geertsema, 't Hooft, Gilissen, d'Aumale van
Winschoten naar Delfzijl en van Blijham naar Bellingwolde.
Hardenbroek, Fokker, Verheijen, van der Does de Willebois,
Verklaring van het algemeen nut der onteigening van
Diepen, Kraus, Kappeyno van de Coppello, van den Brrg,
eigendommen,
noodig voor havenuitbreiding op den linker
Bergsma, Stork, van Holtlie tot Echten, Dojes, van Kol,
Maasoever door de gemeente Rotterdam.
van Lamsweerde, van der Feltz, van Wassenner van Catwijck,
Micliiels van Kessenich, van der Hoeven, Kuyper, Coïijn,
Verklaring van het algemeen nut der onteigening van
de Boer,
eigendommen in de gemeente Rotterdam, noodig voor de
berging van bij den verderen aanleg van de Waalhaven aldaar
en de heeren Ministers van Justitie, van Binnenlandsche
beschikbaai komende specie.
Zaken, van Financiën, van Oorlog en van Landbouw, Nijverheid en Handel.
Verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van uitbreiding van het stationsemplacement HattemStrd (208);
De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering
worden gelezen en goedgekeurd.
Wijziging van de wet van 18 Augustus 1916 (Staatsblad
n°. 406), betreffende de overbrenging van een gedeelte van
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede:
den Rijksweg van Tilburg naar Breda in beheer en onderhoud
bij de gemeente Tilburg (183);
A. dat zijn ingekomen:
Aanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk der
1*. berichten van leden die verhinderd zijn de vergadering
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916. (Aankoop terrein
bij te wonen: van den heer Oremer, wegens dringende beroepsbezigheden; van den lieer Laan, om redenen van gezondheid ; gebouw Bureau voor den Industrieelen Eigendom.) (165);
van den heer de Gijselaar, wegens vergadering van een geAanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk der
meenteraad.
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917. (Subsidie verpleDeze berichten worden voor kennisgeving aangenomen ; gingscommissie in de Stelling van Amsterdam.) (191);
Verlenging van de termijnen voor de afsluiting der Staats2*. afschrift van een motie, met algemeene stemmen aau- begrooting over 1916 en de inzending der rekeningen (227);
genomen in de openbare vergadering van 18 November j . 1 . ,
uitgeschreven door het comité ter behartiging van de algeWijziging der „Oorlogsmolestverzekeringswet 1915" (231) ;
meene belangen van overheidspersoneel, in zake het voorstel
Verlenging
in verband met de tijdsomstandigheden van den
der Regeering tot toekenning over het jaar 1918 van een
termijn
der
opsporingsvergunuingen
als bedoeld bij artikel 7
dnnrtetoeslag aan kostwinners, enz.
der Indische Mijnwet (Nederlandsch Staatsblad 1899, n°. 124
Dit geschrift wordt voor kennisgeving aangenomen ; Indisch Staatsblad 1899, n°. 214) (222);
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Verslapt uitgebracht door de Commissie voor de Verzoekschriften. — Wetsontwerp n". 180.
(Voorzitter e. 8.)
Bekrachtiging eener overeenkomst met de Nederlandsche
Handel-Maatschappij voor den verkoop in Nederland van de
voor Landsrekening in Nederlandsch-Indië gewonnen voortbrengselen van land- en mijnbouw na afloop van de overeenkomst, bekrachtigd bij de wet van 30 December 1916 (Staatsblad n°. 570) (225),
de heeren de Boer, Staal, van Swaay, van Wichen en
Gihssen.
De heer van Holthe tot Echten, lid van de Commissie
voor de "Verzoekschriften, brengt het volgende verslag uit:
In handen Uwer Commissie zijn gesteld de volgende
adressen:
een van D. van Santen en C. M. J . van Broekhoven, resp.
voorzitter en secretaris der Vereeniging van Landstormplichtigen in Nederland (gedomicilieerd 2de Kostverlorenkade
159" te Amsterdam), houdende verzoek:
a. tot verhooging van de maximum vergoeding aan gehuwde zoowel als aan ongehuwde landstorraplichtigen, tot
een zoodanig bedrag, dat daardoor de geleden inkoniensschade ten volle wordt vergoed;
o. tot het d oen vaststellen der vergoeding door den gemeenteraad, in stede van door den burgemeester;
c. tot het doen vertegenwoordigen der belanghebbenden
door de verzoekende vereeniging in de Provinciale Commissie
van Voorlichting.
een, van A. Beekers, directeur der Limburgsche Inkoopvereeniging te Venlo, houdende verzoek om inschrijving van
de door adressant beheerde coöperatie als ,.grossier in suiker".
De Commissie stelt voor deze adressen neder te leggen
ter griffie, ter inzage van de leden;
een, van Mohamad Chaler galar Soetan Indra, eervol ontslagen contróle-mantri 3de klasse te Fort de Koek (Sumatra),
houdende verzoek alsnog uitbetaling te mogen ontvangen van
het adressant toegekende pensioen over het tijdvak van 4
November 1911 tot 1 Juli 1915.
De Commissie stelt voor, vermits tusschen den datum
van eervol ontslag en dien van ingang van het verleende
pensioen een periode ligt van ruim 3£ jaar, waarin aan
adressant naar het schijnt noch salaris, noch wachtgeld
is uitgekeerd, het adres te zenden aan den heer Minister
van Koloniën, met verzoek om inlichtingen;
een, van J . R. Slotemaker de Bruine en D. van Krevelen,
resp. voorzitter en secretaris van het hoofdbestuur der
Nationale Christen-Geheelonthoudersvereeniging, resp. te
Utrecht en te Lichtenvoorde, houdende verzoek om steuiiverleening door de Eerste Kamer aan een eventueel door de
Regeering voor te stellen verbod van fabricage van alcohol
uit voedingsmiddelen voor mensch en dier.
een, van G. J. J . van Parreren, secretaris der vereeniging
van gep. marinewerklieden
„Helpt elkander", domicilie kiezende Javastraat 107 u te Amsterdam, houdende verzoek om
aandacht te willen schenken aan een door hen aan de Kamer
toegezonden adres van nevengenoemde vereeniging, gericht
aan den Minister van Marine, en de in dat adres vervatte
verzoeken ter sprake te willen brengen bij de schriftelijke
en mondelinge behandeling van hoofdstuk VI der Staatsbegrooting.
De Commissie stelt voor, deze adressen neder te leggen
ter griffie, ter inzage van de leden.
De Kamer vereenigt zich achtereenvolgens met de voorgestelde conclusiën.
Aan de orde is de behandeling van de volgende wetsontwerpen;

I. Veranderingen in de Grondwet en in de Additionnele Artikelen der Grondwet:
1°. verandering in het Ilde, l i l d e en IVde hoofdstuk
der Grondwet;
2°. verandering van artikel 192 der Grondwet, en
3°. verandering in de Additionnele Artikelen der Grondwet (180).
De beraadslaging wordt geopend.
De heer ' t Hooft: Mijnheer de President! Eenige dagen
geleden las ik tot mijn groote verbazing in de nieuwsbladen
het ongewone bericht, dat ik hier, b« de beraadslaging over
de thans behandeld© wetsontwerpen, mijn stem tegen die
wetsontwerpen zou motiveeren; neen, Mijnheer do President,
da,t ik dat zou doem op uitvoerige wijze.
Wie dat ongewone en in zjjm aard onbetamelijke bericht
de weTeld heeft ingezonden, en mot welk doel dat men dat
deed weet ik niet; het is mij ook volkomen onverschillig.
Zeker is het, dat het althans tot dusver, in betrekking tot
de leden dezer Kamer, nooit gebeurde.
Dit alleen weet ik, dat ik direct noch indirect er niet de
minste aanleiding toe heb gegeven.
Zelfs in de sectie waartoe ik behoor heb ik mijn mond over
deze wetsvoorstellen niet opengedaan, om de eenvoudige
reden dat ik er niet kon tegenwoordig zijn, terwijl ik later
vernam, dat de ontwerpen er als nihilist zijn behandeld.
Maar, Mijnheer de President, wie het bericht ook moge
hebben doen plaatsen, een geestverwant van mij kan het
niet geweest zijn.
De Kamer zal tot haar groot genoegen vam mij vernemen,
dat het bericht van a—z onjuist is. Dat het dus mrjm doel
niet is om eenig debat uit te lokken over de ontwerpen.
Ik zou bovendien den heksenineester wel willen kennen,
die over dit totaal uitgeput onderwerp nog eenig nieuw licht
zou weten te werpen. Men zou dus slechte kunnen herhalen
wat anderen, vermoedelijk beter, reeds hadden gezegd en
daarmede zou men een antwoord uitlokken, waarbij men
slechts zou hooien de argumenten, die anderen, vermoedelijk
ook op veel botere wijze, reeds hadden voorgedragen.
Met een en ander zou de inderdaad kostelijke tijd van deze
Kamer, waarvan althans de meeste leden gewichtige andere
functiën te vervullen hebben, die dan ook geen beroepspolitici zijn, daarvoor ook niet worden gesalarieerd en evenmin
pensioen ontvangen, slechts worden verspild, waaraan ik mij
voor zooveT ik weet nimmer heb schuldig gemaakt en nooit
hoop schuldig te maken.
Ik zeide daar, Mijnheer de President, dat het in de wereld
gezonden bericht niet afkomstig kan zijn van een geestverwant. De rsden daarvan ligt nogal voor de hand.
Ik begrijp dat de heeren de Vos vam Steenwijk en Bavinck
getracht hebben hun stem vóór deze. ontwerpen te motiveeren. Daartoe althans een poging te doen.
Maar waar die heeren. gelijk ik, behooren tot een partij
die van haar ontstaan af tot op dit oogenblik zich ten sterkste heeft verzet tegen het algemeen stemrecht en dat heeft
bestreden, daar bestond wel voor hen alle aanleiding om een
afwijkende meening te motiveeren, doch bestond en bestaat
die reden niet voor mij. die de eer had, altijd, van mün jeugd
aan tot die partij te behooren, in voor- en tegenspoed er deel
van heb uitgemaakt en er bij hoop te blijven, althans bij de
door haar tot hiertoe beleden beginselen.
Ik herhaal. Mijnheer de President, de partij waartoe ik de
eer heb te behooren heeft altijd zich tegen het brj deze ontwerpen ontwikkelde kiesrecht met kracht verzet; dat bestreden en op de invoering van een geheel andex stelsel aangedrongen. En dan versta ik onder die partij die partij "*n haar
geheel, zooals zij vroeger één was, de antirevolutionnaire en
de Christelijk-historiscbe. welke laatste nog door haar leider,
den heer de Savornin Lohman, in zijnstandaardwerk ,,Onze
Constitutie", dat stelsel, immers in zijn grondslagen, heeft
bestreden.
~ —' *** **•••"—
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Wetsontwerpen tot wijziging van de Grondwet en van de Additionnele Artikelen.

