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69ste VERGADERING 

MenVrJeeling van ingekomen stukken. — Verslapen uitge 

6ï)9,c VERGADERING. 

VERGADERING VAN DONDERDAG U MAABT 191S. 

(Bijecnroepingsuur 11 voormiddag.) 

Ir.gekonicn: 1°. berichten van leden; 2". verzoekschrif-
teu; S*. adhaesieverklaringen; 4°. missives ten geleide 
van een adres en van een motie. — Verslagen uit-
gebracht over wetsontwerpen. — Regeling van werk-
zaaraheden. — Beslissing genomen omtrent regee-
riugsbsscheiden. — Voortzetting der behandeling van 
de ontwerpen van wet tot verbooging van bet tiende 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor de dienstjaren 
1917 en 1918 voor de beschikbaarstelling van levens-
middelen en de motie van de heeren Bogaardt c. s. — 
Verslag uitgebracht over verzoekschriften. — Avond-
vergadering. — Voortzetting van de behandeling van 
het ontwerp van wet tot afsluiting en droogmaking 
van de Zuiderzee. 

Voorzit ter: de heer Fock. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 83 leden, te weten 
do heeren: 

i'leskens, Schimmelpenninck, van den Tempel, Albarda, 
Seheurcr, Éerdmans, Ketelaar, Bogaardt, van Vuuren. Arts, 
Jansen (den Haag) , van Best. Kooien, Kolkman, Eland, 
Biclion van IJsselmonde. Gerretson. Loelf. van Beresteyn, 
Teenstra, ïluys de Beere&bronck. Marchant, Koster, Rutgers, 
de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Visser van IJzendoorn, 
van Sasse van Ysselt. van Schaik, Ankerman, Engels, Hels-
dingen, Heeres, van de Velde, Janninck. Nierstrasz, Sannes, 
Pruytier, do Zeeuw, ter Laan (Rotterdam), Dresselhuys, 
Roodenburg, van Foreest, Nolens, van Hamel. Snoeck Hen-
kemans, Limburg, do Savornin Lohman, Schaper. Knobel, 
Troelstra, van Kaalte, Drion. Duymaer van Twist. Beumer, 
Janssen, van Wijnbergen, Gerhard, Hugenholtz, Boissevain, 
Oud, Duys, ter Spil], van Doorn, Hubrecht, Bongaerts. 
de Jong, Beckers. van der Voort van Zijp, de Beaufort, van 
Rrjckevorsel, Patijn. IJzerman, van Groenendael, de Montó 
verLoren, Sibinga Mulder, de Kenter, ter Laan (dan Haag), 
Otto, Duynstee, Kleerekoper, Bonians, de Geer. 

en al de heeren Ministers. 

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

De Voorzit ter: Ik deel aan de Vergadering mede: 

A. dat zijn ingekomen: 

1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergade-

Handelingen der Staten-Ceneraal. — 1917—1918, — I I . 

— 14 MAART 1918. 

racht over wetsontwerpen. — Regeling van werkzaamheden. 

(Voorzitter e. a.) 
ring bij te wonen: van den beer van Veen, ook morgen; van 
deu heer van Gils?, gisteren en vermoedelijk boden en nior-
gen, wegens andere bezigheden. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2°. de volgende verzoekschriften: 
een, van den voorzitter pn den secretaris van den Bond 

van Nederlands-ch Post-, Tclegraaf- en Telefoonpersoneel 
,,de Post" , afdeeling 's Gravenhage, betreffende late uit-
betalmg van den duurtetoeslag en betreffende do salaris-
regeling en de rechtspositie van dat personeel; 

een, betreffende het wetsontwerp tot regeling der grond-
belasting, van den voorzitter en den secretaris namens de 
vergadering der afdeeling Uithuizermccden van de Gronin-
ger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid; 

een, van L. H . Veugen. koopman, te Maastricht, houdende 
verzoek om schadevergoeding. 

Deze adressen zullen worden gesteld in handen van 
de betrokken Commissiën; 

3°. de volgende adhaesic-verklaringen: 
a. aan het adres van uo Kamer van koophandel en fabrie-

ken to 's Gravenhagc, in zake het wetsontwerp tot instelling 
van een handelsregister, van de Kamers van koophandel en 
fabrieken te Deventer, Breda, Winterswijk en Ylissingen; 

b. aan de adressen van het Nederlandsch Landbouw 
Comité, in zake het wetsontwerp tot regeling der grond-
belasting, van het bestuur van de onderafdeeliug A van de 
afdeeling Alblasserwaard van de Hollandsche Maatschappij 
van Landbouw, te Peursum. 

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen; 

4°. de volgende missives: 
een, van den algemcenen secretaris in opdracht van den 

Nederlandsehen Bond van Veehandelaren, te Amsterdam, 
ten geleide van een afschrift van een door dien bond aan 
den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel gezon-
den adres in zake de vleeschvoorziening; 

een, van den secretaris der Permanente Commissie in zake 
crisismaatregelen, gevormd door en uit de Katholieke en 
Christelijke werkliedcnorgnnisaties van Nederland, te 
Utrecat, ten geleide van een motie, aangenomen in de ver-
gaclering van vertegenwoordigers' der bij die commissie aan-
gesloten organisaties op 9 Maart jl. te 's Gravenhage ge-
houden, omtrent, den noodtoestand die bestaat ten opzichte 
van de distributie van levensmiddelen, enz. 

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen j 

B. dat de verslagen gereed zijn van de Commissiën van 
Rapporteurs voor de wetsontwerpen: 

Nadere uitbreiding van den landstorm (221) ; 
Bijzondere maatregelen met betrekking tot de lichting 

19*9 (295); 
Tijdelijke afwijking van de wet van 23 Juli 1G0S (Staats-

blad n°. 236), tot invoering van een wettelijkcn tijd (343). 

Deze stukken zijn reeds gedrukt en rondgedeeld. 

De Voorzi t ter : Ik stel voor om ook te vergaderen 
a.s. Maandag en die vergadering aan te vangen te half een, 
en op Donderdag 21 dezer de vergadering des avonds te acht 
uur voort te zetten. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzifter: Tot voortzetting der vergadering op 
a.s. Dinsdagavond te 8 uur is reeds eergisteren besloten bij 
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Regeling van werkzaamh. — Beslissing gen. omtrent regeeringsbeseheideu.— Ben. van een commissie.—Wetscnt. 243. 

(Voorzitter e. a.) 

het aan de orde stellen van het wetsontwerp betreffende de 
bruinkolonontginning. 

Ik stel voor om liet wetsontwerp tot tijdelijke afwijking 
van de wet van 23 Juli PJltó (Staatsblad n". 23G), tot invoe-
ring van een wcttelijken tijd (343) aan de orde te stellen 
tegen a.s. Maandag, des middags to half een. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De Minister van Oorlog heeft bij mij aan-
gediongen op spoedige behandeling van de wetsontwerpen: 

Nadere uitbreiding van den landstorm (821), en 
Bijzondere maatregelen met betrekking tot de lichting 

1919 (896). 
Ik stel voor die wetsontwerpen aan de orde te stellen tegen 

a.s. Maandag, na de afhandeling van het wetsontwerp be-
treffencio dcu wcttelijken tijd (313). 

Do heer van Sassc van ï s s e l t : Mijnheer de Voorzitter! 
Ik zou willen voorsteilen deze beide wetsontwerpen morgen 
in behandeling te nemen. In de eerste plaats, omdat ik 
vermeen dat geen uitvoerige discussie over die wctsontwer-
pen zal plaats hebbc-n. In do tweede plaats omdat morgen 
de Minister van Oorlog toch reeds hier moet zijn voor de 
militaire justitieele wetten. En in de derde plaats, omdat 
het voor vele personen, nl. voor de jongelui, die het geldt 
bij deze wetsontwerpen, van groot belang is spoedig te weten 
wat zij moeten doen ingeval deze worden aangenomen. 

Het is mij toch hekend dat m verschillende kringen en 
van verschillende zijde er over geklaagd wordt dat bet zoolang 
duurt eer de wet op de herkeuring hier in behnndeling komt. 

Ik zou om deze redenen ia overweging willen geven om. 
in afwijking van uw voorstel. Mijnheer de Voorzitter, reed? 
morgen deze wetsontwerpen te doen behandelen. 

De Voorzitter: Ifc meet den geachten afgevaardigde doen 
opmerken, dat teg-cn zijn voorstel wel eenige bezwaren be-
etaan. In de eerste plaats zijn de Memoriën van Antwoord 
betreffende deze beide wetsontwerpen eerst een rmar dagen 
geleden ingekomen. In de tweede plaats staan op de agenda 
vcor morgen reeds de voortzetting van de behandeling der 
Huuropzeggingswet en de behandeling van eenige kleine 
wetsontwerpen. Vcortr; heeft de Minister van Landbouw mbj 
medegedeeld dat hij vermoedelijk zijn rede heden niet zal 
kunnen beëindigen, zoadat de Minister morgen ook nog zal 
moeten spreken. Het is dus wel eenigszins moeilijk morgen 
deze twee militaire wetsontwerpen aan de orde te stellen. 

Het zal bovendien niet zooveel verschil maken of zij Maan-
dag dan wel Vrijdag worden behandeld. 

De heer val! .Vasso van Yssclt: Mijnheer de Voorzitter! 
Het is ook met het oog op het bijeenkomen van de Eerste 
Kamer, dat ik meende te moeten aandringen op behandeling 
morgen van djze wetsontwerpen; maar indien de Minister 
van Landbouw heden niet met zijn rede zal kunnen klaar 
komen, is dat wel — dit geef ik toe — een argument tegen 
mijn voorstel. 

De Voorzit ter: Mijne Hoeren! Met het oog op de Eerste 
Kamer levert uitstel van de heh-ndeling tot Maandag geen 
bezwaar or>. De Eerste Kamer komt a.s. Dinsdagavond 
biieen. Indien wij deze ontwerpen dus a.s. Maandagmiddag 
afdoen, is dit nog op tijd. 

Do beraadslaging wordt gesloten en het voorstel van den 
Voorzitter zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzit ter : II: deel aan de Vergadering mede, dat 
omtrent do volgende regeeriagsbescheiden kan worden be-
slist, of zij een bepaald onderzoek vorderen: 

Raprort betreffende den staat van beleg in de gemeente 
Bodegraver, samengesteld op grond van art . 6 van de wet 
van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128) (322); 

Verslag van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in 1916 
(323); 

Rekeningen, over 1915 ter zake van het Domeinfonds, het 
Pensioenfonds, do \Veduwen- en Weezen fondsen voor mili-
tairen bij zec- en landmacht, het Tiend fonds, het Eonds 
voor de voltooiing van het Vestingstelsel ( het Eonds betref-
fendp de Kustverdediging, het Leeningfonds en het Bouw. 
fonds ^ o r het Departement van Binnenlandscho Zaken 
(329); 

Rekening van inkomsten en uitgaven van het Staats-
visschershavenbediijf te IJmuidcii over het dienstjaar 1916 
(341), welke rekeningen niet zijn gedrukt, doch ter griffie 
ncdergelegd geworden, ter inzage van de leden. 

Ik stel voor deze bescheiden voor kennisgeving aan te 
ntmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Verder stel ik voor, de volgende stukken 
te stellen in handen van een commissie van vijf leden: 

Inlichtingen op het adres van A. Borstlap, geb. Karreman, 
te Hoek van Holland, houdende verzoek om toekenning van 
pensioen aan haar eervol uit den loodsdienst ontslagen ccht-
genoot (325); 

Inlichtingen op twee adressen van het bestuur der vcr-
eeniging ,,Bona Fides". te Lis-e, houdende verzcek de van 
regeeringswego verleende gunstige bepalingeu voor het 
blcembollenbedrijf ook voor genoemde vereenigiug van toe-
passing te verklaren (333); 

Inlichtingen op het adres van den gewezen tweede-luite-
nant der cavalerie H . P . Th. Glerum, bestemd geweest voor 
den dienst in Ivederlandseh-Indic, houdende verzoek om toe-
kenning van pensioen (338). 

Daartoe weidt bfsloten; 
De Voorzitter, daartoe door de Kamer gemachtigd, be-

noem!, tot leden van de Commissie de heeren Ketelaar, Tan 
Doorn, van der Voort van Zijp, ter Laan (Rotterdam) en 
Engels. 

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 

Verhoogiug van bot tiende hoofdstuk der Staatsbegroo-
ting voor het dienstjaar 1S17. (Beschikbaarstelling van 
levensmiddelen.) (213); 

Aanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbe.KTcbting voor bet dienstjaar 191S (Beschikbaar-
stelling van levensmiddelen) (243), 

en de motie van de heeren Bogaardt, Nierstrasz, Scheurer. 
Duys en Schimmelpenninck (Stuk n°. 14). 

Be algemeene beraadslaging wordt hervat. 

De heer Posthumc, Minister van Landbouw. Nijverheid 
en Handel, zet zijn rede voort en zegt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Uit de stenogrammen is mij gebleken, dat er ean ruisver-
stand dreigt te ontstaan, hetwelk ik meen wel te kunnen 
wegnemen, wanneer ik nog een enkel woord zeg over de wijze 
van graaninvordering in Zwitserland. Ik heb gisteren ver-
teld, dat in Zwitserland de verplichte graanvordering ver-
lr-gd was van het Rijk op de gemeenten, feitelijk op de kan-
tonnale regeeringen en van daar op de gemeenten. Ik heb 
toen gezegd: dat was het verplaatsen van de moeilijkheden 
van het Itijk naar de gemeenten, en gevraagd: hoe zou dat 
hier bijv. met Amsterdam moeten? waarop de geachte afge-
vaardigde uit Westellingwerf mij vroeg: maar hoe gaat het 
dan in Zwitserland met Zurich? Nu wil ik wel zeggen, dut 
ik Amsterdam alleen tot voorbeeld genomen heb, omdat dat 
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243. Verh. hoofdst. X, dicnstj. 1917, en Aanv. en verh. hoofdst. X, dienstj. 1918. (Beschikbaarst. levensmiddelen.) 

(Minister Fosthnma.) 

naar mijn meening meer 6prak dan eenig ander voorbeeld. 
Ik heb meer het oog hierop, dat wanneer in eeu gemeente, 
waar boeren wonen, ook een stad gelegen is, bet dan niet 
aangaat, om, wanneer die boeren hun verplichtingen in zake 
de graanlevering niet nakomen, dit te verhalen op de in-
woners van de stad. Dat was de eenige bedoeling van mijn 
voorbeeld en ik zou niet gaarne zien, dut dienaangaande een 
misverstand ontstond. Vandaar dat ik op die quaestie met 
een enkel woord ben teruggekomen. 

Mijnheer do Voorzitter! Aan het tot dusver besprokene 
in zake de graanpolitiek sluit zich thans logisch aan de vraag: 
boe staat het nu met de levering der producten? 

Door de geachte afgevaardigden uit Winschoten en Veen-
dam is die levering en wel in het bijzonder de levering van 
broodgraan in discussie gebracht. 

Op hun oogstramingen, Mijnheer de Voorzitter, zal ik, be-
houdens een opmerking over den roggeoogst, niet ingaan. 
De geachte afgevaardigde uit Winschoten — ik weet niet 
hoe het komt. Mijnheer de Voorzitter, maar de becijfe-
ringen van dezen afgevaardigde in mijn nadeel kloppen voor 
den zooveelsten keer weer niet met de mijne — bedoelde 
afgevaardigde dan becijfert, dat in 1916 380 000 ton rogge 
ziin verbouwd. De statistiek van de directie van den land-
bouw — en een andere basis heb ik voor dat jaar niet — 
geeft aan 199 855 H.A. rogge met een gemiddelde opbrengst 
van 20$ H.L. a 69,7 K.G.. waaruit ik den oogst becijfor op 
circa 286 000 ton, dat is bijna 100 000 ton minder. 

Dit par parenthese. De hoofdzaak is, Mijnheer de Voorzit-
ter, dat de beide geachte afgevaardigden concludeeren, dat 
hoewel mijn systeem is: ,,geen korrel verloren laten gaan", 
er belangrijke hoeveelheden tegen mijn wil niet zijn inge-
leverd en in de magen van het vee en van do meer gegoeden 
zijn terechtgekomen. 

De geachte afgevaardigde uit Veendam is daarbij zco wei-
willend om rekening te houden met do uitgezaaide hoeveel-
heid tarwe, hoewel ik zijn schatting van 12 000 ton te laag 
acht. Ik vermoed, Mijnheer de Voorzitter, dat de geachte 
afgevaardigde er niet op lette, dat door den strengen winter 
van 1916/1917 een groot deel van de wintertarwe was ge-
dood, en dat alleen uit Groningen ruim 11 000 H.L. , dat is 
8000 ton zomertarwe, die anders voor brooddoeleinden zou 
zijn geleverd, voor een tweeden zaai is bestemd geworden. 