('t Hooft.)
Ieder kon dus weten, dat ik reeds als lid dezer partij tegen
Als ik het systeem verkeerd acht, wat noopt mij dan tot
ideze ontwerpen gekant was; mijn geestverwanten moeten dit
do consequente toepassing er van mijn medewerking te verleenen ?
hebben geweten; dat motiveering mijner stem dus onnoodig
was. Eén hunner kan het dus niet geweest zijn, dje dit
De vraag is bovendien niet of het bestaande zonder geonware en onbetamelijke bericht de wereld heeft ingezonden.
breken is, maar of het nieuwe, het consequent toegepaste
Wanneer ik nu toch sprekende bij deze gelegenheid een
systeem minder gebreken zal vertoonen.
enkel kort woord mag. ja moet in het midden brengen, dat
Mijnheer de President! Wanneer ik genoodzaakt zou geik bij de eerste lezing der ontwerpen in ueze Kamer tot m\jn
weest zijn om niün stem tegen de aanhangige wetsontwerpen
spijt, wegens ernstige familie-omstandigheden daarin verte motiveeren, waartoe ik niet genoodzaakt was, dan zou ik
hinderd, niet kon zeggen, dan strekt dit alleen om aan te
toch, bij mijn onvermogen om in deze iets nieuws te zeg"
toonen, dat m. i. de heeren de Vos van Steenwijk en Bavinck
hebben kunnen volstaan en ook volstaan hebben met te ver"bjj de motiveering hunner stem vóór deze ontwerpen daarin
wijzen naar sommige der in deze Kamer en in de andere,
niet zijn geslaagd en dat ik mij met hun argumentatie gante dezer zake gehouden redevoeringen.
schelijk niet kan vereenigen.
Ik zou hebben kunnen verwijzen naar sommige gedeelten
Ik heb hierbij nu niet het oog op datgene wat de heer
der redevoering van den heer de Vos van Steenwijk, vooml
Bavinck heeft gesproken omtrent het vrouwenkiesrecht. Ook
ook naar sommige gedeelten van die van den heer Bavinck,
dat gedeelte zijner rede kwam mij zwak voor.
en naar meer andere. Maar boven die alle, naar de beide in
Ik zal er echter niet van spreken, omdat de heer Bavinck
mijn oog superieure redevoeringen bij de algemeene beraadreeds in De Standaard m. i. afdoende weerlegging heeft peslaging in de Tweede Eamer gehouden door den heer van
xow'en.
Idsinga, en ik wil hier wel verklaren, dat ik, op een paar
Wel echter wil ik spreken over wat hij aanvoerde ter
punten na, met dat voortreffelijk betoog mij geheel vereenig.
motiveering zijner stem voor dit uitgebreid kiesiacht, terwijl
ook op menig ander punt. waarbij niet direct van het algehij toch dat algemeen kiesrecht zeer krachtig, en op m. i.
meen stemrecht sprake is.
afdoende wijze had bestreden.
En waar nu de heeren de Vos van Steenwijk en Bavinck
het bestaande systeem verkeerd achten, doch desniettegen„ H e t algemeen stemrecht als beginsel, als abstracte
staande aan een consequente toepassing van dat systeem hun
theorie, daarvan is niets goeds te zeggen. Het is opgemedewerking verleenen, daar mag ik hun in herinnering
komen in die eeuw, die van geen historie en traditie
brengen deze woorden die de heer van Idsinga in de Tweede
meer wilde weten, en die op de ruïnes der oude eene
Kamer sprak:
nieuwe maatschappij wilde vestigen.
Het abstraheert van stand, van rang, van geld en
goed, van bekwaamheid, ontwikkeling en geschiktheid,
i ,,Ik geef mijn stem niet aan een grondwetsherziening,
van iedere qualiteit en karakter.
die mrj ^ een onverschillige zaak toeschijnt; voor een
Het neemt den mensch als een nummer."
onverschillige zaak zet men het apparaat van een grondwetsherziening niet in beweging. Om mijn stem aan een
Zóó de heer Bavinck tegen algemeen stemrecht. Intusschen
grondwetsherziening
te geven, moet ik persoonlijk overis het den heer Bavinck niet voldoende, dat bij dat sterntuigd zijn, dat die wijziging strekt tot bevordering van
recht de mannen nummers worden; ook de vrouwen moeten
's land belang of tot betere waarborging van bijzondere
het zijn.
rechten. Noch het een, noch het ander is hier het g«val."
Welke redenen zijn het nu, die de heeren de Vos van
Steenwijk en Bavinck er toe brengen om hun stem aan deze
Maar er is meer . Reeds de heer Bavinck heeft er op geontwerpen te geven?
Ik ben voorstander van een organisch kiesrecht, zegt de | wezen, dat wij hier nog niet te doen hebben met algemeen
stemrecht in zijn meest volstrekten vorm. Dat men nog veel
heer de Vos van Steenwijk; maar waar de organische ontverder kan gaan bij de consequente toepassing van het
wikkeling van het maatschappelijk leven daarvoor nog niet
systeem, niet alleen voor wat betreft den leeftijd die voor
ver genoeg is gevorderd, — let wel. nog niet ver genoeg gede
uitoefening van het stemrecht wordt gesteld, doch ook nog
vorderd — heb ik bij de niet-invoering daarvan te berusten,
in vele andere opzichten.
op betere tijden hopend.
Waar nu de heer de Vos van Steenwijk bereid is om mede
Het algemeene kiesrecht kan niet zijn een finale regeling;
te werken tot de consequente toepassing van dat stelsel, moet
wij moeten ons dus neerleggen bij het tegenwoordige systeem,
ik dan daaruit opmaken, dat hij zich nu reeds verbinden wil
dat consequent toegepast tot algemeen kiesrecht leiden moet.
ook
de volgende stappen te doen ter voltooiing van het door
Ik heb tegen deze argumentatie meer dan één bedenking.
hem zoo zeer afgekeurde stelsel? Dat zal de heer Polak met
Zij maakt op mij geheel den indruk van een wiegeliedje,
voldoening vernemen.
waarmede de heer de Vos van Steenwijk zijn politiek geweten
Daar komt nog bij, Mijnheer de President, dat men het
tracht in slaap te sussen.
doet voorkomen, alsof in de simpele vermeerdering van het
Als men voorstander is van een organisch kiesrecht en felle
aantal kiezers het gewicht van deze ontwerpen gelegen is.
tegenstander van het algemeene. dan, zou ik zoo zeggen,
De heer Bavinck heeft gezegd: Ik verdraai er mijn hand
begin ik met de voorkeur te geven aan dat kiesrecht, dat
niet om of er een paar honderd duizend kiezers meer komen.
althans gebruik maakt van de bestaande zij het gebrekkige
De maatregel is bovendien maar tijdelijk. Later komt er een
organisatie van het maatschappelijk leven, die thans reeds
ander kiesrecht.
bestaat; een organisatie, die ook de heer Bavinck toegeeft,
Mag ik al dadelijk op dit laatste antwoorden: dat men niet
dat groeiende is en van dag tot dag zich ontwikkelt, boven
gemakkelijk het kiesrecht ontneemt aan wie men het eeneen systeem, dat ik in den grond afkeur en waarvan niets
maal heeft toegekend.
goeds te zeggen valt.
Maar een ernstiger grief tegen deze uitbreiding, waarvoor
Men kan dan wel zeggen, dat men op betere dagen hoopt;
de heer Bavinck zijn hand niet verdraait, is gelegen in de
dat men moet berusten; dat het algemeen kiesrecht niet kan
eenzijdige uitbreiding, gelijk de heer van Idsinga zeide.
zijn een finale regeling, maar. Mijnheer de President, dit
alles zijn niets dan woorden, gelijk het ook niets dan woorden
zijn, wanneer de heer de Vos van Steenwijk zegt, dat het
,,Het bezwaar ligt niet zoo zeer in de vermeerdering,
tegenwoordige systeem, consequent toegepast, tot algemeen
indien deze zich maar uitstrekte over alle lagen der
kiesrecht leiden moet.
maatschappij. Het bezwaar ligt in de omstandigheid,
dat de nieuwe kiezers allen behooren tot één laasr der
Want dat is niet de vraag. Mijnheer de President, waartoe
maatschappij; tot die waarbij men niet eens kan voldoen
het tegenwoordige systeem volgens het inzicht van den heer
aan zulke lage eischen als gesteld worden in de wetde Vos van Steenwijk leid<-;i moet, maar of hij aan dezen
van Houten."
maatregel zijn stem mocht geven.
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Wetsontwerpen tot wijziging van de Grondwet en van de Additionnele Artikelen.

('t Hooft.)
Mag ik in dit verband wijzen op. wat de Heer de Savornin
Lohman schrijft in „Onze Constitutie" (pag. 372)?
,,Als middel om een ondoelmatige en onrechtvaardige
samenstelling der vertegenwoordiging tegen te houden
kan het bestaande kiesstelsel, bij gebrek aan beter, dienst
doen.
Indien het vaststaat, dat over het geheel genomen de
kiezers bij het uitbrengen van hun stem veel meer hun
eigen of klassebelang op het oog hebben dan het belang
en de rechten van allen enz., dan is het een eisch der
rechtvaardigheid te zorgen, dat niet de onbemiddelde
klassen, die numeriek de sterkste zijn, alleen alle macht
in handen krijgen. Er moet dan zoodanige toekenning
van het kiesrecht zijn, dat wel ook de onbemiddelden
zich kunnen doen gelden, doch niet in die mate, dat van
hen alle anderen afhankelijk worden."
En verder:
,,Nu vooreerst alleen individueele of persoonlijke
kiesbevoegdheid mogelijk schijnt is men wel genoodzaakt in beperking van kiesrecht heil te zoeken en als
middel daartoe de mate van het bezit te bezigen. Zulk
een beperking zou voorzeker kunnen ontaarden in een
Mammonskiesrecht, maar daarvan is op dit oogenblik
zeker geen sprake. Het kiesrecht is thans waarlijk niet
tot de Nabobs beperkt."
Dit alles is m. i. volkomen juist, en daarom mag ik den
heer Bavinck ook hierop wijzen, dat, wanneer algemeen sternrecht verkeerd is en te veroordeelen omdat het niet rekent
met het onderscheid dat in de maatschappij bestaat tusschen
de verschillende standen en personen onderling, niet rekent
met stand, rang, geld en goed, bekwaamheid, ontwikkeling,
geschiktheid en karakter, dat dan toch het bestaande op eemgen welstand en onafhankelijkheid gebaseerde stelsel altijd
nog beter moet zijn dan het komende stelsel met zijn eenzijdige uitbreiding, omdat er reden bestaat voor de onderetelling, dat eenige der door hem genoemde onderscheidingen,
en waarop hij gelet wil zien, in meerdere mate zullen _oanwezig zijn bij kiezers, die eenigen welstand en economische
onafhankelijkheid vertoonen, dan bij hen, die daarvan geen
blijk gaven.
Ik mag daarom met recht den heer de Vos van Steenwijk
betwisten, dat men heeft te berusten in het voorgestelde, omdat het zal zijn de consequente toepassing van het bestaande
stelsel. Integendeel worden bij de voorgestelde regeling overboord geworpen maatschappelijke onderscheidingen en vernchillen» waarop zoowel hij als de heer Bavinck het nuttig
achten bij de toekenning van het kiesrecht te letten.
Regeling tegenover regeling acht ik de bestaande verkieslijk boven de voorgestelde, op de gronden, door den heer
Lohman in „Onze Constitutie" daarvoor aangegeven, en omdat de differentieering, die de heer Bavinck bij het algemeen
stemrecht mist, hier althans eenigermate, zij het nog zoo
gebrekkig, wordt aangetroffen.
Reeds op deze gronden hadden m. i. de heeren de Vos van
Steenwijk en Bavinck hun stem bij de eerste lezing niet aan
deze ontwerpen mogen geven.
Maar zij hadden dit m. i. vooral daarom niet mogen doen
en dit weegt bij mij zeer zwaar — omdat zij daardoor
positief hebben meegewerkt tot wat in hun eigen oog verkeerd is.
Vooral in de rede van den heer Bavinck heb ik zeer tot
mijn leedwezen nog vele andere uitspraken gevonden, waarmede ik mij volstrekt niet vereenigen kan.
„ I n den aanvang heeft ook de heer Bavinck groote
bezwaren gehad tegen deze grondwetsherziening. Zij zijn
echter op den duur lichter geworden, ja, geheel verdwenen. Gedane zaken nemen geen keer — en vele dingen geschieden op een minder goede en aanbevelenswaardige wijze, die, geschied zijnde, met zekere dankbaarheid mogen worden aanvaard."-