In totaal mag worden aangenomen, dat circa 20 000 ton 
tarwe en circa 30 000 ton rogge voor zaai is gebruikt. 

Hoe staat het nu met het veevoer. Mijnheer de Voorzitter? 
De geachte afgevaardigde uit Winschoten — het zou zijn rede 
beusch niet veel hebben behoeven te verlengen — had u daar-
over meer kunnen vertellen. Nu ben ik wel verplicht dat te 
doen en de vraag te stellen :lleeft de Centrale Brcoclcommissie, 
waarvan de geachte afgevaardigde uit Winschoten voorzitter 
was, mij niet geadviseerd, tarwe als veevoeder te laten aan 
landbouwers, die niet voldoende gerst of haver hadden ver-
bcuwd ? En is er niet in de, naar ik meen door den geaebten 
afgevaardigde uit Winschoten ontworpen, circulaire betref-
fende den rogge-aankoop van 17 Juli 1916 aan de landbou-
wers in uitzicht gesteld, dat zij ruilmaïs of vcerrogge als vee-
voeder zouden ontvangen als tegenprestatie? Is de geachte 
afgevaardigde uit Winschoten vergeten, dat hem op zijn ver-
zoek de uitwerking van de organisatie van de graanverzame-
ling is opgedragen? En, Mijnheer de Voorzitter, is het dan 
niet verbazingwekkend, dat mij door dien geachten afgevaar-
digde een verwijt wordt gemaakt, dat de provinciale brood-
commissies en burgemeesters, dio omtrent den oogst 1916 
hun instructies kregen van de Centrale Broodcommissie, 
waarvan, ik herhaal, de geachte afgevaardigde uit Win-
schoten voorzitter was, inderdaad partijen rogge als veevoe-
der vrij lieten van vordering, omdat zij van oordeel waren, 
dat zij niet geschikt waren voor menschelijke voeding? 

Intusschen, Mijnheer de Voorzitter, dit alles dateert van 
den tijd, toen wij nog over genoegzaam graan beschikten. 
Toen do omstandigheden zich wijzigden in Maart 1917, heb 
ik het gebruik van tarwe en rogge als veevoeder strafbaar 
gesteld. Maar de grootste hoeveelheden tarwe en rogge heb-
ben nog een andere bestemming gekregen! Mijnheer de Voor-

zitter, ook hieromtrent zou ik eenigo voorlichting van den 
geachten afgevaardigde uit Winschoten hebben gewaardeerd. 

In zijn functie van voorzitter van de Centrale Broodcom-
ïnissio heeft de geachte afgevaardigde uit Winschoten gead-
viseerd tarwe en rogge aan de verbouwers-eigen-bakkers te 
laten, en wel 1$ H.L. per persoon per gezin per jaar. 

In Augustus 1916, Mijnheer de Voorzitter, 'was er geen 
reden om dit advies niet te volgen. Integendeel, ik breng den 
geachten afgevaardigde hiervoor gaarne hulde. De witte-
broodkaart was nog niet ingevoerd, en waarom de landbou-
wers en hun personeel te noodzaken brood, door de Regeering 
verstrekt, te consumeeren? Deze maatregel, Mijnheer de 
Voorzitter, heeft het land tonnen gouds bespaard. Had ik 
allen genoodzaakt brood, uit regeeringsgrondstotfen vervaar-
digd, te consumeeren, dan zou ik alle eigenbakken-rogge-
brcod-consumenten en ook hen, die bruinbrood zouden heb-
ben gekozen, hebben gedwongen, te profiteeren van de goed-
koope broodvoorziening. Tienduizenden tonnen tarwe en rogge 
zijn door deze eigen-bakkers en bun arbeiders geconsumeerd. 
En, Mijnheer de Voorzitter, zou dit nu aan de broodvoeding 
van het volk zijn onttrokken? 

Mijnheer de Voorzitter! Ten eerste is bij de invoering van 
de broodkaartenregeling aanvang 1917 voorgeschreven, dat 
aan eigen-bakkers geen broodkaart mocht worden uitgereikt,en 
ten tweede zou de geachte afgevaardigde uit Veendam, indien 
hij nagaat, waar de eigen-bakkers wonen, tot de conclusie 
komen, dat hier bezwaarlijk van ,,bevoorrechting van meer-
gegoeden" kan worden gesproken. Behalve in enkele deelen 
van Zeeland, Mijnheer de Voorzitter, wonen de eigen-bakkers 
in Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe. 
Meerdere afgevaardigden hebben reeds den toestand der zand-
bedrijven afgeschilderd. Ik voeg er nog aan toe, dat ik aan de 
arbeiders, die in die streken wonen, gaarne gun, dat zij in 
staat zijn geweest zoolang als mogelijk was de van oudsher 
ingeburgerde gewoonten te volgen. 

In dit verband zij het mij vergund te wijzen op de ont-
atemniing, die de intrekking dezer bevoorrechting van eigen-
bakkers onder de geheele landelijke bevolking bracht in 
September 1917. 

Ik kom nu tot de maatregelen van den oogst 1917. Het is 
ditmaal niet toegestaan, tarwe of rogge voor veevoeder te 
bezigen, noch deze producten voor eigen-bak te behouden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou meenen, dat dit nu althans 
naar den zin van den geachten afgevaardigde ui t Winscho-
ten zijn zou. Echter lees ik pag. 1564 der Handelingen, 
dan meen ik daaruit te moeten afleiden, dat deze geachte 
afgevaardigde integendeel wenscht, dat rogge aan alle land-
bouwers als veevoeder wordt gelaten, een regeling bij voor-
beeld waarbij ,,een-derde wordt gevorderd en twee-derden 
gelaten", een soortgelijke regeling dus als in 1915 werd ge-
troffen. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, houdt de geachte afge-
vaardigde wel rekening met de gewijzigde omstandigheden 
en is de geachte afgevaardigde vergeten, dat hij het is ge-
weest, die met klem heeft aangedrongen om den oogst van 
1916 in zijn geheel aan te koopen en slechts terug te geven, 
wat ondeugdelijk was? En zou, naar het oordeel van den 
rerch+pn afgevaardigde, ook dan de eane hoer nog niet glad-
der" blijken dan de andere, zoodat ook dan weer — ik volg 
zijn eigen terminologie — de fatsoenlijke menschen ,,de 
kous op den kop krijgen" ! Ik meen na de woorden van den 
geachten afgevaardigde (Handelingen, pag. 1564) : ,,de 
Minister zegt te recht: het spreekt vanzelf dat ik niet alle 
graan binnen kan krijgen. Als iemand dat weet, dan ben ik 
het" op een toestemmend antwoord te mogen rekenen. 

Mijnneer de Voorzitter! Het doet mij genoegen, dat de 
geachte afgevaardigde uit Assenj die mij de bedrijfsont-
wrichting van de zandboeren ten laste legt, het althans op 
dit punt, te weten de noodzakelijkheid van het vorderen van 
alle rogge, zooals ik deed voor den oogst 1917, met mij eens 
is. Maar hij verbindt daaraan den eisch, dat ik evenredig 
veevoeder terug moet geven. Mijnheer de Voorzitter! Is het 
nu nog noodig aan te toonen, dat ik niet als in 1916 de be-
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243. Verh. hoofdst. X, dienstj. 1917, on Aanv. en verh. hoofdst. X, dienstj. 1918. (Besehikbnarst. levensmiddelen.) 

(Minister Posttauma.) 
schikking heb over plaatsvervangend veevoeder — de ruil-
maïs -r- en moet daarvan mij een. verwijt worden gemaakt? 
Dat de zandboeren er het loodje bij leggen, Mijnheer de 
Voorzitter, ik ontken dit niet. Maar — ik kom hier terug op 
het reeds bij de schelling der teeltregeling besproken punt — 
laat de Kamer het mij dan gemakkelijk maken, Mijnheer do 
Voorzitter, en moge ook van haar een aandrang uitgaan tot 
wijziging van de wet op de oorlogswinstbelasting, opdat het 
percentage van 30 pet. aanzienlijk worde verhoogd. Met do 
oorlogswinsten van de kleiboeren, waarop men zich blind 
6taa_rt, is het dan uit en voor de op zand verbouwde produc-
ten kan ik prijzen vaststellen, die het zandbedrijf loonend 
maken. 

Welke, Mijnheer de Voorzitter, zijn nu de maatregelen 
getroffen om de levering der granen te bevorderen en te con-
troleeren ? 

De geachte afgevaardigde uit Veendam heeft ons een liefe-
lijk beeld voorgehouden van het schitterende systeem, waar-
naar dit in Oostenrijk on Duitschland is georganiseerd. , ,Dit 
systeem — aldus de geachte afgevaardigde — komt hierop 
neer. Er wordt een ocgstschatting gehouden, terwijl het graan 
nog te velde staat, proef'dorschingen hebben plaats en zoo 
krijgt men een idee van den oogst, die zal zijn binnen to 
halen. Er wordt een invorderinjjsplan gemaakt, iedere ge-
meente krijgt aangewezen hoeveel zij heeft te leveren en als 
die hoeveelheid niet komt, moet worden aangetoond, waarom 
niet, en worden maatregelen daartegen genomen. Er worden 
bepalingen gemaakt, wanneer het graan moet worden gele-
verd, in welk quantum en op welken tijd, en aldus is men 
gekomen tot een sterk vermeerderde opbrengst van den oogst, 
die binnenkomt. Dat regelen, dat is organiseeren." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik was verheugd hier de loftrom-
pet te hooren steken over het door mij gekozen systeem Im-
mers, ik kan den geachten afgevaardigde mededeeleu, dat 
volmaakt dezelfde organisatie hier te lande wordt gevolgd, 
met dit kleine onderscheid, dat ik niet per gemeente vorder, 
maar per landbouwer, omdat ik in deze jaren leerde, wat 
men in Oostenrijk blijkbaar nog niet weet, namelijk, dat men 
niet te veel op de controle der gemeentebesturen en politie-
ambtenaren moet vertrouwen. 

jJe inventarisatie is gehouden, Mijnheer de Voorzitter, 
onder leiding van d.e regeeringSCOUUnissarissen, belast met do 
rijksgraanverzamcling. Proef'dorschingen, later geverifieerd 
met de werkelijke resultaten, hebben den maatstaf van de te 
verwachten opbrengst aangegeven. De rijkslandbouwlecraren 
verleenden hierbij advies. Van iederen boer is vastgesteld, 
hoeveel hij moet leveren. Zcodra hij gedorscht heeft, moet hij 
opjreven, hoeveel hij verkreeg en dan krijgt hij'opdracht tot 
levering. Blijft het dorschen uit of levert hij niet voldoende, 
dan wordt hij aangeschreven en blijft hij nO£ in gebreke, dan 
wordt alles "met regeeringsdorschmaehines afgedorscht en 
weggehaald. De hiervoor noodige controle — er zijn 200 000 
landbouwbedrijven — moet men zich niet te gering denken, 
Mijnheer de Voorzitter! 

Het leger van ambtenaren, door andere afgevaardigden — 
ik hier bepaaldelijk den geachten afgevaardigde uit Assen 
op het oog — mij misgund, is noodig voor de behoorlijke 
boeking van al deze bedrijven, waarvan de meeste zeker een 
tiental gewassen verbouwen, waarvoor afzonderlijke boeking 
en ronhóle noodig is. 

Het toezicht op de levering is sedert den voorgaanden zo-
mer geheel opgedragen aan onafhankelijke personen, als door 
den geachten afgevaardigde uit Veendam gewenseht, te weten 
aan den regeeringscommissaris met zijn controleurs. Dat de 
burgemeesters en plaatselijke politiedienaren ook mcdewer-
ken onder leiding van den regeeringscommissaris, daartegen [ 
zal, naar ik meen, de geachte afgevaardigde geen bezwaar 
hebhen. 

Door de regeeringscommissarissen wordt voortdurend ge-
tracht de levering zoo gemakkelijk mogelijk te maken, door 
het instellen van steeds meer ontvangstations en door orga-
nisatie van vlotte betaling waar deze, zoouls de geachte af-

gevaardigde uit Enkhuizen opmerkte, als in Noordholland, 
te wensciien overliet. 

Men moet echter, Mijnheer de Voorzitter, niet vergeten, 
wat het wil zeggen per beuridag eenige duizenden monsters 
te taxeeren als in Groningen. Als hierbij eens abuizen worden 
gemaakt, is clit mijn schuld. Maar, Mijnheer de Voorzitter, 
in normale tijden krijgt de landbouwer ook wel eens niet, wat 
hem toekomt, maar dan is het koop en verkoop en is er geen 
Minister van Landbouw, op wiens breeden rug dit kan worden 
geschoven! 

Aan de controle en de organisatie ligt het niet, Mijnheer do 
Voorzitter, dat op het oogenblik nog niet de geheeie oogst 
binnen is. Het zij mij veroorloofd, — nu geen mijner critici 
zich geroepen heeft gevoeld zulks te doen — eenige moeilijk-
beden aan te geven Lij het dorschen ep leveren van den oogst 
1917 ondervonden: 

1°. de najaarswerkzaaraheden, zijnde het rooien en binnen-
halen van knol- en wortelgcwassen, sterk vertraagd door het 
natte najaar en de vervoermoeilijkheden; 

2°. zaaiklaar maken van den akker; 
3°. gebrek aan personeel, waarvoor niet, als in Duitsch-

land en Oostenrijk, krijgsgevangenen beschikbaar zijn; 
4°. gebrek aan kolen, benzine, petroleum voor de dorsch-

machines, zoodat met zorg de toewijzing en het gebruik 
daarvan moet worden gecontroleerd; 

5°. gebrek aan persdraad, hetgeen wellicht ten gevolge zal 
hebben, dat in 19i8 het stroo iieelemaal niet verwerkt kan 
worden; 

6°. gebrek aan zakken door de stopzetting van den jute-
toevoer; 

7°. staking van transportarbeiders, waardoor de inleve-
ring te Groningen gedurende meerdere dagen stop stond; 

8°. de vorstperiode van December, waardoor gedurende 
meerdere weken de kanalen dicht lagen. 

Bovendien is het wenschelijk, dat de zomerzaden, die 
nu gezaaid moeten worden, ook nu eerst gedorscht worden, 
wil men niet door opstapeling in zakken of op hoopen. de 
kiemkraoht teloor doen gaan. En ik vind het in het al?re-
meen beter, dat de zandboeren wier veevoedsel nu voor een 
groot deel bestaat in verscli gedorscht stroo, niet alles moeten 
afdorschen op gevaar af, dat het stroo, op hoopen gezet, 
buiten de toch al beperkte schuurruimte, belangrijk in 
waarde achteruit gaat. 

En wat zijn nu, Mijnheer de Voorzitter, de bereikte resul-
tatcn? 

In het voorgaande jaar, Mijnheer de Voorzitter, toen de 
zooeven vermelde moeilijkheden zich niet in die mate voor-
deden, werd in totaal ontvangen: 70 000 ton tarwe en 120 000 
ton rogge. 

De laatste leveringen geschiedden toen in Juni 1917. Deze 
cijfers nam ik bij de berekening van den duur der broodver-
zorging in de Memorie van Antwoord ook als basis aan voor 
levering oogst 1917. 

Inderdaad was op 2 Maart jl. ingeleverd: 54 000 ton tarwe 
en 150 000 ton rogge. 

Het totaal van de van den oogst 1916 geleverde hoeveeb 
heid is dus reeds nu overschreden, terwijl wekelijks 10 a 
12 000 ton wordt afgeleverd; in de laatste week vóór 2 Maart 
rond 10 947 ton. Is dit niet een ander resultaat, Mijnheer de 
Voorzitter, dan de geachte afgevaardigden hier aan de 
Kamer voorstelden? 

De regeeringscommissarissen schatten de totjle hoeveeI-
heid tarwe en rogge, die na aftrek van het zaaizaad aan het 
Rijk geleverd zal worden, op: 78142 ton tarwe en 205 478 
ton rogge. 

Mocht ik bij de berekening van den duur van de brood-
verzorging in de Memorie van Antwoord deze cijfers aan-
nemen als voorraden, waarover ik te beschikken had? 

Had ik dat gedaan. Mijnheer de Voorzitter, een verwijt 
van ..bodemloos optimisme" zou niet misplaatst zijn geweest. 

Alvorens ik van bet onderwerp der productenlevering af-
stap, no^ een vraag aan den geachten afgevaardigde uit 
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Veendam, naar aanleiding van zijn met bittere verontwaar-
diging voorgelezen advertenties over ,,met graan gemeste 
varkens". Ik erken, Mijnheer de Voorzitter, de wereld is 
boos en het menschdom slecht, maar daarom behoeven we 
toch nog niet altijd het kwade te denken. Zouden die ,,met 
graan gemeste varkens" ook misschien geniest kunnen zijn 
met gerst, het mestiugsmiddel voor varkens bij uitnemend-
heid, en waarvan krachtens mijn beschikkingen aan de ver-
houwers een bepaalde hoeveelheid voor varkensvoer is gela-
ten? Kan het ook daaraan zijn toe to schrijven, dat men het 
feit openlijk adverteerde? Het is maar een vraag, Mijnheer 
de Voorzitter! 

Mijnheer de Voorzitter! De teeltregeling, de verbouw en 
de oplevering van het graan zijn nu besproken; vanzelf stelt 
zich thans de vraag aan de orde: ,,wat wordt er gedaan, om 
te bevorderen, dat met den iugeleverden voorraad zoo lang 
mogelijk wordt rondgekomen, en waarom is die termijn niet 
verlengd door verlenging van den geldigheidsduur der brood-
kaarten ? 

Mijnheer de Voorzitter! IJ veroorlove mij het laatstge-
noemde punt het eerst te beantwoorden, wijl juist dit mij een 
scherpe critiek van den geachten afgevaardigde uit Utrecht I 
op den hals heeft gehaald. De niet-verlenging van den gel-
digheidsduur van de broodkaart heeft bedoelden afgevaar-
digde er zelfs toe gebracht mij te kenschetsen als een ,,bo-
demloos optimist", te bodeniloozer mag ik wel zeggen, omdat 
ik wist, hoe kritiek de graanpositic was en ik desniet-
tegenstaande in de Memorie van Toelichting zelfs een ver-
korfing van den geldigheidsduur in uitzicht zou gesteld 
hebben. 

Vooral dit laatste feit wordt mij zwaar aangerekend, en 
behalve de geachte afgevaardigde uit Utrecht I , meent ook 
de geachte afgevaardigde uit .Dordrecht, dat ik er wel spijt 
van zal hebben, dat ik in de Memorie van Toelichting van 
de mogelijkheid van een verkorting van den geldigheidsduur 
heb gewaagd. 

Mijnheer de Voorzitter! Het ligt noch aan mijn bodem-
loos optimisme noch aan mijn ..eeuwig en altijd jreïijk willen 
hebben" — als ik mij deze uitdrukking in den stijl van den 
geachten afgevaardigde uit Zaandam mag veroorloven — 
maar van die mededeeling heb ik nooit spijt gehad en heb ik 
ook nu nog geen spijt. Het was een noodzakelijkheid, dat zij 
in de Memorie van Toelichting werd opgenomen, en het 
verbaast mij eenigszius, dat ik juist uit den mond van een 
der leden van de Commissie van Rapporteurs deze opmerking 
moest vernemen. Immers, de Commissie van Rapporteurs, die 
ik door middel van een schrijven aan haar voorzitter heb in-
gelicht, wist hoe de vork hier in den steel zit. ]N"u echter het 
feit tegen mij wordt aangevoerd als een bewijs van mijn 
bodemloos optimisme, meen ik op deze zaak het volle licht 
te moeten laten vallen. 

Weluu, Mijnheer de Voorzitter, de zaak staat eenvoudig 
zoo, dat het noodzakelijk was om ook tegenover het 
buitenland, waarmede ten tijde van het ontwerpen van 
de Memorie van Toelichting en de Memorie van Antwoord de 
onderhandelingen gaande waren, ons op het standpunt te 
stellen, dat het huidige broodrantsocn in plaats van inge-
krompen vergroot moest worden. 

Immers, slechts deze houding bood ons de eenige kans, dat 
wij bij welslagen der onderhandelingen de hoeveelheden 
broodkoren konden bekomen, die noodig zijn voor het behou-
den der volkskracht op redelijk peil. 

Al te zeer wordt door het buitenland de behoefte bier te 
lande afgemeten naar het vastgestelde rantsoen, vermenigvul-
digd met het aantal inwoners. Was dezerzijds in den loop der 
onderhandelingen omtrent levering van voedingsmiddelen 
het rantsoen nog meer beperkt, dan zou dit logisch tot ge-
volg hebben gehad, dat de besprekingen op de basis van het 
aangenomen rantsoen hadden moeten zijn gevoerd. 

Danrdcor zou ons voorgoed de mogelijkheid zijn ontnomen 
te eeniger tijd den geldigheidsduur der broodkaart weder op j 
9 dagen te brengen. En, Mijnheer de Voorzitter, zelfs de ge- ! 
achte afgevaardigde uit Utrecht I zal, naar ik vertrouw, er- | 
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kennen, dat, indien er mogelijkheid toe bestaat, hei ook 
; noodzakelijk is den gcldighuld.c.duur ie verkorten, omdat het 
| huidige rantsoen voor het gros der bevolking inderdaad te 
i laag is. 

Dat de mededeeling in de Memorie dus niet het minste 
I heeft uit te staan met een mogelijk ,.bodemloos optimisme" 
| mijnerzijds, ligt, Mijnheer do Voorzitter, na het meegedeelde 
i voor de hand. Evenzeer, dat er van bodemloos oplimismo 
' ook geen sprake is geweest met betrekking tot de medcdee-
I ling in de Memorie van .Antwoord, dat met inbegrip van het 
. uit den inlandschen oogst nog te wachten graan de brood-

voorziening tot half Mei verzekerd was te achten. Gisteren 
toch heb ik medegedeeld, dat er van den oogst 1917 reeds 
meer graan is binnengekomen dan als opleveringseijfsr in 
de Memorie van Antwoord was aangenomen. 

Intusschen is die ingeleverde hoeveelheid — wat trouwens 
ook niemand verwacht heeft — niet voldoende om den nieu-
wen oogst te halen bij behoud van het huidige rantsoen. Ik 
kan mij dan ook zeer wel de vraag van den geachten afge-
vaardigde uit Utrecht I begrijpen: maar waarom dan de 
geldigheidsduur niet verlengd? Zijn tot tweemaal toe her-
haalde vraag, of mij ook voorstellen in die richting hebben 
bereikt, vormt voor mij voldoende aanwijzing om aan te 
nemen, dat de geachte afgevaardigde weet, dat zoodanige 
voorstellen gedaan zijn. Inderdaad is dit laatste het geval 

| geweest, en in verband daarmee is dan ook reeds in den herfst 
j 1917 herhaaldelijk overwogen, of niet tot verlenging van den 
' geldigheidsduur moest worden overgedaan. 

Op 18 December heb ik de Commissie van Bijstand, do 
Centrale Brood-Commissie, het Rijks Graanbureau en do 
beide heeren van Stolk dienaangaande gehoord. Op deze ver-
mdering werd besloten tot verlenging voorshands niet over 

j te gaan, ook in verband met het feit, dat de ramingen om-
i trent den inlandschen oogst zeer kraj) wnron gesteld. Op 27 

December werden de vertegenwoordigers van de landbouw-
organisaties aangespoord de levering van granen te bevor-
deren. 

Op dezen zelfden datum heeft ook de Commissie van Bij-
stand deze zaak wederom onder de oogen gezien, nu in een 
vergadering met de besturen der groote gemeenten en het 
bestuur van de Vereenigins van Nederlandsebe Gemeenten. 
Aan deze vergadering is in het vooruitzicht gesteld, dat de 

, voorraden tot einde Mei voldoende waren en daarbij is niede-
j gedeeld, dat van den binnenlandschen oogst wellicht iets 

meer zou worden ontvangen dan waarop gerekend was. Ver-
der dat voorloopig geen uitzicht op aanvoer van buitenaf 
was. Behoudens de directeur van het gemeentelijk distribu-
tiebedrijf was de geheele vergadering van oordeel, dat niet 
moest worden overgegaan tot verlenging van den broodkaart-
duur. 

Eenstemming meende men, dat, met het oog op de vooral 
in den winter te vermijden ondervoeding, verdere inkrimping 
van het broodrantsoen vermeden moest worden. 

Door den geachten afgevaardigde uit Utrecht I is wijders 
nog gevraagd, of het door mij ingenomen standpunt van 
hopen en vertrouwen ook wordt gedeeld door den Minister 
van Buitenlandsche Zaken en de Regeering. Hierop kan ik 
antwoorden, dat ik op 20 December 1917 aan den tijdelijken 
Voorzitter van den Ministerraad de broodpo-itie heb voorge-
legd en mededeeling heb gedaan van het besprokene in de 

| zoo juist gememoreerde vergadering van 18 December. 
Te gelijk stelde ik voor om den gezant in Washington offi-

cieel te doen vragen aan de Amenkaansche Begeerinpr cm de 
levering van 125 000 ton graan, en beschikbaarstelling van 
de noodige bunkerkolen te verzoeken. In verband met de 
onderhandelingen van den heer Snouck Hurgronje te Londen 
is toen de beslissing op dit voorstel uitgesteld. 

Ook na de conferentie in mijn Kabinet van 25 Janu.iri 
heb ik aan den Ministerraad verslag gedaan van de beslis-
sing, dat de broodkaartduur niet zou worden verlengd. 

Het voorstel in mijn vorenbedoeld schrijven van 20 De-
cember is toen door mij weder aan de orde gesteld, onder 
mededeeling, dat nu een besluit moest worden genomen. In 
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den Ministerraad van 1 Februari is besloten den gezant te 
Washington telegrafisch op te dragen om te vragen of do 
400 0UO ton broodgraan, waarvan sprake is in de ,,basis of 
pronosal", met zekerheid zijn te verwachten. 

Op 8 Februari is gebleken, dat er nog geen antwoord was. 
Op 22 Februari was er hetzelfde resultaat; waarschijnlijk 

w.;.s toen geseind aan Londen. 
Uit een en ander, Mijnheer de Voorzitter, moge ik conclu-

deeren, dat er bij den Ministerraad en bij den Minister van 
Buücnlandsch© Zaken op de genoemde oogenblikkcu meer 
hoop en vertrouwen bestond dan de heer ter Spill blijkens 
zijn Traan schijnt te vermoeden. Wat den toestand op heden 
betreft, zoo mag ik refereeren aan de mededeelingeu, vervat 
in de Nota van mijn ambtgenoot van Buitenlandschc Zaken, 
die gisteren de Kamer heeft bereikt. 

Ben ik dus, Mijnheer de Voorzitter, niet in verzuim ge-
wecst mot betrekking tot de door den geachten afgevaardigde 
uit Utrecht I bedoelde aangelegenheid, ik meen, dat ik dit 
ook niet ben met betrekking tot een punt. aangeroerd door 
do geacht© afgevaardigden uit Amsterdam I I en uit Wijk bij 
Duurstede: liet gebruik van aardappelpoeder voor de brood-
bereiding. Hun betoog is, dat door verwerking van aard-
appelpoedcr in het brood een voedzamer brood wordt ver-
kregen dan zulks bij gebruik van aardappelmeel het geval is, 
en dat uit een zelfde hoeveelheid aardappelen een.grootere 
hoeveelheid aardappelpoeder dan aardappelmeel wordt ver-
kregen. Mijnheer de Voorzitter, met deze meening ga ik vol-
komen akkoord. 

Waarom is dan niet tot het drogen van aardappelen 
besloten f 

Laat ik, Mijnheer de Voorzitter, mogen beginnen met te 
vermelden, dat toen in September 1917 de Centrale Gezond-
heidsraad aandrong op een onderzoek in deze richting, deze 
zaak reeds ernstig ter hand genomen was. De geachte afge-
vaardigde uit Amsterdam I I vraagt een juiste opgave van 
data en stadia van dit onderzoek. Mijnheer de Voorzitter, ik 
heb uit den aard der zaak geen bezwaren deze gegevens te 
verstrekken. Op 13 September 1917 had de eerste vergadering 
plaats van do Centrale Brood-Commissie, die deze aangele-
genheid sinds ©enigen tijd in studie had genomen, met de 
heeren Boonstra (directeur van het Station voor Bakkerij en 
Maalderij te Wageningen) en Peters (directeur van de brood-
bakkerij Hofdijk te Rotterdam). 

Op 19 September dienaanvolgende had de tweede verga-
derintr plaats, waarbij het Rijksgraanbureau, de Rijkskolen-
distributie, de Centrale Brood-Commissie, het Centraal 
Brood-Kantoor, do _ Rijks-Conimissies van Toezicht op do 
Aardappel-Vereeniging en op de Vereeniging van Aardappel-
meel-fabrikanten, de heeren J . Pb . Peters en Domhoff — de 
laatste directeur van de Groninger aardappelmeelfabriek — 
vertegenwoordigd waren. 

Op 25 September werd wederom vergaderd; zoo ook op 26 
September; op 23 November werd bet eindrapport van de 
onnerzoekingen en proeven uitgebracht. 

Ik begrijp. Mijnheer de Voorzitter, dat u zich afvraagt, 
hoe het mogelijk is, dat de resultaten van een onderzoek, 
medio September ter hand genomen, eerst op 23 November 
in een eindrapport worden medegedeeld. Maar hierbij moet 
in het oog .gehouden worden, dat onderzoekingen en proeven 
op groote en kleine schaal en calculaties omtrent de resulta-
ten noodzakelijk waren. Er moesten gegevens worden verza-
meld omtrent de volgende punten: 

1°. Op welke wijze kunnen aardappelen voor brood wor-
den aangevoerd ? 

2*. Welke eischen zijn aan het gedroogde product te 
stellen ? 

3*. Welke bedrijven kunnen drogen en hoe groot is hun 
capaciteit? 

4*. Welk is het rendement van de droging en welk bedrijf 
werkt economisch? 

58. Hoe staat het met de benoodigde brandstof? 
6". Hoe duiiT wordt het product? 
7*. Hoe is de ligging va-n de bedrijven ten opzichte van 
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de plaats waar de fabrieksaardappelen zich bevinden? 
Voor de behandeling der technische vragen werd door den 

directeur-generaal van den Arbeid een ingenieur, de heer 
Borger, aangewezen. 

Drocgproeven werden genomen in aardnppelmeelfabrieken, 
dextrinefabrieken en groentendrogerijen. 

De Centrale Broodcommissie met den heer Borger kwam 
tot de volgende conclusie: 

1°. dat de aardappelmeelfabrieken op deze bewerking 
niet berekend en daarvoor ook niet gemakkelijk in te richten 
waren; 

2°. dat de dextrinefabrieken, behalve een enkele, op de 
drogerij niet waren ingericht, doch dat hier do installatie 
wel zou zijn te verkrijgen. 

Haar capaciteit was echter er niet op berekend, belangrijke 
hoeveelheden te verwerken; 

3°. dat de drogerijen slechts in aanmerking kwamen, voor 
zooverre zij er een indirecte drooginrichting op nahielden. 
De capaciteit dezer inrichtingen werd voldoende geoordeeld, 
de l i v i n g over het algemeen echter ongunstig. 

Inmiddels werden proeven genomen of gekookte aard-
appelen in brood konden worden verwerkt en of gedroogde 
nardappelvezels, een bijproduct van aardappelmeelfabricagu, 
dat in gewone omstandigheden voor het fabriceeren van de 
tweede qualiteit aardappelmeel wordt gebruikt, cemalen en 
in het brood verwerkt konden worden. Verder werd door 
middel van proeven nagegaan, in hoeverre het aardappel-
poeder voor broodfabiifa^e te gebruiken was. Men kwam tot 
de conclusie, dat alleen gedroogde aardappelen mochten 
worden gebezigd. 

Gezien dit zeer omvangrijk onderzoek — hetgeen onvoof-
waardelijk noodig was, wilde men niet tot de bereiding van 
een product besluiten, dat wellicht gevaarlek voor de volks-
voeding zou zijn —. kan het. Mijnheer de Voorzitter, geen 
verwondering wekken, dat eerst op 23 November het eind-
rapport werd uit—Vracht. Onmiddellijk werden toen concept-
contracten opgemaakt. Inmiddels bereikten mij de ongun-
stige berichten omtrent de aardappelen-inventarisatie en 
werd besloten voorzichtigheidshalve alle aanwezige aard-
appelen voor directe consumptie te reserveeren. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, zoo zullen de geachte afge-
vaardigden uit Amsterdam I I en uit Wijk bij Duurstede 
opmerken: aardappelen voor de aardappelmeelfabricage zijn 
wel beschikbaar gesteld! Dit is ook juist. Mijnheer de Voor-
zitter, maar zulks is gebeurd in begin en_ midden _ October 
met een par-tij voor de consumptie ongeschikte fabrieksaard-
appeien, die in verband met het vochtige weer noodzakelijk 
opgeruimd moesten worden. Toen was nog niet bekend, in 
hoeverre de aardappeldrogerij mogelijk was en in geen geval 
kon toen van regeeringswege een contract omtrent het drogen 
van aardappelen worden afgesloten zonder voorafgaand 
onderzoek omtrent een productie, waarvan zoo weinig bekend 
was. Ik maak u opmerkzaam, Mijnheer de Voorzitter, dat 
dit onderzoek niet kon aanvangen alvorens de fabrieksaard-
appelen beschikbaar waren. 

De aardappelmeelfabrieken hebben ter verwerking ge-
kregen o. a. 5J millioen H.L. , d. i. circa 25 pet. van haar 
capaciteit. 