Aldus de heer Bavinck.
De heer Bavinck accepteert hot algemeen stemrecht, omdat het tijdelijk is en niet definitief. Het is een tusschennioot. Uit deze desorganisatie komt weer organisatie en dan
een beter kiesrecht.
Bovendien: wij hebben hier te doen met bewegingen, die
leven in de harten der volkeren.
Daarom zijn de bezwaren van dr. Bavinck tegen de grondwetsherziening weggenomen.
Hij beroept zich daarvoor op hetgeen plaats heeft in Rusland. Ja, Mijnheer de President, inderdaad, op hetgeen plaats
heeft in Rusland, op de Paaschboodschap van den Pruisiscben
koning, enz.
Zie Mijnheer de President, dit alles in de rede van den.
heer Bavinck bevreemdt mij en bedroeft mij meer dan ik
zeggen kan.
Zeker, het is waar. Gedane zaken nemen geen keer — en
vele dingen geschieden op een minder goede, minder aanbevelenswaardige wijze, die, geschied zijnde, toch met zekere
dankbaarheid kunnen worden aanvaard. Maar dit alles geldt
alleen voor hem, geldt alleen dan, wanneer die zaken tot
stand komen, zonder mijn medewerking; wanneer ik ze niet
keeren kan. Niet ook, wanneer ik er mijn medewerking aan
verleen, want dan ben ik ook verantwoordelijk voor het verkeerde, waardoor zij tot stand kwamen.
Mijnheer de President! Ik herinner mij hier een debat in
de Kamer, eenige jaren geleden gevoerd, over het toen in
behandeling zijnde arbeidscontract. Ons betreurd medelid
wijlen de heer Regout had dat ontwerp op scherpe en m. i.
afdoende wijze bestreden, maar eindigde met de verklaring,
dat hij desniettegenstaande zou voorstemmen. Immers, er
moest een regeling komen, hoe dan ook. De practijk zou
toch spoedig aantoonen, dat zijn bezwaren juist waren. En
dan zou weldra een herziening tot stand komen, waarbij die
bezwaren worden uit den weg geruimd.
Hit de practijk weten wij, dat de heer Regout gelijk had
bij de enumeratie van zijn bezwaren. Wij weten echter ook,
dat zijn voorspelling niet is uitgekomen, dat nl. de wet wel
spoedig zou worden herzien. Wij sukkelen nog altijd met dit
slecht specimen van wetgeving.
Maar wanneer nu de heeren de Vos van Steenwijk en
Bavinck beweren, dat dit algemeen stemrecht slechts oen
tijdelijk bestaan zal hebben en geen definitief karakter, dat
het een tusschentoestand zal wezen (de heer Polak beeft het
den heeren wel anders geleerd), dat uit deze desorganisatie
weer organisatie zal te voorschijn komen en daarmede een
beter kiesrecht, dan ben ik voor mij overtuigd, dat zij in hun
verwachting bedrogen zullen uitkomen, gelijk niet is uitgekomen de voorspelling van den heer Regout opzichtens de
wet op het arbeidscontract, en dan vraag ik aan hen thans,
wat ik destijds heb gevraagd aan den heer Regout, of de
heeren niet met mij van meening zijn, dat het Evangelie ons
verbiedt om het kwade te doen of te bevorderen, opdat het
goede daaruit zal voortkomen.
En wanneer de heer Bavinck opmerkt, dat wij hier te doen
hebben met een beweging, die wortelt in de harten der volkeren en dat daarom zijn bezwaren tegen de grondwetsherziening zijn weggenomen, terwijl hij zich daarbij beroept
op wat in Rusland, Pruisen enz. plaats vindt, dan mag ik
toch vragen of zijn oorspronkelijke bezwaren niet al te lichtvaardig werden opgelost en weggenomen.
J a , misschien, indien die beweging onder de volkeren uit
een hooger beginsel voortkwam, uit den drang om als volk
weer terug te keeren tot zijn Maker, dien men verlaten heeft.
Maar wij weten allen, dat dit niet het geval is, dat veeleer
het tegendeel het geval is.
En daarop begrijp ik niet, dat de heer Bavinck deze argumentatie bezigen kon. hij die toch ook wel weet, dat de
Christus zegt: dat de heidenen woeden en de volkeren ijdelheid bedenken en dat veeleer alles er op gericht is om de
banden te verscheuren, die de maatschappij nog aan God en
godsdienst binden.
En wanneer de heer Bavinck ten slotte mede ter motivee-
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ring van zijn stem voor het algemeen kiesrecht nog aanvoert:
dat het toch dikwijls beter uitkomt dan wij dachten, omdat
boven alle dingen Iemand is, die alles leidt en regeert, dan
etem ik hem dit volmondig toe en voeg er bij, dat wij dit
voorrecht niet te hoog kunnen aanslaan, daar wij anders
zouden omkomen.
Maar ik knoop er onmiddellijk aan vast, dat wij dan niet,
in eenig opzicht, welbewust, moeten meewerken om zulk een
verkeerden maatregel to helpen tot stand brengen, want dat
dan de woorden: ,,dat het dikwijls beter uitkomt dan wij
dachten, omdat er Iemand is, die olies leidt en regeert", niets
anders zouden zijn dan een God verzoeken, wat natuurlijk de
heer Bavinck niet wil, maar waartoe zijn wijze van handelen
toch m. i. noodwendig heenvoert.
Mijnheer de President! Ik herhaal waarmede ik begon.
Niet om mijn stem tegen deze herzienin,r>sontwerpen te motiveeren vroeg ik het woord, omdat mijn stem tegen reeds kon
worden afgeleid uit de omstandigheid, dat ik tot een partij
behoor, die het beginsel waarvan hier de rede is, altijd heeft
bestreden en daarom ook de consequente toepassing van dat
beginsel moet bestrijden.
Maar ik vroeg het woord om aan to toonen, dat de gronden
waarop mijn geestverwanten in deze yen de andere Kamer zich
bij het ontwerp neerleggen niet alleen, maar er hun stem
aan geven, m.i. onhoudbaar zijn, in ieder geval voor mij
niet gelden, zoomin als zij golden voor den heer van Idsinga
in de andere Kamer.
Blijkbaar ook niet gelden vcor onzen hoogbejaarden leider,
ons vereerd medelid dr. Kuyper, blijkens zijn laatste rede
op de eenige dagen geleden gehouden Deputatenvergadering,
waar hij het immers uitsprak:
,,dat de Tadicale omgieting, waarmede de nieuwe
Kieswet onze antirevolutionnaiie partij in het fundament
zelf van haar bestaan bedreigen komt, in zoo hooge mate
bedenkelijk is, dat hij vóór alle dingen, op dit hoogst
ernstig gevaar het oog zijner hoorders moest richten."
En verder:
„Het stemt daarom zoo droef, ja het doet u bijna
wreed aan, dat cok ons, {raat straks dit art. 80 mot zijn
additioneele artikelen door, een keer van zaken te
wachten staat, die ons noodlottig kan worden. Iets wat
mij daarem te meer beangst. waar reeds meei- dan één.
zich over den nieuwen gang van zaken uitsprak als
school er heusch niets in dat ons beginsel ken deren."
Uit deze droeve uitspraak blijkt, voor wie het anders nog
niet mocht geweten hebben, uat de anurevoiutionnaire partij
onder zijn meer dan veertigjarige leiding neg niet is gekomen in het beloofde land, noen, zelfs nog niet op de
grenzen daarvan.
Ik vrees, Mijnheer de President, dat deze ontwerpen, eenmaal iDge»oerd, er toe zullen medewerken dat wij als partij
onze woestijnreis zullen moeten hervatten en er misschien
zullen omkomen, zonder ooit het beloofde land ook maar uit
de verte te hebben gezien.
Mijnheer de President! Macauiey in zijn geschiedenis van
den stadkouder-Koning Willem I I I zegt van dezen giooten
staatsman, die zijn levensdoel, althans in hoofdzaak heeft
bereikt, dat aan Willem I I I dat groote levensdoel altijd voor
oogen stond ; dat hij er zijn oogen niet afwendde; dat hij naar
debereiking van dat doel streefde met een passie die voor hem
als een heilige plicht gold, dat hij bij dien moeilijken arbeid
zich zelf wel vergeleek bij een schipper, die in zijn boot
gezeten, met onuitputtelijk geduld en stalen volharding bezig
was om tegen het tij op te roeien, daarbij dikwijls teruggedreven, maar nooit ophoudende zijn uiterste krachten in
te spannen en reeds tevreden als hij na vele uren van rwaran
arbeid enkele ellen had gewonnen; dat al wat dien staitsman
niet nader bracht tot zijn levensdoel, hoe roemrijk dit ook
overigens van hem mocht schijnen in de oogen van het volk,
in zijn oogen niets was dan jongensachtige ijdelheid en
geen ernstige levensbezigheid.
Handelingen der Staten-GeneraaL — 191T—1918. — I .