Bij de beoordeeling dezer zaak, Mijnheer de Voorzitter, 
mag verder ook niet vergeten worden, dat aardappelmeel als 
grondstof voor verschillende industrieën onontbeerlijk is; ik 
noem slechts dextrine, glucose, zwarte stroop, sago, pakmeel; 
textiel-industrie (apprèteeren van katoen). Aardappelmeel 
moet er dus worden bereid. Daar komt bij dat de pl.m. 40 
aardappelmeelfabrieken, gelegen in de onmiddellijke nabij-
heid van den afgegraven veengrond, waarop de fabrieksaard-
appelen geteeld worden, 2000 a 3000 gezinnen een bestaan 
verschaffen. De drogerij daarentegen is een nieuwe industrie, 
een oorlogsindustrie, welker inrichtingen, door het heele land 
verspreid, in mindere mate voorkomen in de streken, waar 
de fabrieksaardappel wordt verbouwd. Kon dus de aardappel-
meelbereiding geschieden zonder belasting van het vervoer, 
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bij de aardappeldrogerij zouden dienaangaande bijna onovcr-
koraelijko obstacles in den weg hebben gestaan. 

De Kamer herinnere zich de stagnaties, die in den voor-
gaanden herfst schering en inslag waren. 

Dan, Mijnheer de Voorzitter, is er nog een zeer belangrijk 
punt; de aardappelnieelfabiieken gebruiken turf, bijna geen 
kolen; do aardappeldrogorijen hebben grooto hoeveelheden 
colen noodig: 1 wagon op 7 wagons aardappelen; op kolon 
omgerekend hebben de aardappelmeell'ubrieken slechts 1/5 a 
1/6 van deze hoeveelheid noodig. In verband met do toen-
maals hachelijke kolenpositic Mas dit een factor, die niet ver-
waarloosd mocht worden. Ten overvloede, Mijnheer de Voor-
uitter, wil ik nog even iets mededeelen over de kosten aan 
bet drogen van aardappelen verbonden. De kosten van de 
aardappclnieelfabricage waren controleerbaar; bij de aard-
uppeldrogerij was zulks niet bet geval; alleen de drogers 
kennen die. Volgens de door hen overgelegde calculaties zou 
100 K.G. aardappelpoeder (bij een kolenprijs van f500 per 
wagon) f 45 per 100 K.G. moeien kosten. De prijs van aard-
uppelmeel komt op gemiddeld f HO per 100 K.G. In dit ver-
band is het ook niet verwonderlijk, dat van het door de dro-
gers gevraagde droogloon van f450 voor het drogen van een 
wagonlading aardappelen (gerekend op een basis van f 300 
voor een wagonlading kolen) f 100 wordt uitgetrokken voor 
oorlogswinstbelasting, verdedigingsbelasting, contrölekosteu, 
groentencentrale en winst. 

Mijnheer de Voorzitter! Op deze basis had ik, ook al waren 
er aardappelen geweest, geen contract kunnen sluiten. Ten 
blotte merk ik naar aanleiding van een opmerking van den 
geachten afgevaardigde uit Kampen op, dat ik voortdurend 
proeven doe nemen met verschillende voorhanden strekmid-
Jelen, ten einde den graanvoorraad langer te doen duren. 

Ook proeven met gedroogde suikerpulp zullen met hetzelfde 
doel worden genomen. 

Mijnheer de Voorzitter! De broodpositie is, meen ik, in 
bet voorgaande, met voldoende duidelijkheid geschetst. Een 
beperkte hoeveelheid graan, onmogelijkheid den geldigheids-
duur der broodkaart te verlengen, onmogelijkheid om door 
gebruik van aardappelpoeder als strekmiddel den graanvoor-
raad langer te doen duren dan door gebruik van aardappel-
meel. Mijnheer de Voorzitter! Het ligt voor de hand, dat de 
vraag wordt gesteld, of het niet mogelijk was door beperking 
der gist- en alcoholproductie den graanvoorraad althans 
eenigermate langer te doen strekken. Zoodanige vraag is ook 
gesteld, en zooals ik trouwens ook verwachtte, door den ge-
achten afgevaardigde uit Amsterdam I I . Alvorens hem in 
zijn beschouwingen te volgen, wensch ik ter voorkoming van 
een dreigend misverstand, uitdrukkelijk te verklaren dat de 
geheelonthouding: geen nachtmerrie voor mij is. 

Slechts ben ik van oordeel, dat de vraag, of graan voor 
alcohol kan worden beschikbaar gesteld, niet mag worden 
beïnvloed door de al of niet wenschelijkkeid der geheel-
ODthouding. 

Ik laa t dit verder in het midden en stel de vraag. Mijnheer 
de Voorzitter, of het noodzakelijk, of wel in booge mate 
wenscheiijk is, uit een oogpunt van doelmatige voedselvoor-
ziening dat graan en melasse voor de alcohoi- en gistin-
dustrie worden beschikbaar gesteld. 

In dit licht, Mijnheer de Voorzitter, moet de door den 
geachten afgevaardigde uit Amsterdam I I gewraakte passage 
in de Memorie van Antwoord worden gelezen. 

De vraag van dien afgevaardigde of de primeerende be-
langen van de voeding van mensch en dier voldoende in acht 
zijn genomen bij de graanverstrekking voor de alcoholin-
dustrie, meen ik aan de hand van de volgende toelichting 
bevestigend te mogen beantwoorden. 

Tot October 1915 konden in ons land van overzee vrijelijk 
granen worden aangevoerd; in October 1915 kwam toen de 
bekende rantsoeneei'ing door Engeland op 75 000 ton maïs-
rogge per maand. In Januari daaraanvolgend, toen de Re-
geering den aanvoer van maïs en rogge ter hand nam, werd 
daarom met de industrieën die dêxe prodv.Hen gebruikten, 
namelijk gist-, mout-, wijn-, spiritus-, maïzena-, stijfseb, 
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maïsolie, en maïsbloemfabrieken, een regeling getroffen, 
waarbij voor deze industrieën gezamenlijk 10 net. van de 
maandelijks als veevoeder te distribueeren hoeveelheden werd 
toegewezen, terwijl in mindering kwamen de hoeveelheden, 
die zij zelf nog importeerden. De beschikbare hoeveelheden 
zouden onder deze bedrijven in verhouding tot den omzet 

I worden verdeeld. 
Schiedam slaagde niet met den import van maïs en rogge 

en verkreeg in April 1916 vcor het eerst distributie van 
J regeei ingswege op basis van de getroffen regeling. Delft 
l daarentegen kon zich door eigen aanvoer onder regeerings-

contrólo tot Maart 1917 van eigen grondstoffen voorzien. Do 
aankoop van buitenlandsche gerst kon tot Mei 1916 door den 
handel geschieden, nadien nam de Regeering dit eveneens 
ter hand. 

De inlandsche granen, behalve rogge, bleven in den vrrjen 
handel tot Jul i 1916. Toen werd de geheele inlandsche 
graanoogst aangekocht, zoodat in September Schiedam ook 
voor gerstdistributie in aanmerking kwam. Uit den aard 
der zaal: was deze verstrekking op bovengenoemde basis reeds 
een ramtsoeneering, omdat men gebouden was aan de door 
de Regcering verstrekte hoeveelheden graan, die steeds lager 
bleven dan de gemiddelde omzet der_ gerantsoeneerde b<;-
drijven. Een verstrekking van graan in verhouding tot de 
behoefte aan gist had toen niet plaats en was ook niet nood-
zakelijk. In dit verband verwijs ik naar het feit, dat in 
Februari 1917 de broodkaart voor het eerst werd ingevoerd. 

Bij de invoering van de broodkaart werd de toestand anders 
en van toen af kan dan ook worden gezegd, dat het voor de 

i alcoholindustrie toegewezen quantum werd teruggebracht tot 
een minimum, hetwelk geregeld verminderd werd in ver-
band met de beperkingen van het broodrantsoen. 

Dat echter aan de branderijen in bet geheel geen graan 
meer verstrekt zou worden, is nimmer officieel gepubliceerd. 

Wel maakte bet Bureau van medcdeelingen in zake de voed-
selvoorzicning den loden December 1.1. bekend, dat steeds de 

! vraag onder bet oog werd gezien of en op welke wijze de ver-
strekking van graan aan de branderijen — bedoeld zijn die te 
Schiedam — zou kunnen worden gestaakt, en dat op dat oogen-
blik een plan in overweging was om binnen korten tijd daar-
toe te kunnen geraken. De moeilijkheden hieraan verbonden 
bleken intusschen van dien aard, dat hiervan moest worden 
afgezien. Echter werd een regeling getroffen, waardoor liet 
mogelijk werd, dat met ingang van Januari 1918 de ver-
strekking van graan wederom tot de helft van de laatstelijk 
toegewezen hoeveelheid werd verminderd. 

Door verwerking der voorraden en meerder gebnrk van 
! melasse te Delft bleef toch een voldoende gist- en spoeling-
' productie gewaarborgd. 

Resumcerend, Mijnheer de Voorzitter, kan ik drie perioden 
onderscheiden: 

1°. volkomen vrije aankoop tot April 1916; 
2°. rantsoeneering op basis van 10 pet. van de veevoeder-

distributie voor de gezamenlijke industrieën van April 1916 
tot. Februari 1917: 

3 ' . rnntsoeneering op basis van de benoodigde gist. 
In deze drie perioden is te zamen inderdaad gebruikt voor 

de geheelo alcohol-, gist- en spiritusindustrie 400 000 ton 
I tr^ondstoffen, die echter, zooals vanzelf spreekt, in zeer onge-' 

lijke mate over de drie perioden waren verdeeld. 
Hierbij dient onder de oogen te worden gezien, dat bij Let 

door den geachten afgevaardigde uit Amsterdam I I genoemde 
cijfer van 100 000 ton voedingsstoffen in 1913 verbruikt, 

; blijkbaar niet zijn inbegrepen de errondstoffen in het bijzonder 
verstrekt aan fabrieken, die uitsluitend spiritus van melasse 

i r.iaken, terwijl in de hoeveelheid van 400 000 ton zulks wel 
het geval is. Vermeerderd met bedoelde hoeveelheid melasse 
is het cijfer voor 1913 142 000 ton. Het gemiddelde jaarge-
bruik voor de bovenbedoelde periode blijft dus beneden dit 

i cijfer. 
Hoe trouwens de geachte afgevaardigde uit Amsterdam I I 

( aan bet cijfer van 100 000 ton komt is mij niet duidelijk. 
| Hem is door mij medegedeeld, dat in 1913 door Schiedam en 
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Delft 1000 000 H.L. of 70 000 ton graan werd verbruikt; de 
geachte afgevaardigde stelt dan het melasse-verbruik op 
30 000 ton. Op welke gronden dit echter geschiedt, ont-
gaat mij. 

Het totaal melasse-verbruik in 1913 is 72 000 ton. Voor 
Delft alleen bedraagt het 18 500 ton. 

De berekening met de juiste cijfers loont aan, dat geduren-
de den oorlog wel degelijk een vermindering van grondstof feu-
verbruik vait te constateeren, al is dan dio vermindering 
oppervlakkig niet in die mate, als men in verband met de 
scherpe rantsoencering van 1917 zou mogen verwachten. Dit 
moet worden gezocht in het begin van den oorlog, toen ge-
legenheid tot vrijen aankoop van graan bestond en de Regee-
ring met de alcoholindustrie nog geen bemoeiing had. Ik 
adstrueer dit met do volgende cijfers: 

Gedurende 1913 en 1917 werd verwerkt in Delft en Schie-
dam en de overige spiritusf abrieken: 

1913: 
70 000 ton graan. 
72 000 ton melasse. 

1917: 
36 000 ton graan. 
46 000 ton melasse. 

142 000 ton grondstoffen. 82 000 ton grondstoffen. 
De geachte afgevaardigde uit Amsterdam I I trekt verder 

de verstrekte cijfers omtrent verwerkt© hoeveelheden graan 
en melasse en de daaruit verkregen hoeveelheid gist in twijfel. 

Dat is begrijpelijk, omdat hij een berekening maakt, die 
niet juist is. Hij gaat uit van de veronderstelling, dat het 
gistrendement 1/7 en bij gebruik van melasse 1/8 is, of met 
andere woorden, dat uit 100 K.G. graan 14 K.G. gist worden 
gemaakt en uit 100 K.G. melasse 12J K.G. Deze cijfers zijn 
voor de zoogenaamde luchtgistfabricage geheel onjuist; daar 
worden rendementen van 20 pet. tot 30 pet. verkregen. Het 
cijfer van 10 300 ton verkregen uit 335 000 ton graan (niet 
3o5 000 ton, zooals de heer Gerhard zegt) en 22 000 ton 
melasse is dan ook volkomen juist en representeert een ge-
middeld rendement van circa 19 K.G. uit 100 K.G. grond-
stoffen. Als bewijs, dat te veel graan wordt verstrekt voert 
de geachte afgevaardigde uit Amsterdam I I nog verder aan, 
dat in 1916 te Schiedam ongeveer 15 000 H.L. gedistilleerd 
meer zijn geproduceerd dan in 1913. 

De officieele statistiek over de productie van gedistilleerd 
te Schiedam wijst echter aan, dat in 1913 niet 200 000 H.L. 
maar 240 156 H.L. gedistilleerd werd geproduceerd. Het jaar 
1916 met 214 634 H.L. bleef dus reeds onder 1913, terwijl 
1917 met een productie van 138 569 H.L. verre beneden de 
productie van 1913 bleef. De geachte afgevaardigde uit Am-
sterdam I I kan over deze cijfers, naar mij dunkt. Mijnheer de 
Voorzitter, meer dan over de zijne tevreden zijn. 

De Schiedammers hebben in 1916 belangrijke winsten ge-
noten, maar niet door het te veel verstrekken van regeerings-
grondstoffen, dat getuigt het rapport van de Kamer van 
koophandel en fabrieken te Schiedam zelf ook. 

De prijzen van gedistilleerd waren reden van de bedrijfs-
winst ondanhs den geringen omzet van graan. 

En dan komt de geachte afgevaardigde uit Amsterdam TI 
op de alles beheerschende gistvraag. Ik kan, Mijnheer de 
Voorzitter, in dezen volstaan met de pertinente verklaring, 
dat volgens deskundigen geen bruikbare gist uit enkel melasse 
te f abriceeren is. De gist kan worden gemaakt uit graan alleen 
of uit graan en melasse, zooals dat met de vermaarde konings-
gist het geval is en ik moet er aan toevoegen, dat mij de 
logica van de redeneering, langs welke de geachte afgcvaar-
digde uit Amsterdam I I tot de conclusie komt, dat konings-
gist zuiver melassegist is. ten eenenmale ontgaat. 

Ook, Mijnheer de Voorzitter, ontgaat mij de beteekenis van 
rijn opmerking, dat gist uit graan bereid beter was dan 
koningsgist; dit is toch zeker geen argument om de gist-
bereiding uit graan te staken en te vervangen door de berei-
din? uit graan en melasse. 

Waar do geachte afgevaardigde uit Amsterdam I I van 
meeiting is, aai de heer Peters ren i :idé hoeft gevonden 
oan brood te bereiden zonder gist, moet ik hem uit een 

dwaling helpen. De heer Peters heeft een methode om brood 
te bereiden zonder fabrioksgist; de heer Peters maakt zelf 
gist en deze eigengemaakte gist wordt in het brood verbak-
ken. Bij deze wijze van werken worden producten, die anders 
als veevoeder (spoeling) gebruikt worden, voor mcnschelijke 
voeding in het brood verwerkt, waar evenwel tegenover 
staat, dat hier puike granen worden verwerkt tegenover de 
mindere qualiteiten en de melasse in de gistfabrieken ge-
bruikt. Do hor-r Peters produceert eveneens alcohol uit het 
zetmeel van zijn op gist verwerkt graan, maar deze alcohol 
verdampt in den bakkersoven en gaat aldus hoofdzakelijk 
verloren; er blijven echter restanten di j den pikanten smaak 
van het daarmede beieido brood veroorzaken en het_ is 
daarom, Mijnheer de Voorzitter, dat ik mü met verwondering 
afvraag, waarom juist de geachte afgevaardigde uit Amster-
dam I I als propagandist voor dit alcohol-houdend© brood 
optreedt. 

De quaesti© van het hoppreparaat is mg niet zoo onbekend 
als d© geacht© afgevaardigd© uit Amsterdam I I wel denkt. 

Broodbakken met hop bij wijze van gist is onmogelijk; de 
hop doet bij de zelfgemaakte gist slechts dienst als bed erf-
werend middel en a.ls regulator van het gistingsproces. aan-
gezien anders bij het gebruik van eigengemaakte rijsmid-
uelen te licht bederf intreedt. Er worden echter ook daarbij 
weder zetmeelhoudende stoffnn aan een alcoholische gisting 
onderworpen, welke alcohol echter, evenals bij het product-
Peters, hoofdzakelijk verloren gaat. 

Bedoeld praeparaat is vloeibaar en uit den aard dor zaak 
veel lastiger te vervoeren dan de door d© gistfabrieken ver-
vaardigde geperste gist. Ook jn Duitschland en België word: 
bljjkbaar voor de brcod^creiding fabrieksgist noodzakelijk 
geacht, vandaar dat in beido landen de gistfabricag© als 
Kriegwirtschaft wordt gevoerd. 

De voorstelling, dat bij het leger ia Indië en op d© vloot 
algemeen hopbloeseni als gistmiddel wordt gebruikt, is niet 
geheel juist. 

Reeds 5 jaren geleden werd bij do militaire bakkerij f* 
Tjimahi de hopbloesrm vervangen door ;,f!oralien", een ver-
duurzaamd© brandersgist, welke ook in Nederland wordt 
vervaardigd door do firmn B . v. d. Sluy.s. te Rotterdam, en 
welk product, zooa.'.s uit bovenstaand© mededeeling blijkt, 
de voorkeur verdient boven hophloesem. 

Het vraagstuk der gistresparing is overigens ook thans 
nog bij de bakkerijen voor het leger hier te lande in studie, 
en werden tot dusverre gunstig3 resultaten bereikt. Ook 
daarbij wordt van hopbloesom geen gebruik gemaakt. 

Thans over de wijze waarop deze zaak aangebracht is. De 
directeur van het Centraal Broodkantoor herinnert zich, 
dat d© heer van der Sluvs. do fabrikant der zoo juist be-
doelde brandersgist, zich bij hem vervoegde om deze zaak te 
bespreken. 

Genoemde heer beloofde hem een rapport over deze aan-
gelcgenheid t© doen toekomen. Dit rapport werd nimmeT ont-
vangen. Do heer van der Sluvs beeft zich ook vervoegd bij 
de o f deeling Crmszaken en bij den voorzitter van de Cen-
trale Broodcommissio en ook hier is hij zijn toezegging tot 
het toezonden van een rapport niet na gekomen. 

Het wa.s den heer van der Sluys overigens bekend, dat de 
hier te lande aanwezige hopvoorraden " :or het bedoelde pro-
cédé ten eenenma'e ontoereikend waren. 

Dat op s-madelijko wijze olies werd afgewezen onder de zin-
spreuk: ,,WiJ weten er alles van", is onjuist. 

Evenzeer als vroecrer, ben ik ook thans nog bereid elk 
nieuw systeem van broodboreiding, dat tot __graanbesparing 
kan leiden, te onderzoeken en mot klem. Mijnheer de Voor-
zitter, kom ik op tegen uitdrukkingen nis ,,het ellendige 
saboteersystor-ni van tal van officieels lichamen", die ik als 
volkomen onverdiend van de hand wijs. 

Laat ik eindigen met over de hop als vervangster van gist 
een deel voor te> lezen van een brief van prof. Beijerinck te 
Delft d.d. 11 Maart j . 1 . : 

,.Tn oorlogstijd, wanneer de transportgelegenheden 
wellicht afgebroken zouden kunnen wezen, kan dezo 
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methode van groote beteekenis worden. In de omstan-
digheden, waarin wij thans verkeeren, is dit echter niet 
het geval. Zelfs moet ten sterkste ontraden worden, dien 
maatregel nu in te voeren en wel op de volgende gronden. 

Graanbesparing zal er niet mede verkregen worden, 
maar wel het tegendeel, want terwijl in de gist-
fabrieken melasse en betrekkelijk weinig mout voor de 
gistfabricage kunnen dienen, zullen de bakkers gebruik 
moeten maken van het toch reeds zoo schaarsche meel, 
dat daarbij onvermijdelijk gedeeltelijk verloren gaat 
als alcohol en koolzuur. In de fabrieken kan de alcohol 
natuurlijk worden opgevangen. Bovendien kunnen de 
fabrieken, die persgist maken, voor de moutbereiding 
zeer inferieure gerst gebruiken en kan het moutmeel nog 
gedeeltelijk door „moutkiemen" en andere goedkoope, 
stikstof aanbrengende, voor de r i s t noodzakelijke voe-
dingsstoffen vervangen worden, dat bij de bakkers on-
mogelijk zou zijn. 

Verder moet wel bedacht worden, dat het vervaar-
digen van de ,,hopgist" wel eenvoudig is, maar dat het 
zou moeten worden geleerd aan zeer velo personen, die 
er niets van kijnnen begrijpen, zoodat zelfs bij goeden 
wil een geweldig geknoei zou moeten verwacht worden. 
Dit zou ongetwijfeld de qualiteit van het brood, die thans 
reeds zoo slecht is, nog doen verminderen." 

Mijnheer de Voorzitter! Verder kan ik verwijzen naar een 
ingezonden stuk in het Alqemeen Handelsblad, onderteekend 
door dr. J . C. A. Simon Thomas, adviseur-scheikundige der 
marine, welk stuk begint met de woorden: „Schoenmaker, 
houd je bij je leest". De hoef ijzer-correspondent van het 
Handelsblad verkeert ̂ daarbij in de srelukkige omstandigheid, 
— ten minste voor mij was het aardig het te constateeren— 
dat hij op zijn brood kreeg — waaraan bij overigens geheel 
geen schuld had, daar hij slechts had weergegeven, wat hier 
in de Kamer was gezegd; voor hem was de zaak met die 
mededeeling uit — het verwijt: schoenmaker, blijf bij je 
leest. Soortgelijke omstandigheden doen zich ten aanzien van 
den Minister van Landbouw herhaaldelijk voor. 

Ik zou u willen verzoeken mij toe te staan het bedoelde stuk 
als ncot in de Handelingen te doen opnemen. 

De Voorzit ter: Ik stel voor, den heer Minister bet ge-
vraagde verlof te verleenen. 

Daartoe wordt besloten. ' ) 

De Heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: JJaast besparing van graan, door dit product niet 
meer voor de gistproductie beschikbaar te stellen, zou ook 
een graanbesparing verkregen kunnen worden, door öf geen 
grondstoffen meer ter beschikking te stellen voor de koek-
en banketindustrie, vermicellifabrieken e. d., öf te bepalen, 

l) BKOODBERETDING BIJ DE MARINE. 
Geachte Redactie. 

Schoenmaker, houd je bg je leest, dat zou 3c aan uw hoefcorrespondent 
willen toevoegen naar aanleiding van zijne opmerking in het kamerverslag 
in het Ochtendblad van Donderdag 7 Maart j.1., waarin hy mededeelt, dat 
de Marine zonder gist met een hoppraeparaat brood bakt. Dit is onjuist; 
bet is niet mogelijk om bet brooddeeg zonder gist, behoudens het gebrnik 
van cheriische bakpoeders, die echter nimruer zoo goc<3 werken als de levende 
gist, te laten rijzen. Daar aan boord de geperste gist niet lang kan bewaard 
worden, neemt men daar zijn toevlucht tot het bereiden van eene giathoudende 
vloeistof, dio men verkrijgt door in een meel- en suikerhoudend mengsel 
ricb de gist te laten voortplanten en het praeparaat moet slechts dienen, 
om do schadelijke zure gistingen zooveel mogelijk te onderdrukken. Maar 
het uitgangpunt moet steeds de een of andere gist zijn en de gisthoudende 
vloeistof, die men verkrijgt, werkt zooveel minder krachtig, dat de brood-
bereiding aan boord ongeveer 16 uren duurt, hetgeen in de bakkerijen aan 
land R W veel to lang zou duren om practiseb. uitvoerbaar te zijn. 

Hoogachtend, 

Uw dw. dr. 
Dr. J. O. A. SIMON THOMAS, 

AdvUeur-tcheikvndige der Marine. 

dat men — zoo&ls de geachte afgevaardigde uit Assen wen6cbi 
— de producten dezer ondernemingen slechts op de meel- of 
broodbons zou kunnen verkrijgen. 

Dit laatste. Mijnheer de Voorzitter, zou in de practük 
neerkomen op het brengen van deze producten geheel buiten 
den kring van het grootste deel der bevolking. Moet de aan 
te schaffen vermicelli van het reeds zoo schamele brood-
rantsoen af — waarlijk. Mijnheer de Voorzitter, er blijft 
slechts een zeer kleine kring van personen over, die dan 
vermicelli zou koopen. 

De meening van den geachten afgevaardigde, dat dit 
artikel ook nu reeds valt buiten het geldelijke bereik van de 
kleine luiden, is niet juist; ik behoef hier slechts te herin-
neren aan de ongegrond gebleken klacht in Het Volk, dat de 
arbeidersbevolking verstoken was van vermicelli, omdat de 
fabrikanten liever macaroni maakten, op welk product meer 
verdiend werd. 

Levering van vermicelli op broodkaart zou dus feitelijk 
neerkomen op inperking van het rantsoen niet alleen voor de 
gegoeden, maar ook voor de mingegoeden. Dan leveren op 
a,parte bons. ten einde een gelijke verdeeling te bewerkstel-
ligen? Och, Mijnheer de Voorzitter, de aan de fabrieken 
geleverde hoeveelheid grondstof is zóó gering, dat het rant-
soen aan vermicelli en macaroni te zamen zou moeten cesteld 
worden op i ons per hoofd en per 8 weken. Door de rantsoe-
neering zouden we het artikel dus hebben . ,weggeorgani-
seerd". zocals men in Duitschland pleegt te zeggen. 

In het geheel niet aan de algemeene voeding onttrokken 
is het artikel, dat de geachte afgevaardigde uit Assen tegen 
woekerprijzen onder den schoonen naam ..ontbijtmeel" ziet 
aangekondigd. Dit artikel. Mijnheer de Voorzitter, is blijkens 
onderzoek van den directeur van den gemeentelijken keu-
ringsdienst alhier niets anders dan gemalen tapiocawortel, 
dus tapiocameel — 2de soort — en het mag betwijfeld wor-
den. of iemand, die het zich eenmaal aanschaft, het voor de 
tweede maal zal bestellen. Moet ik het wellicht hieraan toe-
schrijven, dat men het artikel in zoo tal van winkels aan-
treft, eenvoudig, omdat er geen afzet van is? Ik voeg hier-
aan nog toe, Mijnheer de Voorzitter, dat reeds eenige maan-
den geleden de Regeerinsr alle belangrijke partijen tapioca, 
voor zoover ze haar bekend waren, in bezit heeft genomen, 
evenals van maizena. Wat nog in den handel is, zijn restjes, 
waarvan de inbezitneming meer schattingskosten zou vragen 
dan de totale waarde bedraagt. Intusschen, Mijnheer de 
Voorzitter._ is de vraag, of er grondstof voor de koek- en aan-
verwante industrieën beschikbaar moet worden gesteld, er 
een, die wel verdient gesteld te worden. Ik heb haar mij dan 
ook gesteld Wanneer de heeren willen praten, kunnen 
zij naar de koffiekamer gaan: de heeren weten, hoelang ik 
nocr moet spreken, en het is hun bij ervaring bekend, hoe 
lastig dat is. wanneer er hier wordt gepraat. TT bent met u 
drieën van een partij, die een democratiseering voorstaat; 
welnu, past die dan ook op mij toe! Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb mij die vraag dan ook gesteld, al bedraagt de 
hoeveelheid grondstof, geleverd aan de koek- en banket-
bakkerij, aan de fabrieken voor vermicelli, macaroni. scheeps-
beschuit, aan restaurants en aan diverse industrieën — bijv. 
sigaretten* en garenfabrieken,_ die volgens den directeur-
generaal van den arbeid bij niet-ontvangst van tarwebloem 
stop moeten staan — slechts 2 i pet. van de totale maandelijk-
sche distributie van grondstoffen voor brood. Reeds in 
September 1917 is in een vergaderincr van het Centraal Brood-
kantoor de vraag ter sprake gebracht, of de bovengenoemde, 
reeds op 50 pet. van haar omzet in 1916 gerantsoeneerde, 
bedriiven iiosr sterker moecteü "•crantsoeneerd worden. 

Welnu, Mijnheer de Voorzitter, het oordeel luidde, dat 
een belangrijke, zoo niet de groot-te hoeveelheid biscuits, 
koek, banket en dergelijke artikelen werd geconsumeerd in 
de volksbuurten der groote steden en voornamelijk als ver-
snapering door de jeugd. Vermindering van het rantsoen zou 
medebrengen geheele stopzetting van het bedriif. waardoor 
tal vnu nrbeHMTi werkloos zouden worden. Het Centraal 
Broodkantoor adviseerde in verband hiermede niet verder te 
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(Minister Posthuma.) 
rantsoeneeren. Het is wellicht niet overbodig hierbij te ver-
melden, Mijnheer do Voorzitter, dat de wtWiouder voor de 
Wonsraiddcienvoorzicning in Amsterdam, de heer Wibaut, 
zich hierbij aansloot. 

Ook op 18 December is de zaak opnieuw onder de oogen 
gezien en is uit vrees voor de te volgen werkloosheid het 
Bestaande systeem gehandhaafd. (Ik bedoel hier de vergade-
ring van 18 December, die ik al een paar malen heb genoemd 
en die ik zelf heb gepresideerd, waarin getracht werd te 
komen tot een onderzoek in zake de quaestie of de duur van 
de broodkaarten moest worden verlengd.) 

Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking tot het door mij 
gevoerde beleid in zake de broodvoorziening zijn nog enkele 
speciale punten te bespreken, die rechtstreeks verband 
houden met de tot nog toe behandelde vraagstukken: de 
rjueelprijzeu en de klachten van bakker», en de voedselvoor-
ziening voor zieken. Na nog oen enkel woord over de winsten 
tier meelfabrikanten on de gestie van het graanbedrijf. ben 
ik dan — ik vermoed tot voldoening der Kamer — door dit 
zeer omvangrijke onderwerp heen. 

Wat het eerste punt betreft, Mijnheer de Voorzitter, moge 
ik dan het volgend© opmerken. 

De geachte afgevaardigde uit Assen maakte zich tot tolk 
van de bakkers, wanneer hij spreekt omtrent ondeugdelijke 
vermenging of niet-vermenging van goede en minder goede 
tarwe, v;m een verkeerde regeling der beschuitbakkexij of 
Van m te hoogen prijs van ongebuild meel. 

Mijnheer de voorzitter! Goeue buitenlandsche tarwe wordt 
KWjr?1 ijk mogelijk vermengd met de inlandsche, die vochtiger 
is, en het is u bekend. Mijnheer do Voorzitter, dat velerlei 
strekmid delen in de laatste maanden in de broodgTond-
stoffen zijn verwerkt. 

Is het wonder, dat bij de verandering van mélange menige 
eenvoudige bakjeer zich eerst aan de gewijzigde samenstelling 
moet aanpassen, wat overigens, naar ik mogn. tot heden niet 
heeft ver'rifnclerïl dat anders dan zoo goed mogelijk brood 
werd bereid? 

Wat d« grief omtrent de beschuitbakkerij aangaat. Mijn-
heer de Voorzitter, moet ik den geschten afgevaardigde er 
op wijzen, dat ik zoolang mogelijk Betracht heb de fabriek-
matige bedrijven — zij het gerantsor^j^rd — in stand te 
honden. Toen mij bleek, dat geen voldoende beperking van 
grondstoffen werd verkregen, heb ik ten slotte tien knoop 
doorgehakt en heb voorgeschreven, dat beschuit alloen op 
boes mocht worden verkocht. Dit is ongetwijfeld niet in h«t 
belang van de beschuitbakkers. Verschillende fabrieken zijn 
stopgezet en trachten de oude regeiiug hersteld te kriigen. 
Maar, Mijnheer de Voorzitter, nu heb ik sretracht om teen 
,.existenties te vernietigen", hetgeen overigens wordt toe-
gejuicht door den geachten .afgevaardigde (Handelingen 
hladz. 1G92) en nu is het nog niet goed. want ik had volgens 
den geachten afgevaardigde veel ee_rder moeten overgaan tot 
bet verstrekken van beschuit uitsluitend op bons. wat d«n 
echter heteekent. ik had veel eerder existenties moeten ver-
nietigen. 

Een ernstiger grief. Mijnheer de Voorzitter, wordt sreuit 
omtrent den prijs waartegen het ongebuild meel aan bakkers 
wordt verstrekt. 

Mijnheer n> Voorzitter! Indien ergens, dan pleit ik op dit 
punt: onschuldig. 

Toen er in den zomer van 1917 cesproken werd over de 
weTLScheliikheid om de prijzen van het ongebuild meel te 
egaliseeren en op juister niveau te brengen, is er ingesteld 
een subcommissie uit het Centraal Broodkantoor, die. let 
wel, Mijnh eer de Voorzitter, uitsluitend uit werknemers en 
werkgevers uit het bak kersbed rij f bestond. Deze coronr'ssie 
leeft na een uitgebreid onderzoek in het heele land voor-
stellen voor de meelpri.jsverlagintr gedaan. On 18 December 
diende zij ha-^r eindrapport in. Onverwijld is overlear «*e-
pleegd roet de gemeentebesturen omtrent de meelprijV 
verlaging. 