('t Hooft e. a.)
Het ware misschien goed geweest dat die passie, dat heilige
plichtgevoel, dat onafgebroken ütaren op het to bereiken
levensdoel, de antirevolutionnaire partii en hare leden, in
verschillende phasen van haar bestaan en haar arbeid steeds
zoó had ingenomen als het den grooten staatsman Willem III
innam, dat men nimmer oog had gehad voor beuzelinccn wn
bijkomstigheden, nevenberekeningen, die hoezeer ze in het
oog van de menigte ook konden strekken tot vergrooting van
haar naam en haar roem, toch in het wezen der zaak ilechts
waren kinderachtigheden, die de partij niet nader tot haar
doel brachten, dat men. al scheen dat hoofddoel nog zoo ver
verwijderd en nog zoo onbereikbaar, toch had volgehouden
om met inspanning van alle krachten en prijsgeving van
veel dat oogenschijnlijk tot grootmaking der partij kon
strekken, en al ging het dan dikwijls terurr althans uiterst
langzaam vooruit, tegen het tij te blijven inroeien, in plaats
van zooais velen thans zich maar voor den stroom te laten
afdrijven, in de meening dat men er immers toch niet komen
kan, dat men ook op deze wijze misschen noy wel in veilige
haven zal terechtkomen; dat het toch dikwijfs beter uitkomt
dan wij dachten, omdat boven alle dingen Iemand staat, die
alles leidt en regeert.
De heer Bosch van Oud-Amelisweerd: Mijnheer de Voor
zztter! Toen ik in de vergadering van 14 Mei 1.1. bij de bc
handeling derzelfde ontwerpen, die thans weer aan de ordt
zijn, het woord mocht voeren om rekenschap te geven van
de stem, die ik vóór de voorstellen van verandeiing in hel
Hde, I J l d e en IVde hoofdstuk, in de Additionele Artikelen
en in art. 192 der Grondwet wilde uitbrengen, mocht, ik ei
reeds op wijzen, dat als onmiddellijke winst dier ^erzieniir
voor de rechterzijde slechts valt te boeken art. X I I I der Add!tionele Artikelen, n.1. dat binnen drie jaren na de afkondiging van de wetten, houdende veranderingen in de Grondwet,
door den Koning de noodigo voorstellen worden voorgedragen
ter uitvoering van het aangaande het algemeen vormend
lager onderwijs bepaalde in art. 192, vierde, vijfde, zesde er
zevende lid der Grondwet. Ik heette dat toen .,een magen
oogst, die alleen dan vruchten zal opleveren, wanneer aan dio
bepaling te goeder trouw uitvoering wordt gegeven en voorstellen worden ingediend en aangenomen, die zich aansluiten
aan de ontwerpen der staatscommissie voor het onderwij
ingesteld bij Koninklijk besluit van 13 Dec. 191-3 n ° v 1 0 " .
Sedert werd door het hooggeachte lid der Tweede Kamei
nigr. Noleus in de zitting van 22 November 1.1. (bladz. 4 ' I
der Handelingen dier Kamer) over de ontwerpen tor ui!vr>"ring van art. 192 Grondwet het volgende op de hem ftigi n
uitnemende wijze gezegd:
,,Ik wil wel als mijn meening te kennen geven, da!
het mij zeer gewenscht zou voorkomen, dat liet niet hi
een voorbereiding zou blijven, maar dat die zaak ook
nog tot stand kwam en op de ereditzijde. om effen reto
ning te maken, van dit extra-parlementair Kabinet tou
kunnen worden gezet. Waarom? Dit Kabinet en deze
Kamer hebben het verband gelegd tusschen art. 192 en
de uitwerking daarvan. Die uitwerking is opgenomen in
do ontwerp-wetten in bet rapport van de commissie waarin de verschillende richtingen van de Kamer waren vertegenwoordigd en nu weten wij heel goed, dot het vor>r
het tot stand komen van de regeling ook van belang is
dat die personen en die richtingen die aan de voorhoroiding hebben medegewerkt, ook bij de totstandbrenging
nog grootendeels aanwezig ziin en dat ook de verhouding
nog dezelfde is. Om het beginsel, de gelijkstelling, gaa'
het niet meer, maar de uitwerking kan aanleidincr geven
tot allerlei moeilijkheden en politieke gevechten. Knnneu
deze vermeden worden, dan zou dit m. i. zeer wenMbelijk
zijn. Daarbij: de definitieve regeling van de onderwiissalarissen, waaromtrent iedereen overtuigd is dat er een
regeling moet komen, deze drukt als een nachtmerrie o"
bijna de geheele politiek, n e t komt mij voor. dat epn
afdoende regeling alleen mogelijk is bij de tnt*tnndkoming van de wetten tot uitvoering van art. 192. Im-
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mers anders zal iedere eenigszins blijvende en afdoende
regding van de onderwij zerssalarissen het onrecht ten
nadeele van de bijzondere schoolbesturen, dat men erkend
heeft dat bestaat, nog veel vergrooten. En dit is uit een
practisch oogpunt ook een van de belangrijkste redenen
die er dit Kabinet toe moeten brengen om zich niet alleen
te bepalen tot een voorbereiding, hoe verdienstelijk misschien ook, voor een volgend Kabinet, maar om die voorbereiding zoo in te richten en dien bekwamen spoed zoo
te verhaasten, dat er nog mogelijkheid bestaat die zaak
hier af te doen."
Ik beaam die woorden ten volle en zou er alleen dit aan
willen toevoegen: dat m. i. een behandeling door de tegenwoordige Kamers zeer waarschijnlijk veel minder van den
nationalen tijd en de werkkracht harer leden zal vorderen
dan wanneer de uitwerking der grondwettelijke beginselen
door een nieuwe Tweede Kamer zou moeten worden begonnen.
Op den 23sten November 11. bereikte ons het Eindverslag
der Commissie van Rapporteurs onzer Kamer over de onderhavige ontwerpen, waarin de Memorie van Antwoord der
Regeering is opgenomen (n°. 17a der stukken van deze
Kamer).
Onder het hoofd verandering van art. 192 op bladz. 2
van ons Voorloopig Versla? komt voor het navolgende:
„Eenige wezen op het feit, dat, ofschoon dit ontwerpsrrondwetsherziening door een compromis tusschen verschillende politieke richtingen was tot stand gekomen,
er nu in den lande door voorstanders van het openbaar
onderwijs aan het nieuwe artikel 192 eene uitlegging
wordt gegeven, geheel in strijd met een eerlijk streven
naar het doel, dat men onder anderen met dit compromis
wilde bereiken: financieele gelijkstelling en daardoor
rechtmatige bevrediging in zake openbaar en bijzonder
onderwijs. Volgens dien uitleg toch zoude, terwijl uit
de openbare'kas voor het openbaar onderwijs zonder beperking zoude mogen worden geput, het uit die kas voor
het bijzonder onderwijs uit te keeren bedrag slechts tot
het strikt noodige worden beperkt. Eene dusdanige
ongelijke distributie zoude, meenden deze leden, twee
schadelijke gevolgen hebben. Ten eerste zoude de gewenschte bevrediging niet tot stand komen; de voorstanders van het bijzonder onderwijs immers zouden, en met
recht, blijven klagen, dat een door hen voor hun kinderen
niet gewenscht onderwijs voor een deel doof hen zoude
moeten worden betaald: de openbare kas toch bestaat uit
de belastingen, opgebracht zoowel door tegenstanders als
door voorstanders van het openbaar onderwijs.
Als tweede schadelijk gevolg van bovenbedoelden uitleg noemden zij de omstandigheid dat, terwijl tot nog
toe de besturen der bijzondere scholen door gepaste
zuinigheid, vermijding van alle weelde enz. een even
gunstig onderwijs-resultaat wisten te bereiken als de
overheid met weelderig ingerichte schoolgebouwen en
dure leermiddelen, die besturen nu geprikkeld zouden
worden hun zuinigheid en eenvoud te laten varen en het
voorbeeld der openbare scholen na te volgen; iets wat
zeer ten nadeele zoude zijn van de openbare kas en dus
van alle belastingschuldigen."
Daarop antwoordt de Regeering:
,,Een uitlegging van art. 192 als in het Voorloopig
Verslag bedoeld, is aan de Regeering ten eenenmale
vreemd; zij zoude naar hare overtuiging met het beginsel van financieele gelijkstelling niet in overeenstemming zijn. De uitvoering van art. 192 is door den
ondeigeteekende reeds met kracht ter hand genomen en
hij vleit zich op de basis, welke in de Staten-Generaal
is gelegd, nog dit zittingjaar de noodige voorstellen te
kunnen aanhangig maken."
Mijnheer de Voorzitter! Toen ik de laatste mededeeling
las, verheugde ik mij ten zeerste. Ik uit daarom den wensch,
dat de Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche
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Zaken, aan wiens krachtig initiatief in deze ik gaarne hulde
breng, er niet alleen in zal slagen de voorstellen aanhangig
te maken, maar ook om die door de beide takken der Volks»
vertegenwoordiging te doen aannemen.
De Ministerieele toezegging, die ik als een volkomen
ernstige beschouw, maakt het mij en een aanzienlijk deel
van mijn politieke vrienden thans gemakkelijker dan vroeger
om ten tweede male zoo noodig vóór de ontwerpen te sternmen. Ik zelf zal evenwel niet stemming vragen.
De heer van den B e r g : Mijnheer de Voorzitter! Na de
belangrijke rede van den geachten eersten spreker, zou ik
gaarne met een enkel woord de stem willen motiveeren die
ik heb uitgebracht, toen de grondwetsherziening in eerste
instantie in deze Kamer te berde kwam en de stem die
ik straks over de voorstellen der Regeering hoop uit te
brengen.
De redevoering van den geachten afgevaardigde moet op
velen den indruk maken, dat degenen die vóór de grondwetsherziening hebben gestemd en ook thans er voor zullen
stemmen, eigenlijk geen goede antirevolutionnairen zijn en
dien naam wensch ik mij niet te laten ontnemen. De reden
waarom ik heb gestemd en nog zal stemmen voor de grondwetsherziening, liggen niet in antirevolutionnaire beginselen, maar zyn zuiver opportunistisch.
I n mijn rede van 15 Mei jl. heb ik voldoende uiteengezet,
waarom ik met de thans aanhangige grondwetsherziening
op zich zelf geen bijzondere ingenomenheid heb. I n de
eerste_ plaats meende ik, dat een grondwetsherziening beter
zou zijn uitgesteld tot kalmer tijden; mijn tweede bezwaar
was, dat opnieuw geen organisch kiesrecht wordt in het
leven geroepen en mijn derde bezwaar gold het kiesrecht van
de getrouwde vrouw.
De redenen waarom ik echter toen niet, kon en ook thans
niet zal kunnen medewerken tot verwerping van deze ontwerpen, liggen hoofdzakelijk daarin, dat de groote meerderheid van Nederlandsche natie op dit oogenblik nog geenszins bereid zou zijn een organisch kiesrecht in het leven te
roepen. Ik hoop en vertrouw, dat de Nederlandsche natie tot
andere gedachten zal komen, evenals ik hoop, dat alle Nederlanders nog eens antirevolutionnairen zullen worden, maar
dat doen zij op het oogenblik nog niet en zooals de geest
van onze natie op het oogenblik is, zou het geloof ik voor
geen Ministerie, welk ook, mogelijk zijn een organisch kiesrecht tot stand te brengen.
Wanneer wij nu te dien aanzien achteruitgingen met het
organisch kiesrecht, dan zou het wat anders zijn, maar het
bestaande kiesrecht is ook atomistisch en wij gaan dus met
deze grondwetsherziening geenszins achteruit.
Dan wijs ik er op, dat wat mijn practische bezwaren betreft
tegen de groote uitbreiding van het kiesrecht voor de gemeenteraden, de Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche
Zaken mij een antwoord heeft gegeven, dat mij doet hopen,
dat Zijn Excellentie zal trachten die zooveel mogelijk te verzachten. En nu bedenke men wel, dat tegenover de bezwaren,
welke deze grondwetsherziening medebrengt, twee groote voordeelen staan, ook uit antirevolutionnair oogpunt. In de eerste
plaats krijgen wij een evenredig stemrecht en in de tweede
plaats zal er een eind kunnen komen aan den schoolstrijd.
Ik meen, dat die twee voordeden niet zijn te onderschatten
en dat mag vooral gelden voor deze Kamer, die geen recht
van amendement heeft en dus staat voor een wetsvoordracht,
die zij in haar geheel moet aannemen, zonder er iets in te
kunnen veranderen. Zal men nu tegen deze wetsontwerpen
stemmen, terwijl men zeker weet, dat men aldus het organisch
kiesrecht toch niet zal verkrijgen ? Ik zou zulks zeer onpractisch achten.
Een Kabinet van rechts zou zeker het thans aanhangige
wetsvoorstel niet hebben ingediend, maar men moet deze daad
van het zittende Kabinet beoordeelen naar de beginselen
welke het belijdt. Absolute sympathie voor het wetsvoorstel
koester ik wel niet, maar dit is nog iets anders dan dat ik
het zou willen zien afgestemd nu liet door de tegenpartij wordt
aangeboden blijkbaar met de bedoeling om zooveel mogelijk
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aan de rechterzijde te gemoet te komen, zooveel mogelijk, dat
wil zeggen voor zooverre een Kabinet, dat niet tot de rechterzijde behoort, zijn politieke tegenstanders te gemoet komen
kan zouder zijn eigen beginselen te verloochenen.
Dit weinige, Mijnheer de Voorzitter, heb ik in het midden
willen brengen nu van geachte zijde thans nog het aanhangige
wetsontwerp wordt bestreden in die mate. dat men zijn stem
daaraan zou willen onthouden. Ik althans wensch te blijven
bij de stem welke ik op 15 Mei in eerste instantie ten voordcele van het wetsontwerp heb uitgebracht.

zijn dan casus non dabiles. Ik vertrouw, dat de Regeering
op objectieve en onpartijdige wij zo deze zaak heeft doen
onderzoeken, en dat zij als resultaat van dat onderzoek meent
te mogen blijven bij de voorstellen, zooals zij aanvankelijk
waren gedaan. Het is dus in vertrouwen op de Regeering,
dat ik geen bezwaar zal maken om mede te gaan met de
regeling van de evenredige vertegenwoordiging volgens de
additioneele artikelen der Grondwet.
Mijnheer de Voorzitter! Het massale kiesrecht vindt zijn
oorsprong in den tegenwoordigen toestand van onze maatschappij. Hoe meer quaesties zich op den voorgrond dringen
die de diepste beginselen raken van recht en onrecht, waarop
Staat en maatschappij berusten en hoe grooter verschillen te
dezen opzichte blijken te bestaan, des te meer zal ieder zicii
gedrongen gevoelen om aansluiting te zoeken bij zijn geestverwanten, en, puisqu'au fond de toutes les questions il y
a la théologie, bij zijn geloofsgenooten, en verder zich scliaren in de lijnen van gemeenschappelijk inzicht omtrent recht,
zooals de Minister bij een vorige gelegenheid heeft betoogd.
Mijnheer de Voorzitter! Zonder nu te zeggen, dat de voornaamste plicht van een staatsman is, te codificeeren do
stroomingen, die zich in d© maatschappij doen kennen, kan
ik mij zeer goed er mede vereenigen, dat de verschillende
groepeeringen die uit de verschillende behoeften van d©
maatschappij voortvloeien, aan het kiesrecht ten grondslag
worden gelegd om de verschillende partijen tot haar recht te
laten komen. Mijn bezwaar echter begint, waar voor de uitwerking van dat stelsel wordt noodig geacht, over te gaan
tot allemanskiesrecht. Ik geloof, dat daardoor het stelsel
meer wordt bedorven dan ontwikkeld, want het allemanskiesrecht
brengt verschillende categorieën van kiezers
binnen, die maar al te zeer geneigd zijn om zich onder leuzen
te scharen, die ten slotte op niets anders neerkomen dan van
de gemeenschap te halen wat er van te halen is. Mijnheer de
Voorzitter! Deze menschen zijn zeker niet degenen, die in
staat zijn de gevolgen van die leuzen te voorzien. Zij leven
bij den dag en zoover hun gezichtseinder reikt hebben zij bij
geen enkele verandering iets te verliezen. Blaam kan hun te
dien opzichte niet treffen, want het is geheel en al buiten hun
schuld, maar dat neemt niet weg, dat zij dientengevolge
toch eigenlijk de prooi worden van de partijen of van lieden,
die hen met beloften van onmiddellijk voordeel weten te
paaien.