Bakkery. Productiekosten Opbrengst van brood Verliet—) per 100 
per 100 K.G. meol. uit 100 K.G. meel. Winst + ) K.ü. uieel. 

I . 22,25 19,— — 3,26 
I I . 18,09 17,35 — 0,74 

I I I . 16,26 17,10 + 1,15 
IV. 14,60 15,72 + 1,12 
V. ~Ü,93 19,— — 3,93 

VI. 15,87 14,80 — 1,07 
Dit was bij een meelprijs van f 8, welke prijs echter voor 

Amsterdam is verlaagd op f 6,50 met terugwerkende kracht 
tot 1 Juli 1917. Billijksheidshalve moet worden erkend, dat 
sedert dit onderzoek in September 1917 de prijzen der neven-
grondstcffen zijn gestegen. Voor wittebrood kreeg hij het 
volgende resultaat: 
Bakkerij. Productiekosten Opbrengst ran brood Verlies—) por 100 

per 100 KG. bloem, uit 100 K.G. bloem. Winst + ) K.G. bloem. 
I . 45,78 48,72 

I I . 42,02 45,82 
[ I I . 40,33 44,10 
IV. 38,76 41,90 
V. 49,47 48,88 

VI. 39,86 42,58 

+ 2,92 
+ 3,80 
+ 3,77 
+ 3,15 

0,59 
+ 2,72 

De bloemprysverlaginp; op de basis Tan de rapporten der 
sub-commissie. Dat in nog niet alle 1200 gemeenten bekend 
was, hetgeen op den düg der vergadering — 29 Januari — 
aan de bakkers te Amsteidam bekend w.as gemaakt — name-
lijk welke prijverlaging was vastgesteld — mag als de reden 
Vim de ontevredenheid worden beschouwd. 

Op G Maart was met 700 gemeenten tot overeenstemming 
gekomen. Aan de prijsverlagingen is terugwerkende kracht 
verleend tot 27 Dctuber 1917. En nu, Mijnheer de Voorzit-
ter, ondeisteunt de geachte afgevaardigde uit Assen deze on-
tijdig gehouden protestvergadering en eischt neg grootere 
verlaging dan de sub-commissie, uit bakkers en bakkersge-
zellen be.stüande, beeft voorgesteld. In dit verband, Mijn-
heer de Voorzitter, wil ik niet nalaten de Kamer mede te 
deelen, dat de directeur-generaal van den arbeid op grond van 
accountantsonderzoek in een zestal Amsterdamsche bakke-
rijen tot de volgende conclusie is gekomen: 

De bloeniprijs is sedert met f 0,50 verlaagd. 
Nu merkte de directeur-generaal van den arbeid op dat 

de grootste post der productiekosten zat in bet bezorgloon, 
hetgeen circa 25 pet. van alle kosten bedroeg. Zou het nu, 
ingeval verlies wordt geleden, niet op den weg der bakkers 
liggen. Mijnheer de Voorzitter, om deze groote kosten terug 
te brengen tot lager peil ? 

Inmiddels, Mijnheer de Voorzitter, de meelprijzen worden 
door de zoooven vermelde sub-commissie, uitgebreid met 
ecuige andere personen, nog weder onder de oogen gezien 
en het voorstel dienaangaande verwacht ik dezer dagen. 

Nog een opmerking. Mijnheer de Voorzitter, over het ge-
heel'ongegronde verwijt, als zoude ik een politiek van ,.grijp 
maar raak. van doe maar" voeren. Zooeven heb ik u uit-
gelcgd. Mijnheer de Voorzitter, hoe voor de prijzen van meel 
de deskundigen, de belanghebbenden zelf den weg aanwezen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou den geachten afgevaardigde 
uit Assen in overweging willen geven betere bewijzen voor 
zijn boude beweringen aan te voeren. Wil hij weten, wie mij 
adviseeren omtrent liet omrekencijfer van bloem of meel, 
welnu dat zijn bet Station voor Maalderij en Bakkerij te 
Wageningen, de heer R. van Stolk, oud-directeur van de 
bakkerij ,,de Korenschoof" te Utrecht, de heer Peters, direc-
teur van de bakkerij ..Hofdijk" te Rotterdam en de heer 
Hetzel, directeur van de bakkerij ,,de Oude Vette Hen" 
alhier. 

Omtrent het tweede punt: broodvoorziening voor zieken. 
Mijnheer de Voorzitter, hebben de geachte afgevaardigden 
uit Breda en Amsterdam VI enkele opmerkingen gemaakt. 
Allereerst met betrekking tot brood voor suikerzieken. Voor 
de bereiding van speciaal brood vcor deze lijders (zoogenaamd 
glutenbrood, aleuronaatbrood) worden door het Centraal 
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Broodkantoor regelmatig grondstoffen verstrekt aan drie be-
drijven, namelijk: aan de firma Kohier te Amsterdam, de 
firma Gantvoort te Deventer en aan de Maatschappij Nutricia 
te Zoetermeer. Hiervoor is noodig circa 90 balen bloem 
a 50 E.G. per maand. 

De Naamlooze Vennootschap Koninklijke tarwestijfsel en 
aleuronaatfabriek der firma Jacob Duyvis te Koog aan de 
Zaan, waarover de geachte afgevaardigde uit Breda spreekt, 
(Handelingen pag. 1615) is in de eerste plaats stijfselfabriek. 
Behalve deze onderneming zijn er nog twee tarwestijfsel-
fabrieken, die der firma's P . Avis en Latenstein, beide te 
Zaandam. 

Het aleuronaatmeel is een bijproduct der stijfselfabricage, 
aangezien van het zetmeel van tarwebloem de stijfsel en van 
de eiwitstoffen het aleuronaatmeel wordt verkregen. HerhaaU j 
delijk. Mijnheer de Voorzitter, is in 1917 door mij overwogen, j 
deze stijfselfabrieken van grondstoffen te voorzien. Bij de 
besprekingen, welke het Centraal Broodkantoor destijds met 
de belanghebbenden had ; werd gevraagd welke hoeveelheid 
grondstof minstens nood ij? was om de bedrijven in gang te i 
bouden. Het antwoord luidde, dat de drie genoemde bedrijven 
minstens 500 balen per week moesten hebben, dat is dus ruim 
2000 zak per maand. Ik heb gemeend, dit niet te mogen 

- doen, omdat het hier niet ging om stijfselfabricage, maar om 
glutenbrood en dit in de drie speciale bedrijven kon worden i 
gemaakt, waarvoor, zooals ik zeide, 90 zakken per maand 
noodig zijn. 

Nu zegt de geachte afgevaardigde uit Amsterdam VI, toen ; 
ik indertijd den Minister sprak over de voeding van suiker- | 
zieken, heeft hij mij gezegd: het komt wel in orde, heb maar ; 
geduld, doch de Minister kwam deze belofte niet na. 

Mijnheer de Voorzitter! Na bet gesprek,met den geachten ! 
afgevaardigde heb ik een specialist geraadpleegd en toen 
kreeg ik den indruk, dat wat gedaan moest worden voor de 
zieken door de doctoren gedaan kon worden. Thans lieh ik 
mij weder op de hoogte gesteld en zal nu de vraag beant-
woorden: hoe staat de zaak uit medisch oogpunt bezien? 

De motie van den geachten afgevaardigde uit Breda spreekt 
uit de wenschelijkbeid. Het wenschelijke als richtsnoer nemen-
de, kan men voor zieken nog veel meer vragen. In de tegen-
woordige omstandigheden mag alleen worden voorzien in bet 
noodzakelijke. De vraag is dus, Mijnheer de Voorzitter: Is 
het noodzakelijk, dat voor maaglijders zuiver tarwemeel en 
voor suikerzieken havervlokken worden beschikbaar gesteld? 
De geachte afgevaardigde uit Breda deelt ons op gezasr van 
dr. Wijnhausen mede, dat veel maag- en ingewandziekten 
aan het tegenwoordige brood moeten norden toegeschreven. 
Deze meening nu van dr. Wijnhausen, overiirens gesteund 
door attesten van eenige medici, wordt door nagenoeg niemand 
der maagspecialisten gedeeld. In de vergadering van 30 Sep-
tember 1917 van de Vereeniging van maag- en darmartsen 
kwamen de daar aanwezige negen specialisten tot een tegen-
overgestelde meening. Ons land telt in het geheel een vijftien-
tal zuivere maagspecialisten. Als dus 9 van de 15 specialisten 
uit alle deelen des lands zich tegenover dr. Wijnhausen plaat-
sen, Mijnheer de Voorzitter, is dit geen onbelanorrijk cretal. 
Dr. Steensma, lector aan de rijksuniversiteit te Utrecht, dr. 
de Groot en dr. Bouma. bekende maagspecialisten hier ter 
stede, zijn van meen ing, dat tarwebloem kan worden gemist. 
Dr. Steensma heeft geen enkele moeilijkheid met het brood 
en in het algemeen met het dieet van maagzieken onder-
vonden. 

Het geneeskundig bureau van mijn Departement schrijft: 
,,Tapioca en maizena kunnen veel mangzieken helpen. 

Ook vroeger werd bij vele van dergelijke zieken het 
tarwebrood als dieet-maatregel onthouden. Als naast 
tapioca en maizena rijstmeel wordt geconsumeerd, kan 
zuiver tarwemeel als ontbeerlijk worden beschouwd." 

Hoe staat het nu met de havervlokken, Mijnheer de Voor-
zitter? Sommige doctoren wenschen deze in hooge uitzonde-
ring ter beschikking te stellen. Professor Pel beperkt het 
gebruik van havervlokken als alimeutair geneesmiddel tot 
die ernstige gevallen, waarin geen ander dieet tot bet ge-
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wenschte doel leidt. Dr. Steensma zegt ze zeer goed te kunnen 
missen. 

De chef van het geneeskundig bureau vertelde mij van een 
collega, diabeticus, die vroeger havervlokken gebruikte en 
zich nu zeer wel bevindt bij het gebruik van havermout. 

Na de door mij ingewonnen adviezen, Mijnheer de Voor-
zitter, concludeer ik: 

1°. het brood mag, indien het samengesteld is naar het 
regeeringsvoorschrift, niet aansprakelijk worden gesteld voor 
de maagbezwaren; 

2°. beschikbaarstelling van zuiver tarwemeel is in verre-
weg de meeste gevallen onnoodig; 

3°. havervlokken kunnen in het algemeen door suiker-
zieken ontbeerd worden. 

Mocht de Kamer zulks wenschen, Mijnheer de Voorzitter, 
dan ben ik bereid het Centraal Broodkantoor op te dragen 
in de enkele speciale gevallen, dat het geneeskundig bureau 
van de noodzakelijkheid overtuigd is, zuiver tarwemeel ter 
beschikking te stellen, terwijl ik maatregelen zou kunnen 
treffen, dat het geneeskundig bureau helpend optreedt, indien 
gebruik van havervlokken noodzakelijk is. 

Plaatselijke toewijzing, Mijnheer de Voorzitter, van haver-
vlokken en tarwemeel moeten ten sterkste worden ontraden, 
omdat deugdelijke controle op het gebruik niet waarschijnlijk 
is en verspilling of bederf van grondstoffen het gevolg zou 
zijn. Ook, Mijnheer de Voorzitter, beschouw ik het als een 
voordeel, dat de toewijzing naar één beginsel, dus rechtvaar-
diger zal plaats vinden. 

Benoeming van een commissie als door den geachten 
afgevaardigde uit Breda (Handelingen blz. 1617) wordt 
voorgesteld, zoude ik nader kunnen overwegen. Voorshands 
ben ik van meening, dat het geneeskundig bureau, dat de 
medewerking heeft van alle deskundigen, in de behoefte aan 
voorlichting voldoende voorziet. 

Nu nosr een korte opmerking naar aanleiding van hetgeen 
de geachte afgevaardigde uit Assen zeide met betrekking tot 
de vrsiasr, of de groepen geïnterneerden, die hier op hun ver-
hnal moeten komen, hun eigen rantsoen meebrengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er moet onderscheid worden ge-
mnnkt tusschen (jeïnterneerden en krijgsgevangenen, die in 
overleg tusschen de oorlogvoerenden en met onze medewer-
kin? thans hier te lande vertoeven. De geïnterneerde man-
schapnen moeten volgens internationaal oorlogsrecht worden 
gevoed door het land alwaar deze personen zijn geïnterneerd. 
Op deze basis worden de Belgische, Duitsche en Engelsche 
geïnterneerden van de noodige voedingsmiddelen voorzien 
door de intendance. De landen, waaruit deze manschappen 
afkomsti? zijn, leveren daarvoor geen grondstoffen. 

Wat de uitgewisselde krijgsgevangenen betreft bestaat 
soortgelijke verplichting niet. Deze personen worden op 
heden als burcers van Nederland behandeld. 

Voor nalcvering van de noodige erondstoffen hebben de 
betrokken Mogendheden zich bereid verklaard. Dusdanige 
nalevering heeft tot op heden niet plaats gehad. 

Thans, Mijnheer de Voorzitter, nog enkele speciale punten, 
die zich om de uraanpolitiek eroepeeren. Omtrent één daar-
van: de winsten der meelfabrikanten, gemaakt onder de oude 
regeling, kan ik kort zijn. Zooals de geachte afgevaardigde 
uit Winschoten reeds vermoedde, weet ik het bedrag dier 
winsten niet, evenmin welke oorlogswinstbelasting betaald 
is moeten worden. Om dit loatste te weten, zal de eeachte 
afgevaardigde zich tot mijn ambtgenoot van Financiën 
moeten wenden. 

Dezerzijds is treen onderzoek naar de bedrijfsresultaten der 
meelfabrikanten ingesteld en ook niet ingesteld kunnen wor-
den. omdat het contract geen recht gaf op onderzoek van 
boeken. Wel heeft in het ontwerp-contract een clausule ge-
staan, dat de aannemer o. I" verplicht is aan door de Re<ïee-
ring aan te wijzen personen desverlangd boeken en papieren 
te vertoonen, maar tegen deze clausule rees bij# de meelfabri-
kanten bezwaar. Zij is toen in dier voege gewijzigd, dat alleen 
cevorderd kon worden overlegging van boeken en Dapier^n 
,,tot de uitvoering van deze overeenkomst" betrekkelijk. 
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nadat dezerzijds van te voren was medegedeeld, dat bet niet 
in de bedoeling lag onder boekeu en papieren te verstaan 
balansen en soortgelijk© rekeningen, waaruit de fiuancieele 
resultaten konden blijken. 

De toenmalige Minister van Landbouw heeft het aldus 
gewijzigde contract aanvaard. 

Ik acht het niet overbodig. Mijnheer de Voorzitter, nog 
te vermelden, dat sinds eind 1916 de afvalproducten bij de 
meelfabrieken aan de Regeering zijn getrokken, zoodat zij 
geen winst door prijsstijging dier artikelen meer kunnen 
maken. 

Aangaande de bedrijfsresultaten over 1917 zijn nog geeu 
nauwkeurige gegevens beschikbaar. Wel kan als zeker worden 
medegedeeld, dat de winst over 1917 verre beneden het nor-
male is gebleven, zelfs dat door meerdere fabrieken in het 
tweede halfjaar van 1917 verloren is. 

Naar mijn oordeel, Mijnheer de Voorzitter, is dit ten op-
zichte van bedrijven, die zoo belangrijke functie innemen bij 
de broodvoorziening, geen gewenschte toestand. 

Thans, Mijnheer de Voorzitter, wil ik nog iets zeggen naar 
aanleiding van de rede van den geachten afgevaardigde uit 
Zaandam, en dan vraag ik mij af, of op de zoovele malen oer-
haalde klaagtonen even zoovele malen hetzelfde antwoord 
moet gegeven en gehoord worden. Dit wensch ik niet te doen; 
mijn beschouwingen in de Memorie van Antwoord zullen de 
Kamer wel niet geheel voorbijgegaan zijn. Erger dan dit, 
Mijnheer de Voorzitter, is het feit, dat de tijd blijkbaar onge-
merkt aan den geachten afgevaardigde uit Zaandam is voor-
bijgegaan, en hij zich nog steeds op het standpunt van maan-
den geleden heeft gesteld. Is niet de boekhouding van het 
graanbedrijf gereorganiseerd naar aanleiding van de opmer-
kingen der commissie van onderzoek? Maar moet ik dan_ nog 
eens herhalen, dat de wenschelijkheid eener reorganisatie in 
meer commercieelen zin dan toch nog wat anders is dan dat 
er, zooals de geachte afgevaardigde zegt, „zoo goed als geen 
boeken waren" ? 

Ik kan hier niet anders doen dan nogmaals verwijzen naar 
hetgeen de thesaurier-generaal ten opzichte der comptabiliteit 
van het Rijksgraattbureau heeft geschreven en reeds door mij 
geciteerd is in mijn antwoord op de Nota van den geachten 
afgevaardigde uit Zaandam. 