De heer Rcckcrs: Mijnheer de Voorzitter! Indien ik in
dit stadium van de grondwetsherziening mij nog veroorloof
de stem, die ik zal uitbrengen, te motiveeren, dan zal ik
trachten, dat te doen op een wijze, die niet te veel vergt
van het geduld van mijn medeleden.
In de eerste plaats moet ik zeggen, dat ik mij niet kan
aansluiten bij de hulde, die den Minister wordt gebracht
voor zijn scherpen blik, die hem de tegenwoordige tijdsom6tandigheden deed zien als het meest geschikte oogenblik,
om de grondwetsherziening te doen slagen.
Het is mogelijk, dat die tijdsomstandigheden er krachtig
toe hebben medegewerkt, om de voorstellen er gemakkelijker
door te halen, maar tot naar recht gekomen is de grondwetsherziening niet.
Ik heb er bij een vorige gelegenheid reeds enkele woorden over gezegd. Sedert is ook daarbij gekomen de overeenkomst, die men noemt: „het laten zitten wat zit", en dat
heeft zeker bij de verkiezing, die op de ontbinding volgde,
den indruk gevestigd, dat men eigenlijk te doen had met een
zaak, waaraan toch niets meer te veranderen viel. Dit kwam
nog bij de lusteloosheid die reeds heerschte, of liever de
weinige aandacht, die geschonken werd aan de belangrijke
dingen die plaats vonden.
Intusschen wij staan hier voor gedane zaken. Men zou
nu wel kunnen zeggen, dat die herziening niet tot haar
recht is gekomen, maar meer dan eenige vertraging zou men
door afstemming toch niet kunnen bereiken. Ik ben overtuigd, dat na alles wat er gebeurd is ook na verloop van
'aren er geen andere, althans geen betere oplossing van'het
iesrechtvraagstuk zou zijn te verkrijgen. Daarom wensch
ik mij alleen te bepalen tot de beoordeeling, of de yoorstellen, zooals die thans in onze handen zijn, voor mij al dan
niet aannemelijk zijn.
De grondslag van die voorstellen is het massale kiesrecht,
belichaamd in de evenredige vertegenwoordiging.
Men hoort dikwijls over de evenredige vertegenwoordiging spreken, alsof het te dien aanzien niets anders gold dan
een paar stemmen aan deze of gene partij te bezorgen. Ik
zeg niet, dat de Minister dit heeft beweerd, maar zoo wordt
het dikwijls beoordeeld, en m.i. geheel ten onrechte. Evenredi^e vertegenwoordiging zal een grooten invloed hebben
op de aspiraties, die zich in de verschillende partijen doen
gelden, op de verhouding van de partijen onderling en
op die van de partijen tegenover de Regeering.
Nu is het echter onnoodig, hierover thans uit te wijden,
vooral als men zich ondanks verschillende bedenkingen toch
bij dat stelsel kan neerleggen. Het spreekt echter vanzelf,
dat ik hier alleen gewaag van het beginsel. Wat de uitwerking betreft, zal ik ten dezen niet veel anders kunnen doen
dan te zeilen op het kompas van de Regeering. E r zijn
tegen de uitwerking, zooals die in de additioneele artikelen
heeft plaats gehad, bedenkingen geopperd, die inderdaad
wanneer men ze leest een grooten indruk maken.
Er is betoogd, dat de geheele werking van de verkiezingen
wel eens spaak zou kunnen loopen. Nü zou het toch inderdaad
een hoogst ernstige zaak zijn, wanneer men de verkiezingen
volgens de additioneele artikelen der Grondwet deed plaats
hebben en er bleek dan, zooals de heer Zoetmuller in zijn
geschrift met berekeningen heeft betoogd, dat men niet tot
het vereïschte aantal leden van de Kamer was gekomen, dat
dus de zaak hokte. Ik ben echter niet bij machte om te beoordeelen, of al de gevallen die door dezen schrijver worden
genoemd inderdaad mogelijk zijn, dan wel of het niet meer
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Dit is zeer zeker niet in 'slands belang te achten en het
is ook niet in het belang van de onafhankelijkheid van gekozenen, want kiezers die op deze wijze zijn geworven hebben de eigenaardigheid van veeleisckend te zijn; zij yerlangen steeds meer en z;i verlangen natuurlijk, waarop zij recht
hebben, dat ook gevolg wordt gegeven aan de hun gedane
beloften. En wanneer dat niet geschiedt, dan loopen zij tot
den buurman over, die misschien meer solvabel is. Het is
dus een bederf voor onze politiek.
Nu weet ik wel, dat ook tegenwoordig leuzen in ons staatsbestel volstrekt niet vreemd zijn; ook nu wordt door verschillende partijen veel met leuzen gewerkt; maar die toestand
zal door dit allemanskiesrecht nog verergeren.
Daarbij komt, dat de voordeelen. ook de financieele voordeelen, verbonden aan het lidmaatschap van het Parlement,
steeds toenemende zijn, bij deze herziening niet het minst
door do toekenning van een pensioen met terugwerkende
kracht, een maatregel ten aanzien waarvan ik mjj aansluit
bij de allerongunstigste beoordeelingen, welke daarover zijn
uitgesproken, een maatregel waarvan de redelijkheid naar
mijn opinie ook niet te verdedigen is, omdat het begrip van
een schadeloosstelling en het begrip van een pensioen begrippen zijn, die zeer moeilijk kunnen samengaan.
Dus dat toenemend geldelijk belang bedreigt ook de onafhankelijkheid van de afgevaardigden meer en meer.
Wanneer men daarbij nu in aanmerking neemt den steeds
wassenden aandrang om de regeerhigsmncht te brengen in
handen van het Parlement en nogwel van een van de beide
Kamers van het Parlement, dan is het beeld, hetweik. men
zich voor de toekomst voor den geest mag hilen. dit: afgevaardigden, onder druk van de kiezers, afhankelijk van de
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kiezers, en een Regeering, onder den duim van het aldus
voelende vrouwen er veeleer een reden in zullen zien om zich'
gekozen Parlement. Een beeld, dat ik niet zeer aantrekkevan die beweging af tekenden dan om er aan defil te nemen.
ink vind.
Nu zijn er natuurlijk een aantal hoogstaande dames, die
Het allemanskiesreckt is een schrede op den we? naar derniets vuriger verlangen dan de toekenning van dat recht.
gelijken toestand al moet ik er bij voegen, dat het in zeker
Misschien zou de geestdrift wel eenigszins bekoeld zijn, wan•opzicht een bescheiden schrede is. Want de Minister heeft
neer zij, zooals ik, lange jaren hadden gezeten in een district
bn een vorige gelegenheid, bij de behandeling van deze wetswaar zij met hun stem niets konden bereiken. Dat kan nu wel
ontwerpen in eerste lezing, in deze Kamer te recht doen uit- anders worden, maar intusschen ware het enthousiasme dan
kouien, niet woordelijk maar zakelijk, dat men de portee
toch wel een beetje bekoeld. Ik geloof zelfs, dat vele van die
niet alleen moest beoordeolen door vergelijking van het aandames niet de energie zouden gehad hebben, die ik toch nog
tol mannelijke meerderjarigen die er op dit oogenblik in
heb gehad, om telkens mijn nutteloos stembriefje naar de bus
Nederland zijn, en het aantal kiezers volgens de laatste opte dragen. Maar laten die dames, die dat zoo vurig verlangave, aangezien verscheidenen van hen die nu geen kiezers
gen, toch bedenken, dat zij dat kiesrecht niet alleen vragen
zijn, toch recht hebben om kiezer te worden wanneer zij zich
voor zich zelf. Misschien geldt voor de meesten onder haar
als.zoodanig aangeven, en dat er ook verschillende om andere
niet het bezwaar, aan het gevaar voor het gezinsleven ontrredenen weer afvallen van het aantal waarmede het kiezersleend, hetzij omdat zij ongehuwd, hetzij omdat zij zijn in
"volk anders zou worden vermeerderd.
een maatschappelijke positie, die haar veroorlooft een groot
gedeelte van de zorgen van het gezin op anderen af te wenDus een bescheiden stap, maar toch een stap in verkeerde
telen; maar laten zij bedenken, dat zij dat kiesrecht opleggen
richting. En wanneer dit nu eenigszins gecompenseerd
werd hierdoor, dat men door deze regeling kreeg een finale aan een groot aantal vrouwen, voor wie die bezwaren wel
kiesrechtuitbreiding, dan zou het mij nog gemakkei ij kei- degelijk moeten gelden, die niet in staat zijn zonder verwaarloozing van andere, nog gewichtiger plichten zich voor dat
vallen er mij bij neer te leggen, maar dit is niet het geval.
kiesrecht te bekwamen, en die er op net oogenblik absoluut
Men beeft de deur geopend voor het vrouwenkiesrecht, maar
niet van gediend zijn. Ik zeg dat zij aan de vrouwen, aan haar
men heeft het stelsel onafgewerkt gelaten en de uitwerking
zusters, dat kiesrecht opleggen, want ik kan niet inzien, dat
overgelaten aan een anderen wetgever. Dit maakt dat wii
wanneer vrouwenkiesrecht wordt ingevoerd, het anders zou
met deze voorstellen van het kiesrecht er nog lang niet
kunnen geschieden dan als algemeen vrouwenkiesrecht, evenaf zijn.
als ons nu wordt gesteld algemeen mannenkiesrecht. Men
Ik ben geen voorstander van vrouwenkiesrecht; niet omdat
kan met, waar men eens dat mannenkiesrecht heeft geregeld
ik zou meenen daardoor eenigszins in botsing te komen met
op den grondslag van massaal kiesrecht, voor de vrouwen een
een of ander leerstuk van de Katholieke Kerk, hoegenaamd
ander systeem invoeren. Dat is een van de redenen, waarom
niet. Het vrouwenkiesrecht is in bescherming genomen door
ik het ook betreur, dat eigenlijk die invoering van het vrouhoogstaande mannen, die in artikelen, met hun naam cnderwenkiesrecht niet bij deze Grondwet is voorgesteld, want dan
teekend, hebben betoogd, dat het volstrekt niet onfe>elaatzou men minder geneigd zijn geweest tot een andere regeling
büar is voor Katholieken. Misschien zijn er ook zeer veel
te komen, die niet klopt op de regeling, die ten opzichte van
Katholieken die er warm voorstander van zijn, die er groot
de mannen thans plaats heeft. Men liep geen gevaar van te
heil in zien voor Staat en maatschappij, maar die meenen —
gaan onderscheiden vrouwen, die reeds rijp zijn voor het kieseen meening die ik niet deel. maar ik zal de laatste zijn het
recht, en andere, die daarvoor nog een opleiding moeten onthun te verwijten — daardoor gevaar te loopen de «jrenzen
vangen, en dus een systeem te huldigen, dat volgens den
te overschrijden die zij zich als consequent Katholiek moeten
Minister bestaat uit conventioneele begrippen en doode vorstellen. Misschien zijn er ook anderen die de gelegenheid
inen. Men zou die beide systemen niet in dezelfde Grondwet
zeer schoon achten pro. te laten zien dat men kan ziin een
naast elkander hebben geplaatst. En bovendien, men is nu
uitmuntend Katholiek zonder in alles te blijven hangen aan
niet van het kiesrecht at'. De dames-suffragettes zullen zich
begrippen uit vroeger tijd. Maar die poliHek van zooveel
niet onbetuigd laten en natuurlijk de groote trom roeren om
mogelijk langs de randen te loopen ten einde blijk te geven
zoo spoedig mogelijk invoering te verkrijgen, zoodat dat kiesdat men toch op de hoogte is van zijn tijd, dat men niet
rechtvraagstuk weer met al zijn verkeerde gevolgen onze
achterlijk is, vindt misschien bij sommigen groote sympathie,
politiek zal beheerschen.
de mijne heeft zij allerminst.
Mijnhesr de Voorzitter 1 Als ik nu alle redenen samenvat,
Ik wensen mij dan ook in deze eenvoudig af te vragen of
die ik heb opgenoemd, dan meen ik, dat, wanneer ik alleen
ik invoering van het vrouwenkiesrecht kan beschouwen als
te beslissen had over de kiesrechtregeling, die ons hier wordt
een weg tot bevordering van een Christelijken geest in het
voorgesteld, ik mijn stem moeilijk aan deze wetsontwerpen
huisgezin. Op die vraag moet ik beslist ontkennend antwoord
zou kunnen geven. Maar wanneer ik over de kiesrecbtregegeven. Een eminent Katholiek schrijver, Victot Cathrein.
ling stem, stem ik nog over een ander wetsontwerp, het voorzegt in zijn Moralphilosophie, dat de eigenlijke reden van
stel tot wh'ziging van art. 192 der Grondwet, en nu zijn mijn
uitsluiting van de vrouw uit het politieke leven is het belang
bezwaren niet van dien aard, nu acht ik de toelating van het
yan het gezin. Ik onderschrijf die meening volgaarne. Strijd
vrouwenkiesrecht niet zoo gevaarlijk, of ik kan om de groote
voordeden geboden voor onze maatschappelijke samenleving
in de gezinnen, verwaarloozing van de opvoeding der kindoor de herziening van art. 192, er wel toe komen de schaal
deren en het slechte voorbeeld dat zij door de verdeeldheid
ten voordeele van de wetsontwerpen hier vóór ons te doen
ontvangen, dat zijn de gevaren die men van het vrouwenoverslaan.
kiesrecht verwachten kan.
Het nieuwe art. 192 kan ik allerminst aanprijzen als een
Er zijn nu wel geavanceerde kie6rechtdames. die die f*emodel van grondwetgeving, maar de groote zaak is: het is
varen allesbehalve als overwegend beschouwen. Mevrouw
een stap op den weg der rechtvaardigheid. De voorstanders
Sterck Proot heeft in een zeer degelijke en goed geschreven
van het bijzonder onderwijs worden niet M M gedwongen
brochure tegen de beweging voor het vrouwenkiesrecht het
een opvoedingsstelsel, waarvan zn geen gebruik kunnen
voorbeeld aangehaald van hetgeen in een vergadering van
maken, mede te bekostigen en toen nog de kosten van hun
den bond te Rotterdam heeft plaats gevonden, waar door
eigen onderwijs te dragen t en die 6tap op den weg der rechteen vrouwelijke mr. in de rechten, de stelling werd vervaardigheid legt voor mij ontzettend groot gewicht in de
dedigd, dat de werkzaamheid in eigen gezin voor de vrouw
schaal.
niet meer paste in onze maatschappij en verder werd bepleit
Ik heb gezegd, dat ik mij niet kan vereenigen met de
de vermaatschappelijking van het moederschap.
hulde aan den Minister om zijn scherpzinnigen blik wat beIk geloof niet dat die stelling in ruimen kring bij do
treft het oogenblik van indiening dezer wetsvoorstellen,
vrouwen toejuiching vindt, maar het ia toch goed om er op i maar ik zou mij wel kunnen vereenigen met woorden van
te wijzen, omdat zeer vele Christelijke vrouwen en juist | waardeering aan den Minister, waar Zijn Excellentie de tot-
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(Reekers e. a.)