De eenige positieve conclusie van het rapport der commissie 
van onderzoek is een negatieve, zoo klaagt de geachte afge-
vaardigde. Maar, Mijnheer de Voorzitter, positieve gegevens, 
dat iemand iets niet gedaan heeft, of dat iets niet gesebied 
is, zijn bijna nooit te verkrijgen. 

Laat de geachte afgevaardigde zich eens een oogenblik 
indenken, dat door minder welwillend gezinden gezegd werd: 
,,Nu, laat die Duys maar loopen, die wordt natuurlijk voor 
zijn optreden betaald en goed ook"; zou dan een onderzoek 
daarnaar niet evengoed slechts negatieve resultaten kunnen 
opleveren ? 

Ü9 geachte afgevaardigde is in het gelukkige geval, dat 
dergelijke verdachtmakingen tegenover hem niet zijn pe-
echied, maar sedert wanneer is het Nederlandsch recht, dat 
de beschuldigde moet bewijzen, dat hij onschuldig is? 

De heer Duys doet het verder voorkomen, alsof de commissie 
van onderzoek adviseert, dat de commissie voor den graan-
handel vervangen moet worden door de Vereeniging voor den 
graan-, zaad- en meelhandel, door hem kortweg Vereeniging 
voor den graanhandel genoemd. 

Over deze vereeniging, Mijnheer de Voorzitter, heeft echter 
de commissie zich niet uitgesproken. Ook wil ik nog even 
in het juiste licht stellen, dat het Comité van graanhandelaren 
te Rotterdam en de Vereeniging voor den graan-, zaad- en 
meelhandel te Amsterdam geenszins identiek zijn, omdat het 
comité te Rotterdam werkelijk de Vereeniging is van den Rot-
terdamschen graanhandel, daarentegen de leden der Vereeni-
ging voor den graan-, zaad- en meplhandel slechts voor een 
zeer gering percentage bestaan uit te Amsterdam gevestigde j 
graanhandelaren. 

Intusschen heb ik. ook in verband met het feit, dnt bedoelde 
vereeniging wederom aan mij gevraagd heeft met de opdra/ht J 

te worden belast, deze zaak eenigen tijd geleden in handen 
gesteld van do commissie van advies in zake crisisaangeleg3n-
heden, waarvan binnenkort antwoord te wachten is. 

Is het werk weinig benijdenswaardig, het volle licht te 
laten schijnen op quaesties welke eenzijdig worden voorge-
steld, wanhopig wordt het werk voor den man. die een rede 
moet beantwoorden met aantijgingen, Mijnheer de Voorzitter, 
die niet te qualificeéren zijn. 

,,Hoe er met geld gesmeten is, ten bate van de dierbare 
comptabelen, zegt de heer Duys, blijkt uit een zinnetje 
in het rapport: 

,,Op 30 September 1916 bedroegen de kassaldi bij de 
comptabelen aanwezig f 1 920 881.83^.'* 

Waar deze saldi meermalen zeer groot zijn, terwijl de 
graanrekening met 4 pet. rente over het bedrijfskapitaal 
wordt belast, schijnt het mij toe, dat wellicht in het 
vervolg economischer te werk zoude kunnen worden 
gegaan, omdat toch door dagelijksch disponeeren bij de 
Nederlandsche Bank te Amsterdam of Rotterdam be-
trekkehjk weinig kastgeld bij de comptabelen aanwezig 
behoeft te zijn." 

De heer Duys becijfert hieruit, dat men een rente van 
f 100 000 langs allerlei gaatjes en kanaaltjes in de zakken 
von van Stolk's Gbmmissiehandel (deze was de eenige comp-
tabele) heeft gevoerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer een accountant op eer 
bepaalden dag komt controleeren, dan is het in een bedrijf 
waar het gaat om tientallen van millioenen zeer wel mogelijk 
dat hij een belangrijk saldo aantreft. 

Kwamhij een dag later, wellicht was het saldo afgedragen 
aan de Nederlandsche Bank. Ik behoef hier nauwelijks aan 
toe te voegen, dat de comptabelen, voor zoover zij rente kon-
den kweeken, deze in 's Rijks schatkist hebben gestort. 

En dan zegt de heer Duys: ,,Alles wat tegen de heeren 
Kröller en van Stolk is ingebracht, is volgens Hel Vaderland 
hoon en laster geweest. Hij zal maar niet qualificeéren hoe 
hij dergelijke dingen vindt ." 

Mijnheer de Voorzitter! Ook zal ik niet qualificeéren hoe 
ik de voorstelling der zaken van den geachten afgevaardigde 
uit Zaandam vind. maar ik kan toch niet nalaten hem er on 
te wijzen, dat hij blijkbaar vergeten heeft in deze Het*Volk 
te raadplegen, want dan zou hij in de editie van 20 Juli 1917 
gelezen hebben: 

„Maanden en maanden is b.v. een felle polemiek ge-
voerd tegen het Rijks Graanbureau. Langzamerhand 
durfde haast niemand meer veronderstellen, dat het daar 
niet een janboel was, en dat niet enkele vriendjes van de 
Regeering zich de zakken vol stalen. Onze vriend Duys 
heeft den stoot gegeven tot een enquête; er is aan den 
dag gekomen, dat er technische verbeteringen in de boek-
houding wenschelijk waren; maar verder heeft niemand, 
die redelijk wil zijn, op het Rijks Graanbureau iets kun-
nen aanmerken, en de heftige polemiek is sedert totaal 
verstomd." 

En dan, Mijnheer de Voorzitter, kom ik tot de quaestie van 
het contract met de reeders over de in Amerika liggende 
schepen, die te berde is gebracht door de geachte afgevaar-
digden uit Zaandam en uit Leeuwaredn. 

Het spijt mij, dat ik het zeggen moet, Mijnheer de Vcor-
zitter, maar de voorstelling, die beide heeren van deze zaak 
geven, wemelt van onjuistheden. Eerstens wil ik één ding 
vooropstellen, dat den beiden afgevaardigden onbekend was, 
en wel dit, dat de vordering van deze schepen is geëindigd eu 
door eene nieuwe overeenkomst is vervangen. Ik verzoek u 
mij toe te staan de hoofdbepalingen dezer overeenkomst in 
een noot bij de Handelingen aau de Kamer mede te deelen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, den heer Minister het ge-
vraagde verlof te verleenen. 
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(Minister Fosthama.) 

Daartoe wordt besloten. l ) . 

De heer 1'oslhuiua, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Wat echter in de eerste plaats de bepalingen van 
de oorspronkelijke vordering betreft, zoo moet ik ten sterkste 
opkomen, Mijnheer de Voorzitter, tegen de qualificatie van 
den geachten afgevaardigde uit Zaandam, die van ,,een 
regeeringsstoniniiteit" spreekt en van die van den geachten 
afgevaardigde uit Leeuwarden, die deze bepalingen betitelt 
als te zijn ,,in strijd met de goede zeden". 

Mijnheer de Voorzitter! Zooals aan de Kamer bekend is, is 
aanvankelijk de voor den aanvoer van graan benoodigdo 
scheepsruimte verkregen door gewone bevrachtingscontracten 
met do Nederlandsche reederijen. 

Ik mag misschien er op wijzen, dat de commissie ^van 
onderzoek naar de gestie van het graunbedrijf op bladz. XXI 
van haar verslag het volgende zegt: 

„Wij meenen hier een woord van waardoering voor de 
zeer gunstige resultaten van de bemoeiingen van de 
Eegeering en het Rijksgraanbureau met betrekking tot 
de regeling der vrachten niet achterwege'te mogen laten, 
daar hierdoor inderdaad een zeer groote besparing voor 
het Rijk is verkregen." 

Bij deze bevrachtingsovereenkomsten is een vergoeding 
voor zoogenaamd ..politiek oponthoud" niet opgenomen ge-
weest. Dit werd beschouwd te zijn gedisconteerd in de zee-
vrachten. 

Toen later de Schepenvorderingswet van kracht werd. is in 
plaats van deze onderhandscheovereenkomsten de vordering 
getreden. De vorderingscommissie, die op grond van ver-
zoeken in deze Kamer geuit, voor de vaststelling dar be-
vrachtingsbepalingen in overleg met de reeders is benoemd, 
heeft het standpunt ingenomen, dat alle schepen zouden 
worden gevorderd, welke voor den aanvoer van door de 
Regeering gewenschte artikelen zouden dienen. 

De bepalingen, onder welke de schepen waarvan hier sprake 
is, zijn gevorderd, zijn dan ook in overeenstemming met de 
door deze commissie bij mij ingediende adviezen. 

In een enkel opzicht slechts ben ik van dit advies afge-
weken. 

1) De hoofdbepaliugen der nieuwe overeenkomst zijn de volgende: 
1°. De vordering der betreffende schepen wordt geacht te zijn geëindigd 

op 1 Februari 1918. 
Een vergoeding voor buitengewoon oponthoud is verschuldigd voor ieder 

schip van af den dag na aankomst ter laadplaats in Amerika tot den dag 
(dezen inbegrepen) vdo> dien waarop het krachtens een nieuwe vordering ot' 
krachtens eene bevrachting of andere overeenkomst aanvangt te laden of van 
zijne ligplaats in Amerika vertrekt of wel krachtens een tijdbevracrsjing aan-
vangt betaling te ontvangen. 

De vergoeding voor oponthoud van eenig schip verschuldigd, zal, voor zoo-
ver loopende over het tijdvak aanvangende 1 Februari 1918 — of voor schepen, 
die thans nog lading in hebben, aanvangende op den dag waarop do lossing 
voltooid zal zijn — in geen geval meer bedragen dan de helft van het bedrag, 
dat voor vracht aan den reeder zoude verschuldigd zijn geweest, indien het 
schip de reis waarvoor het gevorderd is, had volbracht. 

Voor reeds geladen schepen worden de kosten voor laden en lossen met 
inbegrip der veroorzaakte bijzondere lasten vergoed. 

Tevens zullen de kosten voor verzekering tegen molest voor de reis van 
Amerika naar Nederland, voor zoover door den reeder betaald en niet terug-
vorderbaar, door de Regeering worden betaald, behalve wanneer het schip 
een reis van Amerika naar Nederland volbrengt. 

Indien do exploitatierekening van een gevorderd schip van af den dag, 
waarop het voor het eerst een reis aanvangt en de volgende 14 dagen een 
lager bedrij f soverschot oplevert dan de vracht, die bet ontvangen zou hebben 
voor do reis, waarvoor het schip gevorderd is, verminderd met de bedrijfs-
onkosten, die zouden zijn ontstaan, indien de reis krachtens de vordering naar 
Nederland ware volbracht, zal de Minister dit verschil in bedrijfsoverschot 
vergoeden. 

Voor iedere verhuring, bevrachting of ingebruikgave wordt de toestemming 
van den Minister vercischt. Mocht de Minister zijn toestemming niet geven, 
of wordt de desbetreffende aanvraag van den reeder niet binnen driemaal 
24 uur, verlengd met de daarin vallende Zon- en feestdagen, door den 
Minister beantwoord, dan moet de reeder zich van bevrachting enz. out-

, houden, hem zal dan echter gedurende don tijd. dat het schip stil ligt een 
vergoeding betaald worden op den voet van die voor buitengewoon oponthoud. J 

In geval van overtreding dezer bepaling verbeurt de rceder wat hij krach-
tens deze overeenkomst te ontvangen heeft of vorderen kan, teniij do in 
gevallen van geschil te benoemen schcidslicdcn op sprekende gronden van 
billijkheid, termen vinden tot rcducccring der boete. 

1 
Handelingen der Staten-Generaa!. — 1917—1918. — I I . 

De oommissie namelijk adviseerde mij bij schrijven van 
11 Juli 1917 de vergoeding voor buitengewoon oponthoud 
te stellen op 60 cent n«r dag per netto-registerton voor de 
eerste duizend resistertonnen en op 40 cent voor eiken netto-
registerton daarboven. 

Tegen dit advies van de oommissie in is de vergoeding 
door mij op respectievelijk 50 en 30 cent bepaald. 

Voor het overige kan ik echter de toekenning van ver-
goeding voor oponthoud ten gevolge van maatregelen der 
buitenlandsche regeeringen niet anders dan billijk vinden. 

Men dwingt in het algemeen belang een reeder zijn schip 
te zenden naar een land, dat zich in oorlog bevindt. De wet, 
die aan de Regeering deze dwingende macht geeft, bepaalt 
tevens, dat de reeder voor zijn diensten een billijke vergoe-
ding bekomt. 

Dat bij deze vergoedincr. hetzii bij de vaststelling van het 
vrachtcijfer, hetzij, zooals hier is geschied, door een bijzon-
dere bepaling, rekening wordt gehouden met oponthoud, dat 
kan ontstaan door maatregelen van het land, waarheen men 
het schip dwingt te gaan, is dus m. i. geheel in overeenstem-
mini? met den geest van de wet. 

Dat intusschen deze vergoeding een matige moet zijn, deze 
opvatting. Mijnheer de Voorzitter, heeft bij mij voorgezeten, 
toen ik het cijfer der vergoeding lager stelde dan door de 
vorderingscommissie werd voorgesteld. 

Ook moet niet worden vergeten, dat een aantal schepen 
reeds beladen was en zoolang de door de Regeering naar 
Amerika gezonden commissie niet alle hoop had opgegeven, 
dat Amerika ten minste een deel der schepen zoude laten ver-
trekken, het belang van ons land medebracht, de beschikking 
over de gevorderde schepen te behouden. 

Wat uu de nieuwe overeenkomst met de reeders betreft, 
Mijnheer de Voorzitter, zoo kan ik dienaangaande mededee-
len, dat zij tot stand kwam na raadpleging van den voorzit» 
ter der commissie van advies in zake de Schepenvorderings-
wet en onder medewerking van een in deze materie doorkneed 
jurist. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meeu thans dat ik het graan-
vraagstuk in ziJD vollen omvansr heb besproken, en ik hoop, 
dat ik daarbij niet door te veel in details te vervallen, de 
groote lijnen uit het oog heb verloren. Deteeltregeling en 
naar werking is besproken, evenals de zaaizaadregeling en 
oplevering der granen; de vraasr is onder de oogen gezien, of 
door verlenging van den geldigheidsduur der broodkaarten, 
loor onttrekken van graan aan de gistindustrie en aan 
de z.g. luxe-bedrijven gezorgd had moeten worden, dat de 
voorraad langer strekte; nagegaan is. of ik mij aan verzuim 
schuldig maakte, doordien geen aardappelpoeder vervaar-
digd is ten behoeve van de broodbereiding; ik heb de uit-
komsten vermeld van het onderzoek naar de bedrrjfsresul-
taten in de bakkerijen; ik ben op de klachten ingegaan door 
de bakkers geuit met betrekkin? tot de qualiteit der ont-
vangen grondstof; de al of niet gegrondheid van grieven van 
maaglijders tegen de qualiteit van het huidige brood zijn 
nagegaan; ik behandelde daarnaast de gestie van het graan-
bedrijf, de vraag naar de winsten van de meelfabrikanten, 
de quaestie van de liggelden der in Amerika vastgehouden 
schenen — ik vlei mij, Mijnheer de Voorzitter, dat ik geen 
enkel punt van beteekenis. dat met onze broodvoorziening 
rechtstreeksch of minder rechtstreeksch verband houdt en in 
deze dagen aan de orde is gesteld, over het hoofd heb gezien 
en geen enkele grief of bezwaar van belang onbesproken heb 
gelaten — welnu. Mijnheer de Voorzitter, het zij mij ver-
gund tegenover de vele vragen, op dit gebied door de Kamer 
aan mij gesteld, nu wederkeerig van mijn kant aan de 
Kamer één enkele vraag te stellen. Ik zal het hierbij kort 
maken, Mijnheer de Voorziter, omdat ik besef, dat ik noch 
van u. noch van de welwillendheid der Kamer meer mag 
vergen. 

Deze vraag. Mijnheer de Voorzitter, is: Wat heeft deze 
Minister bereikt met zijn zorg voor den aanvoer van brood-
graan? 

Voor de beantwoording dezer vraag, Mijnheer de Voorzitter, 
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(Minister Posthuma.) 

roep ik in uw berinnering terug den tijd, dat hier uitsluU 
tend bruinbrood werd gegeten, dit was in Aprpil en Mei 1916. 

In het voorjaar 1916. Mijnheer de Voorzitter, waa de toe-
Etand deze. dat ik deels door de maatregelen der belligeren-
ten ton aanzien van het scheepvaartverkeer, deels door het 
wegvallen van neutrale, niet Nederlandsche en ook Neder-
landschc schepen uit de vaart op Nederland en door het op-
leggen van een deel van onze vloot, den voorraad tarwe en 
meel dagelijks zag verminderen zonder voldoende aanvulling. 