(Minister Cort van der Linden e. a.)

etandkoming van art. 192 zooveel als in zijn vermogen wae
heeft bevoiderd. De Katholieken hebben in het algemeen
het thans voorgestelde artikel met de meeste instemming
ontvangen. Misschien heeft het eenige schaduwzijden, maar
de financieele druk, die het bijzonder onderwijs in haar volledige ontwikkeling belemmerde, wordt althans we^genomen. Er wordt gebroken met het stelsel, dat de neutraliteit
eigenlijk ia een soort van cultus van den Nederlandschen
Staat, die door het staatsonderwijs moet worden bevorderd
en gediend.
De goede gevolgen, die men van het nieuwe stelsel verwachten mag — en aan de waarschijnlijkheid van een loyale
uitvoering wen-ch ik geen twijfel te opperen —, de groote
voordeelon, die het met zich brengt voor onze samenleving,
hebben mij er toe gebracht de schaal ten gunste van deze
wetsontwerpen te zamen te doen overslaan.

algemeen belang zeer schadelijk zou zijn, wanneek" men
kreeg een van de kiezers afhankelijke vertegenwoordiging en
een van de vertegenwoordiging afhankelijke Regeering.
Ik ben dit volkomen met hem eens, maar ik zou hem willen
vragen of die toestand het gevolg is van de uitbreiding van
het kiesrecht. Mij dunkt, wanneer wij zien naar de arbeiders,
die al het kiesrecht hebben genoten, wanneer men ziet hoe
door de tegenwoordige kiezers onophoudelijk aandrang wordt
uitgeoefend on de Volksvertegenwoordiging, dan moet men
zeggen, dat dit niet zal zijn een gevolg van het tegenwoordig
wetsvoorstel, maar dat dit is een euvel, een verkeerde tendentie die nu reeds bestaat. En nu geloof ik toch, dat men
de vrees van den geachten afgevaardigde, dat die nieuwe
kiezers steeds daarheen zich zullen bewegen waar men meent,
dat de partij het meest solvabel is, niet moet overdrijven,
en dat, wanneer men die vrees overdrijft, dan toch te weinig
waarde toekent aan het hooger beginsel van de verschillende
partijen. Het mag zijn, dat er nu en dan afwijkingen zijn,
maar het komt mij voor, dat Katholieke kiezers, dat orthodoxe kiezers ook wel in die beginselen een aantrekkingskracht
zullen hebben, die hen bij hun partij zal voegen. Natuurlijk
is het wat anders of niet in de partij zelf een meer democratische richting de bovenhand zal hebben.
Ten slotte een woord over het vrouwenkiesrecht.
De geachte afgevaardigde de heer Reekers heeft gezegd,
dat, zal de regeling een finale zijn, ook het algemeen vrouwenkiesrecht in de Grondwet had moeten zijn opgenomen. Mijnheer de Voorzitter! Ik zou het ten zeerste betwijfelen of het
opnemen van het algemeen vrouwenkiesrecht in de Grondwet
wel de totstandkoming van de grondwetsherziening zou hebben
bevorderd. Want wanneer ik naga wat in de Tweede Kamer
daaromtrent gezegd is. wat ook hier wel is gezegd, dan is
het my'n vaste overtuiging, dat het opnemen van het vrouwenkiesrecht zooveel principieel verzet zou hebben ondervonden, dat de geheele grondwetsherziening daarop zou zijn
afgestuit. Daarom is van den beginne af aon mijn stelling
tegenover het vrouwenkiesrecht deze geweest, dat de schrapping van het verbod in de Grondwet niet anders was dan een
staatsrechtelijke vraag, de vraag of de Grondwet de invoering
van het vrouwenkiesrecht moest verbieden of niet. En nu
heb ik deze stelling verdedigd: dat de Grondwet moet zijn
de uitdrukking van wat een overgroote meerderheid van het
volk voor recht en goed houdt. En nu is het toch zeker waar.
dat ten opzichte van het vrouwenkiesrecht niet alleen een
groot verschil van gevoelen onder het volk bestaat, maar dat
er in toenemende mate een strooming is die den vrouwen
meer invloed op de politiek wenscht te geven, een sterk toenemende strooming niet alleen in ons land. maar een sterk
toenemende strooniin'» in de geheele wereld.
Welnu. Mijnheer de Voorzitter, wanneer dat feit bestaat,
zooals niet kan worden ontkend, dan is, dunkt mij. de Grondwet niet de plaats om den weg af te snijden voor zulk een
hervorming. Dan zou de Grondwet, die dan nog verbood de
toekenning van het vrouwenkiesrecht, niet meer zijn de
duurzame uitdrukking van een overgroote meerderheid van
het volk.
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat ik daarmede weerlegd
heb, zoover het noodig was, hetgeen in het midden is gebracht.

De heer Cort van der Linden, Ministervan Binnenlandsche
Zaken: Mijnheer de Voorzitter! De di-cussie geeft mij peen
aanleiding tot uitvoerige beschouwingen.
Hetgeen de heer 't Hooft heeft opgemerkt ia volkomen
juist: men kan in dit studium van het debat niet anders
zeggen dan wat reeds èn in de andere Kamer èn h ; er uitvoerig is uiteengezet.
Bovendien^ de rede van dien geachten afgevaardigde, hoe
belangrijk op zich zelf ook, kan voor de Regectring geen
aanleiding zijn om er op in te gaan, want het was een redevoering, die gericht was tot zijn partijgenooten. ten einde
zijn eigen houding, niet tegenover de Regeering maar tegen.
over zijn partij te motiveeren.
Eenigszins Bilden stast het met de rede van den heer
Reekers, en daarover wensen ik een korte beschouwing te
houden.
De geachte afgevaardigde is niet tegen het massale kiesrecht, maar wel tegen wat hij noemt het alkmanskiesrecht.
Echter had ik gaarne van hem vernomen, op welke wijze hij
de grenzen zou hebben willen trekken. Want wanneer men
eenmaal komt tot een of anderen vorm van algemeen sternrecht of van een zeer uitgebreid individualistisch stcmrecht, dan is het juist de onmogelijkheid om gerecV.vaard'gde grenzen te vinden, welke moet leiden tot een voorstel,
zoonls thnns door de Reg??ring is ingediend.
Ik wensch daarbij nog een opmerking te maken, welke
min of meer verband houdt met hetgeen door den heer
't Hooft is opgemerkt.
De gel reken van het individualistisch kie recht, dat zeker
een gevolg is van de beginselen der Fransche revolutie,
kleven in iiooge mate aan het tegenwoordig kiesrecht, maar
de betrekkelijk geringe uitbreiding van dat kiesrecht verandert aan het beginsel niets.
Ik ben het er ook geheel mede eens — en ik heb dat
gisteren ook nog in de Tweede Kamer verdedigd — dat de
maatschappij bezig is zich te oruaniseeien. Wij hebben op
een georganiseerde maatschappij uit de middeleeuwen gekregen een periode van desorganisatie, en wij staan nu aan
den vooravond van een periode van maatschaoTieliike 0Tganisatie. En wanneer die periode is voortgegaan en die '-rganisatie ha^r beslag heeft gekregen, dan zal ongetwnfeld — ik
ben het op dit mint geheel eens met de uiteenzetting welke
de heer Bavinck bij een vorige gelegenheid heeft gegeven —
daarvan ook bij de regeling van het kiesrecht de terugslag
ondervonden worden. Maar ik m?en in de eerste plaats, dat
op een in wording zijnde organisatie geen organisch kiesrecht kan worden gebaseerd, en verder, dat door de aanneming van liet algemeen kiesrecht veeleer de vorming van
een organisch kiesrecht zal worden bevorderd dan belemmerd.
Immers, daardoor wordt een groot politiek struikelblok
uit den weg geruimd en men zal zien, dat men veel oer
tot overeenstemming zal kunnen geraken over een verbetering
van het kiesrecht in andere richting.
De geachte afgevaardigde de heer Reekers heeft er op
Sfewezen, dat men zou komen tot een toestand, die voor het
Handelingen der Staten-Generaal. — 1917—1918. — I .

De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik zal thans het eerst in stemming brengen het wetsontwerp tot verandering in het Ilde, l i l d e en
IVde hoofdstuk der Grondwet.
De heer ' t Hooft: Mijnheer de President! Ik voor mij
zal geen hoofdelijke stemming vragen wanneer een ander
dat niet doet. Ik wil alleen verklaren, dat wanneer hoofdelij ke stemming mocht gevraagd worden, ik tegen zou sternmen, en dat ik in ieder geval zonder hoofdelijke stemming
ook geacht wil worden mij met deze wetsontwerpen niet te
hebben kunnen vereenigen.

42
5de VERGADERING. — 28 NOVEMBER 1917.
Wetsontwerpen nos. 180, 167 en 214.

(Yoorzitter.)

(Voorzitter e, ».)

De Voorzitter: Ik wensch de wetsontwerpen in stemming
te brengen, omdat ik meen, dat dat is overeenkomstig' de
Grondwet. Het getal stemmen moet worden aangegeven,
omdat 2/3 der uitgebrachte stemmen noodig zijn voor de
aanneming.

hopen en vertrouwen, dat zij aan het ons allen zoo dierbare
vaderland ten zegen zal zijn.
Aan Uw Excellentie, Minister van Staat, inzonderheid,
doch ook aan de geheele Regeering onze gelukwenschen met
deze geslaagde grondwetsherziening. (Teekenen van »nstemming.)

Het wetsontwerp wordt in stemming gebracht en met 42
stemmen tegen 1 stem aangenomen.
Vóór hebben gestemd de hoeren Diepen. Kraus, Kappeyne
van de Coppello. van den Berg, Bergsma, Stork, van Hoïthe
tot Echten, Dojes, van Kol, van Lamsweerde, van der Feltz,
van Wassenaer van Catwijck, Michiels van Kessenich, van
der Hoeven, Kuyper, Colijn, van Wichen, van Lanschot,
van Swaay, van Basten Batenburg, Bosch van Oud-Amelisweerd, Polak. Westerdijk, Staal, Reekers, Franssen, Haffmans. van Houten, Binnerts, de Vos van Steenwijk, van
Nierop, Lucasse, Vliegen, Bavinck, de Waal Malefijt,
Geertsema, Gilissen. d'Aumale van Hardenbroek, Fokker,
Verheijen, van der Does de Willebois en de Voorzitter.
Tegen heeft gestemd de heer 't Hooft.
Het wetsontwerp tot verandering van art. 192 der Grondwet wordt in stemming gebracht en aangenomen met 42
stemmen tegen 1 stem.
Vóór hebben gestemd de heeren Gilissen, d'Aumale van
Hardenbroek. Fokker, Verheijen, van der Does de Willebois,
Diepen, Kraus, Kappeyne van de Coppello, van den Berg,
Bergsma, Stork. van Holthe tot Echten, Dojes. van Kol, van
Lnmsweerde, van der Feltz, van Wassenaer van Catwijck,
Michiels van Kessenich. van der Hoeven, Kuyper, Coliin,
van Wichen, van Lanschot, van Swaay, van Basten Batenburg. Bosch van Oud-Amelisweerd, Polak, Westerdijk.
Staal. Reekers, Franssen, Haffmans, van Houten, Binnerts,
de Vos van Steenwijk, van Nierop. Lucasse. Vliegen.
Bavinck. de Waal Malefijt, Geertsema en de Voorzitter.
Tegen heeft gestemd de heer 't Hooft.
Het wetsontwerp tot verandering in de Additionnele Artikelen van de Grondwet wordt in stemming gebracht en aangenomen met 41 tegen 2 stemmen.
Vóór hebben gestemd de heeren Gilissen, d'Aumale van
Hardenbroek, Fokker. Verheijen, van der Does de Willebois,
Diepen, Kraus, Kappeyne van de Coppello, van den Berg,
Bergsma, van Holthe tot Echten. Dojes, van Kol, van
Lamsweerde, van der Feltz, van Wassenaer van Catwijck,
Michiels van Kessenich, van der Hoeven, Kuyper, Colijn.
van Wichen, van Lanschot, van Swaay, van Basten Batenburg. Bosch van Oud-Amelisweerd, Polak, Westerdijk,
Staal. Reekers, Franssen, Haffmans, van Houten, Binnerts,
de Vos van Steenwijk, van Nierop. Lucasse, Vliegen,
Bavinck. de Waal Malefijt, Geertsema en de Voorzitter.
Tegen hebben gestemd de heeren Stork en 't Hooft.
De Voorzitter: Mijne Heeren! Bij den aanvang der
zitting 1916 had ik de eer op de tegenstelling te wijzen, welke
er tusschen Nederland en de oorlogvoerende Mogendheden
bestond. Terwijl bij hen dagelijks duizenden en tienduizenden menschenlevens vernietigd werden, overwogen de StatenGeneraal van ons vaderland de nieuwe grondslagen, welke
het geluk en den voorspoed van land en volk zouden kunnen
vermeerderen.
Die grondslagen zijn nu ook door deze Kamer goedgekeurd
en daardoor werd de taak volbracht, welke door Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin, door tusschenkomst Harer
Regeering, aan ons in overweging werd gegeven.
Evenals in 1848 werd ook thans op rustige wijze door een
wijs staatsbestuur de stroom van veler wenschen in ©en
nieuwe bedding geleid.
Door rechtvaardigheidsgevoel en verzoeningsgezindheid
kwam de hervorming der Grondwet tot stand, waarvan wij

De vergadering wordt voor een half uur geschorst en
daarna hervat.
De Voorzitter: Ik deel mede, dat de heer Colijn heeft
bericht dat hij verhinderd is verder de vergadering bij te
wonen.
Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen;

II. Maatregelen tot hot verkrijgen van een juiste
statistiek van voortbrenging en verbruik (167).
Dit wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming aangenomen;
I I I . Wijziging van het Vde hoofdstak der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915 (214);
IV. Verhooging van het Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916 (214);
V. Verhooging van de begrooting van inkomsten en
uitgaven van het Bouwfonds voor het Departement van
Binnenlandsche Zaken voor het dienstjaar 1917 (214).
De Voorzitter: Ik stel voor deze drie wetsontwerpen
te gelijk in behandeling te nemen.
Daartoe wordt besloten.
De heer van Kol: Mijnheer de Voorzitter! In verband inci
een opmerking in het Voorloopig Verslag over het vluchtelingenkump te Gouda mocht ix gaarne een paar woorden in
het midden brengen.
Volgens een Nota, door dezen Minister opgemaakt, waren
op 30 Juni van dit jaar in het geheel uitgegeven voor de
verzorging van burgerlijke vluchtelingen in ons land, in
hoofdzaak Belgen, niet minder dan 23 millnoen gulden. Nu
is het in het geheel mijn bedoeling niet, op die ruime gastvrijheid iets af te dingen, maar ik meen wel, dat gewaakt
moet worden tegen verspilling en gezorgd dat de gelden zoo
doelmatig mogelijk worden besteed. Is dat inderdaad het
geval?
Ik heb bij vorige gelegenheden er op gewezen, dat gemist
wordt eenheid in de organisatie der verschillende vluchtelingenkumpen. Er is toen voorgesteld aan de overzijde van
het Binnenhof, door den heer Koster, een commissie te benoemen. Dat voorstel heeft Zijn Excellentie van de hand
gewezen, maar van deze plaats is toen den Minister gevraagd, of het niet eenvoudiger zou zijn de commandanten
van die verschillende vluchtelingenkampen onderling overleg
te doen plegen, waardoor de ervaring van den een aan den
ander ten goede zal komen en verbeteringen, in het eene kamp
aangebracht, elders kunnen worden toegepast. De oorlog kan
helaas nog lang duren; dus nog is het niet te laat om tot
een betere organisatie over te gaan dan nu bestaat.
Wat het vluchtelingenkamp te Gouda betreft, zoo lezen
wij in De Nieuwe Courant van 4 November jl. dat er feitelijk
een verantwoordelijk bestuurder niet is aan te wijzen, en wat
mij nog meer heeft bevreemd: hetzelfde orgaan neeft plotseling een geheel vluchtelingenkamp ontdekt, te Veghel. Het
is bereids ruim een jaar geleden dat ik de interneerings* en
al de vluchtelingenkampen heb bezocht. Ik had van officieele
zijde een lijst gevraagd der vluchtelingenkampen. Daarop
kwam Veghel niet voor. Welk een toestand I Dat ar zijn kampen die feitelijk niet eens behoorlijk georganiseerd zijn, die
niet onder een verantwoordelijk bestuurder staan, en waar-
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Wetsontwerpen nos. 214. 160, 161, 181, 214 en 211.
(ran Kol e. a.)
van wij in al de officieele stukken die wij gehad hebben niets
hebben vernomen!
Wat nu speciaal Gouda betreft, zoo heeft de Regeeringscommissaris, die alleszins bevoegd is er over te oordeelen en
zijn oordeel wellicht zoo zacht mogelijk zal uiten, de heer
Ruys de Beerenbrouck, verklaard dat het vluchtelingenkamp
te Gouda „gruwelijk duur" is. Ik heb reeds een vorige maal
er aan herinnerd dat daar nog steeds een exorbitante som
wordt besteed van 43 800 per jaar, als huur van drie drassige
terreinen. Wanneer de Minister wil laten nagaan hoeveel
duizenden guldens aldus in Gouda zijn uitgegeven, kan men
gerust zeggen dat de volle waarde van den grond reeds verveelvoudigd is uitgekeerd. Waarom de mensenen uit die broeikassen niet overgebracht naar Nunspeet, Uden of elders,
waardoor men ook aan dat zoo onereuze contract een eind zou
kunnen maken?
Vandaar mijn vraag of de Minister er nog niet in geslaagd
is hiervoor een behoorlijke oplossing te vinden, en of er reeds
een eind is gekomen of zal komen aan de tergende verspilling
van 's lands gelden, die in Gouda plaats vindt.
De heer Cort van der Linden, Minister van BinnenlandBche Zaken: Mijnheer de Voorzitter! W a t de eenheid betreft
van de organisatie der verschillende kampen, zoo heb ik
inderdaad medegedeeld, dat het niet mijn voornemen WHS
een commissie te benoemen, die zoodanige eenheid zou kunnen brengen. Ik kan in een dergelijke commissie geen heil
zien.
Een overleg met de commandanten, zooals nu door den
heer van Kol wordt gevraagd, is natuurlijk iets anders, en ik
ben gaarne bereid dat denkbeeld te overwegen en zoo mogelijk te realiseeren. Trouwens, onderling overleg wordt reeds
gepleegd.
De heer van Kol overdrijft lichtelijk wanneer hij zegt, dat
er behalve de bekende kampen nog andere kampen bestaan,
waarvan men nooit iets gehoord heeft. Te Veghel is geen
kamp; dat te Bergen op Zoom is geen kamp in den eigenlijken zin van het woord. Daar zijn alleen de woonwagens en
de personen, die daaraan annex zijn, ondergebracht en natuurlijk onder een zeker bestuur. Er waren moeilijkheden
waardoor zij niet goed ergens anders ondergebracht konden
worden. Dat kamp, wanneer men het zoo wil noemen, bestaat
inderdaad nog.
Wat nu eigenlijk betreft het kamp te Gouda, dat is een
ongelukkige quaestie. De huur van de gebouwen is inderdaad
niet geschied bij schriftelijke overeenkomst, maar bij mondelinge afspraak, waarvoor de Regeering toch vernntwoordelijk is. Die mondelinge afspraak is geschied in een tijd, dat
men overstelpt was van alle kanten met vluchtelingen, en 'at
men blij moest zijn, dat zij ergens konden worden ondergebracht. Nu is die afspraak inderdaad onereus geweest, maar
net is een afspraak en men heeft toen ook niet kunnen rekenen
op dien verbazend langen duur van den oorlog. Men heeft
toen gerekend, zooals ook de heer van Kol waarschijnlijk toen
gerekend zal hebben, op een veel korteren duur. Nu zijn
herhaaldelijk mondeling en schriftelijk pogingen in het werk
gesteld om van die afspraak af te komen, maar dat is tot
nog toe niet gelukt. De heer van Kol zegt: men kan die vluchtelingen gemakkelijk overbrengen naar andere kampen, naar
Nunspeet of naar Uden. Dat is echter op het oogenblik ook
een onmogelijkheid, want die kampen zijn op het oogenblik
vol. Men zou ze wel kunnen uitbreiden, maar de kosten daarvan zijn, bij de tegenwoordige prijzen van hout en andere
materialen, zoo exorbitant, dat dat zeker geen bezuiniging
zou geven voor de schatkist.
Op dat kamp te Gouda blijft echter mijn aandacht gevestigd, en alles wat mogelijk is zal door mij worden gedaan
om de werkelijk zeer groote kosten, die daaraan verbonden
zijn, te verminderen. Een andere toezegging kan ik niet
geven, tenzij iemand anders, bv. de heer van Kol, mij een
middel zou kunnen aan de hand doen, hoe ik van dat contract,
dat dan toch altijd bestaat, zou kunnen afkomen.
De heer Tan Kol: Mijnheer de Voorzitter! Slechts een kort
woord om nog een inlichting te vragen aan Zijn Excellentie.
Indien het kamp te Gouda niet gebruikt wordt, is men dan
vrij v»n het contract? Dan ware het toch zeer gemakkelijk
de menschen ergens anders heen te brengen. Anders zou de

fout zich wreken, waartegen ik herhaaldelijk ben opgekomen,
van de inkrimping in plaats der uitbreiding van het kamp
te Ede, terwijl er nu geen ruimte meer is in de beide andere
kampen, die ik zooeven noemde.
De heer Cort van der Linden, Minister van Binnenland6che Zaken: Mijnheer de Voorzitter! De opheffing van het
kamp te Ede staat met deze quaestie niet in verband, want
daardoor is de plaatsruimte niet verminderd. Bovendien, toen
dat kamp werd opgeheven, werd er ook op gerekend en was
er nog wel plaats m Nunspeet. Daarna is de toevloed langzamerhand weer toegenomen en op het oogenblik is het kamp
weer vol.
De beraadslaging wordt gesloten.
De wetsontwerpen, genoemd onder I I I en IV, worden
achtereenvolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
De heer Cort van der Linden, Minister van Binneplandsche Zaken: Mijnheer de Voorzitter! Ik moet nog een paar
opmerkingen even beantwoorden, die in het Verslag zijn
gemaakt. Er wordt gevraagd naar de kosten van het terrein
te Woensel. Die bedragen ruim f 90 000. Het gesticht is berekend voor ongeveer 800 patiënten.
Men heeft ook gevraagd naar de bouwkosten, maar daarop
kan op het oogenblik geen antwoord worden gegeven. Die
kosten zullen zeer zeker echter hooger zijn dan de raming,
want door de buitengewone tijdsomstandigheden moet telkens tot yerhooging worden overgegaan wegens de duurte
der materialen. Om dezelfde reden kan natuurlijk op het
oogenblik niet worden medegedeeld hoeveel de bouw per
patiënt kost.
Voorts lees ik in het Verslag:
„Men juichte het toe, dat de noodige maatregelen
worden getroffen ter voorziening in het plaatsgebrek
voor het technisch scheikundig onderwijs aan de Hoogeschool te Delft. Het was toch voorgekomen, dat sommige
studenten weren ingeschreven zonder plaatsing te kunnen krijgen. In verband hiermede werd gevraagd waarom aan de te beperkte localiteiten geen voldoende uitbreiding werd gegeven, aangezien men van oordeel was,
dat financieels redenen in dit opzicht niet tot beperking
mochten aanleiding geven."
Mijnheer de Voorzitter! Uit hoofde van financieele redenen wordt ten nadeele van het onderwijs niets verzuimd.
Wanneer het noodig mocht blijken nog verder te gnan dan
dit wetsontwerp, zal dit door de Regeering niet worden nagelaten. Intusscnen wordt het thans noodige aangevraagd en
ik mag er bijvoegen, dat zoo spoedig mogelijk een noodoplossing is getroffen.
Het wetsontwerp onder V wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen;

VI. Verklaring van het algemeen nut der onteigening
Tan eigendommen noodig voor en ten behoeTe Tan het
Terbreeden Tan een gedeelte Tan de Hommelstraat te
Arnhem (160);
VII. Verklaring Tan het algemeen nut der onteigening
Tan _ eigendommen noodig Toor het Terbreeden en normaliseeren Tan een gedeelte Tan den Rijswijkschen weg te
's GraTenhage (161);
VIII. Verliooging Tan de bedragen der pensioenen ten
laste Tan het fonds, ingesteld bij de Wedunenwet Toor de
ambtenaren 1S90, en wijziging en aanTnlling Tan art. 27
der Weduwenwct Toor de R ijkswerklieden 1914 (181);
I X ; Verklaring Tan het algemeen nut der onteigening
Tan eigendommen, noodig voor het maken van een spoorbaan ter Terbinding Tan de ontworpen Rijnhaven en Tan
gemeentelijke inrichtingen te Arnhem met het te stichten
goederenemplacement der Maatschappij tot Exploitatie
Tan Staatsspoorwegen in het Arnhemsche Broek, Toor het
aanleggen Tan een terrein Toor handel en indnstrie, alsmede Toor daarmede Tcrband hondende werken (214);
X. Nadere Terhooging ran het zeTende hoofdstuk B der
Staatsbegrooting Toor het dienstjaar 1915 (211).
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Wetsontwerpen nos. 227, 208, 183, 165, 191 en 231.

(Voorzitter e. a.)

(Minister Postbuma e. a.)

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen;

De heer Postbuma, Minister van Landbouw, Nijverheid
en Handel: Mijnheer de Voorzitter! Naar aanleiding van
de opmerking gemaakt in het Eindverslag inzake dit wetsontwerp, ben ik van oordeel dat de Kamer, door gelden toe
te staan voor den aankoop van den grond, volstrekt niet gebonden is aan het plan dat eventueel voor het daarop te
stichten gebouw zal worden gemaakt. Ik meen dat door het
geld toe te staan voor den aankoop van den grond, de Kamer
alleen verklaart de stichting van een gebouw in beginsel goed
te keuren. Maar hoe dit gebouw er zal uitzien en welk bedrag er voor zal worden besteed, daarover kan m.i. de Kamer altijd nog te zijner tijd haar oordeel geven.
De wenschelijkheid om het gebouw dicht bij het station
te plaatsen is niet betoogd ter verdediging van den prijs die
voor den grond zal worden gegeven, maar enkel ter verdediging van de keuze van het terrein, en tegen die keuze
zijn geen bezwaren, voor zoover mij bekend, in het Eindverslag geopperd.
Dat de koopprijs hoog is, daarover valt natuurlijk te twisten. Ik kan er alleen dit van zeggen, dat bij het bepalen van
den prijs het oordeel is gevraagd van een volkomen onpartijdig deskundige, en ik heb gemeend dat de prijs die gevraagd is, in verband met de waarde van overeenkomstige
terreinen, billijk geoordeeld kon worden.
De beraadslaging wordt gesloten en het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen;

X I . Verlenging van de termijnen voor de afsluiting der
Staatsbegrooting over 1916 en de inzending der rekeningen (227).
De beraadslaging wordt geopend.
De heer Treub, Minister van Financiën: Mijnheer de
Voorzitter! Naar aanleiding van de opmerking in het Eindverslag gemaakt, zij het mij veroorloofd nog het volgende
in het midden te brengen.
Inderdaad is het niet gewenscht. dat een dergelijke verlenging van termijnen voor de afsluiting der Staatsbegrooting plaats heeft, maar, zooals in het Eindverslag zelfs reeds
wordt gezegd, het is begrijpelijk, dat dit onder deze abnormale omstandigheden moet gebeuren voor het Departement
van Oorlog, waar de verschillende verantwoordingsstukken
zoozeer zijn vermeerderd en in verband daarmede ook de
verificatie zooveel meer tijd vereischt, dat het niet mogelijk
is een en ander met de vereischte zorg op tijd te doen geschieden.
Wat betreft de andere Departementen, er heeft herhaaldelijk verrekening plaats tusschen het Departement van
Oorlog en de andere Departementen; vandaar dat, zoolang
de rekening van eerstgenoemd Departement niet kan worden
afgesloten, het afsluiten van de rekening van de andere
Departementen ook niet mogelijk is.
De beraadslaging wordt gesloten en het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen;
X I I . Overbrenging van een gedeelte van den Rijksweg
van Maastricht naar Vaals en van een verlaten gedeelte
van den Rijksweg van Maastricht naar Nijmegen in beheer
en onderhoud bij de gemeente Maastricht (208);
X I I I . Verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van den aanleg van een kanaal ter verbinding van de Maas bij Wessem met de Zuid-Willemsvaart te Nederweert (208);
XIV. Verhooging van het maximum van het rentelooze
voorschot uit "s Rijks schatkist ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie brengen van spoorweglijnen van
Ter Apel over Winschoten naar Delfzijl en van Blijham
naar Bcllingwolde (208);
XV. Verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigendommen noodig voor liavenuitbreiding on
den linker Maasoever door de gemeente Rotterdam (208);
XVI. Verklaring van het algemeen nut der onteigening Van eigendommen in de gemeente Rotterdam, noodig voor de berging van bij den verderen aanleg van de
Waalhaven aldaar beschikbaar komende specie (208);
X V I I . Verklaring van het algemeen nut der ontcia:ening ten behoeve van uitbreiding van het stationsemplacement Hattem-Stad (208);
X V I I I . Wijziging van de wet van 18 Augustus 1916
(Staatsblad n°. 40S). betreffende de overbrenging van een
gedeelte van den Rijksweg van Tilburc naar Breda in
beheer en onderhoud bij de gemeente Tilburg (183).
Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen;
X I X . Aanvulling en verhooping van het tiende hoofd•tuk der Staatsbegrootine voor het dienstjaar 1916.
(Aankoop terrein gebouw Bureau voor den Industrieelen
Eigendom) (165).
De beraadslaging wordt geopend.

*

XX. Aanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk der Staatsbesrooting voor het dienstjaar 1917. (Snbsidie verplegingscommissic in de Stelling van Amsterdam) (191).
Dit wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming aangenomen;
X X I . Wijziging der „Oorlogsmolestverzekeringswet
1915" (231).
De beraadslaging wordt geopend.
De heer Postliuma, Minister van Landbouw, Nijverheid
en Handel: Mijnheer de Voorzitter! Het komt mij voor dat
in het Eindverslag zeer te recht de opmerking is gemaakt
dat het onjuist was in de Memorie van Toelichting te spreken van drie millioen winst. Men had daar moeten spreken
van een overschot van drie millioen, dat op het oogenblik bij
deze verzekering aanwezig was. Wilde men het anders uitdrukken, dan had men ook kunnen zeggen, dat er op het
oogenblik was een reserve van drie millioen. De uitdrukkincr ,,winst" was in deze niet juist gekozen.
Wat betreft de vraag of de Staat het risico heeft gedragen
voor de twee schepen, die sedert 15 November 1917 zijn
vergaan — ja, Mijnheer de Voorzitter, daarvoor heeft de
Staat het risico gedragen, en ten gevolge van dat dragen en
het vergaan van die schepen, is dat overschot van drie millioen op dit oogenblik dan ook inderdaad verdwenen.
Wat betreft de vraag naar aanleiding van hetgeen is opgemerkt door den heer Nierstrasz in de Tweede Kamer van de
Staten-Generaal, meen ik te kunnen verwijzen naar wat ik
toen aan den heer Nierstrasz heb geantwoord, nl. dat ik bij
een eventueel voorstel eener wijziging van de Schepenvorderingswet zal overwegen wat in deze is te doen.
De beraadslaging wordt gesloten en het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
De Voorzitter: Aan de orde zou thans zijn het wetsontwerp
tot verlenging in verband met de tijdsomstandigheden van
den termijn der opsporingsvergunningen als bedoeld bij
artikel 7 der Indische Mijnwet (Nederlandscli Staatsblad
1899, n°. 124. Indisch Staatsblad 1899, n°. 214) (222).
Aangezien in het Eindverslag over dit wetsontwerp eenige
opmerkingen zijn gemaakt, waarop de Minister van Koloniën waarschijnlijk zal willen antwoorden, en deze Minister
niet aanwezig is. stel ik voor de behandeling van dit wetsontwerp aan te houden.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering gaat tot nadere bijeenroepinsr uiteen.