Op 1 April 1916 was de toestand het hachelijkst. Toen be-
droejr de voorraad: 

1650 ton tarwe, 
30 315 ton Amerikaansch meel. 

gezamenlijk voor nog geen veertien dagen voldoende voor de 
brood voeding van dien tijd. 

Heeft men behalve in den vorm van de consumptie van 
bruinbrood daarvan iets bemerkt? 

Wat is sedert gebeurd? In Maart 1916 was de Schepenuit-
voerwet tot stand gekomen en ondanks de menigvuldige stag-
naties die zich sedert voordeden; ik herinner aan de aanhou-
ding der schepen in de Downs en Kirkwall. aan de stakingen 
in de haven van Rotterdam, aan de zeeliedenstakingen, aan 
de met goederen verstopte havens van Amerika. Niettegen-
staande dit alles is het mij gelukt aan te voeren van 1 April 
1916 tot 1 April 1917: 

695 680 ton tarwe. 
50 830 ,, Amerikaansch meel, 

totaal 746 510 ton, 

dat is iets meer dan de normale behoefte aan grondstoffen 
voor brood gedurende dat tijdperk. 

Bij de afkondiging van den onbeperkten duikbootoorlog was 
de voorraad: 

89 187 ton tarwe, 
53 943 „ meel, 

totaal 143 130 ton, 

genoeg voor pl.m. 2$ maand. 
In den loop van Maart en April 1917 heb ik 29 stoom-

schepen uit kunnen zenden om tarwe en meel te halen. 
Dit zijn de schepen die hier, voor het meerendeel in Mei 

en Juni 1917, terug zijn kunnen keeren. 
De later uitgevaren schepen zijn nog niet teruggekomen, 

behalve het stoomschip Noordam, dat, in Mei 1917 naar 
Amerika vertrokken, in Augustus daaraanvolgende met tarwe 
en meel in het vaderland terugkeerde. 

Behalve de leding van de Noordam is er dus na Juni 1917 
geen aanvoer van tarwe geweest. 

Ik resumeer, Mijnheer de Voorzitter, op 1 April 1916 voor-
raad voor veertien dagen, in Februari 1917 onbeperkte duik-
bootoorlog; in den zomer van 1917 de laatste aanvoeren en 
thans, half Maart 1918, kan ik verklaren: de voorraden, die 
ik nu heb, zijn voldoende om de broodvoorziening op de 
huidige basis tot half Juni ongestoord te laten verloopen; de 
voorraden, die nog te wachten zijn, stellen buiten twijfel in 
staat de broodvoorziening tot 1 Juli voort te zetten. 

De regeeringscommissarissen. Mijnheer de Voorzitter, die 
— om met den geachten afgevaardigde uit Utrecht I te 
spreken — blijkbaar nog méér bodemloos optimist zijn dan 
ik, schatten, dat de nog te wachten hoeveelheden zullen 
strekken tot 1 Augustus. Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop 
niet, dat men in deze mededeeüng een blijk van zelfverhef-
fing zal willen zien — zij is geenszins als zoodanig bedoeld 
— maar ik meen toch. dat niet elke aanleiding ontbreekt om 
tegenover al het zwart, dat, volgens sommige spiekers, ken-
merk van mijn beleid schijnt te zijn, dit ééne lichtpuntje te 
plaat«en. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben hier gekomen tot een ge-
schikt punt om mijn rede te kunnen afbreken. 

(Rutgers.) 
De vergadering wordt voor een driekwart uur geschorst 

en daarna hervat. 

De heer Rutgers, lid van de Commissie voor de Verzoek* 
schriften, brengt het volgende verslag uit: 

In handen van de Commissie zijn gesteld de volgende 
verzoekschriften: 

een, van J . van Gessel H.-Jz., voormalig tweede-schrijver 
bij den Raad van beroep (O.) te Breda. Adressant verzoekt, 
dat hem alsnog duurtetoeslag worde toegekend over de maan-
den Augustus—December 1917, gedurende welke maanden 
hij niet meer in 's lands dienst was, maar wachtgeld genoot 
krachtens art . 23 van de wet van 1 Mei 1917 (Staatsblad 
n". 358). 

De Commissie wijst er op. dat de Kamer alleen gelden 
voor duurtetoeslag heeft gevoteerd voor personen in werke-
lijken dienst. De geldende bepalingen zyn ten opzichte van 
verzoeker niet verkeerd toegepast. 

De Commissie stelt voor ten aanzien van het verzoek over 
te gaan tot de orde van den dag; 

een, van Hendrik Jan Oonk, gewezen onderwijzer aan het 
herhalingsonderwijs te Winterswijk. Adressant beklaagt 
zich, dat zijn dienstjaren als zoodanig, in strijd met het 
advies van den Pensioenraad voor de Gemeenteambtenaren, 
slechts voor de helft in rekening zijn gebracht voor de be-
paling van zijn pensioen, daar hij, ten onrechte, geacht 
werd slechts gedurende zes maanden 'sjaars in werkelijken 
dienst te zijn geweest in den zin van art . 15 per Pensioenwet 
voor de gemeente-ambtenaren 1913. Hij verzoekt te bevord«-
ren, dut deze fout alsnog worde hersteld. 

De Commissie, van oordeel dat de in het door verzoeker 
in afschriit overgelegd advies vau den Pensioenraad voor 
de Gemeente-ambtenaren ontwikkelde overwegingen ernsti-
gen twijfel wekken aan de juistheid van het door de Regee-
ring ingenomen standpunt, stelt voor het verzoek te zenden 
aan den Minister van Financiën, met verzoek om inlich-
tingen; 

een, van Magdalena Wedemeijer. weduwe van A. J . van 
Gemert, piano-onderwijzeres te Eindhoven. Adressante kan 
aan de wet van 23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 426) geen rech-
ten ontleenen, daar wijlen haar echtgenoot, in 1905 over-
leden.jjeeds in 1893 had opgehouden bij het onderwijs werk-
zaam te zijn, zulks wegens invaliditeit, terwijl hij geen 
pensioen genoot, daar hij bij het bijzonder onderwijs had 
gediend. 

De Commissie is van oordeel, dat wijziging van de wet 
van 23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 426) bij de behandeling der 
Staatsbegrooting kan worden ter sprake gebracht en stelt 
voor het adres ter griffie neder te leggen, ter inzage van 
de leden; 

een, van Margaretha Jacoba Cornelia Frings, weduwe 
van Johannes Appeldoorn. Adressante beklaagt zich. dat zij 
aan de wet van 23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 426), gee» 
recht op pensioen ontleent, wijl wijlen haar echtgenoot in 
1891 ophield bij het lager onderwijl werkzaam te zijn en toen 
overging naar het middelbaar onderwijs, waarbij hij tot zijn 
overlijden in 1905 werkzaam Weef. 

De Commissie, van oordeel dat wijziging der wet van 
23 Mei 1917 bij de behandeling der Staatsbegrooting kan 
worden ter sprake gebrfcht. stelt voor het ndres ter "riffie 
neder te leggen, ter kennisneming voor de leden der Kamer: 

een. van W. K. Daamen, onderwijzer te Utrecht. Adres-
sant verzoekt te bevordereJi. dat hij uit het krankzinnigen-
gesticht in die tremeente. waar hii verbluft wordt ontslagen, 
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en eventueel voor den rechter wordt terechtgesteld voor hem 
ten laste te leggen vergrijpen. 

De Commissie stelt voor over te gaan tot de orde van den 
dag; 

een, van A. Delsing-Meischke, te Echt. Adressant beklaagt 
zich over de instelling van een huurcommissie in die ge-
meente en over verschillende beslissingen van die commissio. 
Hij wil zijn huizen in eigendom aan den Staat overdragen, 
te betalen met obligaties van een staatsleening. 

De Commissie merkt op, dat er van de beslissingen der 
huurcommissiea beroep openstaat en stelt voor over te gaan 
tot de orde van den dag. 

De Vergadering vereenigt zich achtereenvolgens met de 
voorgestelde conclusies. 

De beraadslaging wordt voortgezet. 

De heer Postbnma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, zet zijn rede voort en zegt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Naast het vraagstuk der brood voorziening, Mijnheer de 
Voorzitter, eischt in de eerste plaats de vet- en vleeschvoor-
ziening de aandacht. Het is vooral met betrekking tot de 
vetvoorziening. dat door verschillende leden ernstige grieven 
tegen mijn beleid zijn geuit. Hoe zeer ik ook hier weer te 
laat ben, Mijnheer de Voorzitter, meent de geachte ufgevuai-
digde uit Leeuwarden te hebben aangetoond door te vermel-
den, dat reeds I J jaar door den heer La Gro een voorstel zoti 
zijn ingediend tot vermenging van boter tot margarine. 

Mijnheer de Voorzitter! Mg was van zoodanig voorstel 
niets bekend en ik heb dan ook nagegaan, wat er van dit 
voorstel waar is. Welnu, Mijnheer de Voorzitter, ook aan 
mijn Departement en aan het Centraal Administratiekan-
toor was daarvan niets bekend; ten overvloede heeft de 
directie van dit kantoor den heer La Gro opgebeld en ook deze 
deelde mede, dat nooit een voorstel was uitgegaan als door 
den geachten afgevaardigde uit Leeuwarden bedoeld. 

Wat andere mededeelingen van dezen geachten afgevaar-
digde aangaat, Mijnheer de Voorzitter, kan ik niet ontken-
nen, dat ik daarvan wel een en ander weet. Zoo die omtrent 
de door den geachten afgevaardigde gegeven uiteenzetting 
in zake het verbruik van vetten, de soorten van vetten, de 
Boterwet, den boterexport enz. — welnu, Mijnheer de Voor-
zitter, al het daar medegedeelde is ter sprake gekomen in een 
vergadering met de gemeentebesturen. Ik laat nu daar, dat 
bij den opzet der cijfers niet in aanmerking is genomen, dat 
het vetgehalte in vet en margarine zich verhoudt als 5 tot 4, 
zoodat de uit de cijfers te trekken conclusie onjuist is; maar, 
Mijnheer de Voorzitter, wat ik wilde opmerken is dit, dat 
ik toch wel eenig bezwaar heb, dat aan de gemeentebesturen 
verstrekte inlichtingen door deze aan Kamerleden worden 
medegedeeld; op deze wijze moet het spaak loopen met het 
plegen van overleg met de gemeentebesturen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is wellicht geen artikel, waar-
van het gemis sterker wordt gevoeld dan van het vet, en ten 
onzent is dit te meer op dit oogenblik het geval, omdnt wij 

edurende den oorlog in een zeer bevoorrechte positie met 
etrekking tot het vet hebben verkeerd, en pas zeer kortelings 

zich moeilijkheden van beteekenis zijn gaan voordoen. 
Twee factoren zijn het, die hiertoe aanleiding hebben ge-

gegeven. De stijging van de prijzen van de boter — een 
luxe artikel, dat dienovereenkomstig niet beneden kostprijs 
verstrekt werd — heeft tot gevolg gehad een verhoogd gebruik 
van margarine in de kringen, die tot dusver boter plachten 
te gebruiken. Daarnaast is in verband met het verminderen 
van de varkensmesterij het spek van de markt verdwenen, 
terwijl als gevolg van gemis aan krachtvoeder ook de vet-
productie van de runderen zeer daalde, wat weer groote 
stijging der prijzen van het vet tot gevolg hnd, zoodat dit 
artikel buiten het bereik der groote massa kwam. 

Ik kan het mij volkomen indenken. Mijnheer ds Voor-
zitter, dat de bevolking door het ontstaand tekort aan vet 

(Minister Posthuma.) 

zich te onaangenamer gestemd moest gevoelen, wijl de mar-
garinefabrieken regelmatig werken en nog steeds belang-
rijke hoeveelheden margarine worden uitgevoerd. 

Oppervlakkig beschouwd, Mijnheer de voorzitter, had het 
voor de hand gelegen om wat minder margarine te doen 
uitvoeren en meer margarine voor binnenl:;ndsch verbruik 
beschikbaar te stellen. Maar, Mijnheer de Voorzitter, juist 
aan deze oplossing was geen denken; immers de grondstoffen 
voor de fabricage van margarine en van bak- en braadvet 
worden van overzee aangevoerd, en daarbij wordt ons do 
eisch gesteld, dat het verbruik tot een bepaalde hoeveelheid 
wordt beperkt. De hoeveelheid is bepaald op 500 tons, later 
op 600 tons margarine, 380 tons eetbare vetten, later ver-
hoogd met 190 tons lijnolie, dus totaal op 1170 tons per 
week. 

Daarenboven zou dan gebruikt kunnen worden onze 
productie aan inlandsche vetten, t.w. van rundvet. waarvan 
de proiuctie op circa 00 tons per week is te schatten, en van 
boter, waaraan niettegenstaande de verminderde productie 
nog steeds uitvoer plaats vindt, doordien bij de hooge prijzen 
het binnenlandsch veruruik lager bleef dan de productie. 

Wat de margarine betreft, heeft d* N.O.T., in overeen-
slemming met de bij den aanvoer aanvaarde verplichtingen, 
do controle op zich genomen, ann wien vetten geleverd wor-
den en dienovereenkomstig de winkeliers gerantsoeneerd op 
basis vun hun omzet iu 1914, verhoogd met 25 pet. 

De toestand was dus zoo: bij de verstrekking van vetten 
van buiteulandsche herkomst ziin we aan bepaalde «reuzen 
gebond^r, een poging, die verstrekking te vermeerderen, 
zou slechts tot jjevolg hebben gehad, dat de aanvoeren van 
grondstoffen geheel stopten, wat toch zeker niet in het 
i-elamg v .n cn^e vetvoorziening zoude zijn. Daarnaast had 
men verder de beperking in de verstrekking wat betreft J e 
personen, aun wie vet geleverd kon worden. Het is juist deze 
omstandigheid, die tot eigenaardig» moeilijkheden heeft 
aanleiding gegeven. De coöperatie, en zeer zeker daarbij 
niet in de laatste plaats de coöperat:e onder arbeiders, heeft 
bet tijdens den oorlog tot grooten bloei gebracht. Nu zijn 
er tal van die coöperities tijdens den oorlog opgericht, en 
daar zij dus natuurlijk voor den oorlog geen omzet in mar-
garine Ladden, konden deze coöperaties ook nu geen mar-
ganne ontvangen, in verband met het boven gememoreerde, 
üat cie winketiers gerantsoeneerd werden op basis omzet 1911 
plus 25 pet. De leden dezer coöperaties moesten dus bij de 
winkelier? terechtkomen voor het verkrijgen van mar-
garine. Maar bij deaie winkeliers steeg de vr^ig naar mar-
KAwtie^oojf onue.i .iuu genuue Munten, ui uaax einzen bij cio 
rediening uiteraard vóór gingen, ontstond de pijnlijke toe-
It&nu, ci.L ne .c.;-.i vau uc Uij.i>vc coöperaties iier :̂ci..> mar-
garine konden krijgen en voor hen een ernstige noodtoestand 
geboren werd. De geachte afgevaardigde uit Almelo zal 
hieruit, Mijnheer de Voorzitter, begrepen hebben, dat de 
beweerd* achterstelling van de coöperaties aan de om.stan-
itgheden en niet aun mij lag. De remedie hiervoor. Mijn-
heer de Voorzitter. -- ik boor het al zeggen — lag toch voor 
de haud; ^runtsooneeren!" Maar, Mijnheer de Voorzitter, 
dat gaat zoo maar niet. Rantsoeneeien «onder meer had de 
zaak eenvoudig verergerd en het tekort vergroot, omdat een 
marg.ir.neruntscen ook ten goede zou zijn gekomen aan hen. 
die tiee'emaal geen margarine gebruiken. En al mocht dit 
bezwaar ondervangen kunnen worden, daarmee werd de 
1 eschik'baar te stellen hoeveelheid vet on zich zelf toch niet 
grooter. Dit laatste kon slechts bereikt worden door de 
boter weer bereikbaar te stellen voor die kringen, welke 
vroeger boter gebruikten, doch na de prijsstijging — een 
volkomen geinotivxnue prijsstijging. Mijnheer de Voorzitter, 
in verband met do productiekosten der melk en doordien 
een beschikbaarstelling tegen verlaagden prijs door den 
export na het in werking treden van de N.U.M, niet meer 
mogelijk was — margarine waren gaan gebruiken. Deze 
kringen zouden zich weer tot de boter wenden, indien die 
b.v. £ 1 per K.G. goedkooper was. Mjjar daarmee was. een 
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bedrag van 50 a 60 ïnillioen per jaar gemoeid en al snai.it ik 
nu ook volgens sommige afgevaardigden nog zoo met het 
geld, Mrjnhepr uo toorsitter, tot Ucze geiuwegsinijtmg was 
ik toch niet bereid. En dat te minder bereid. Mijnheer de 
Voorzitter, omüut dat geld ook weggesmeten zou zijn ten 
behoeve van personen, die de.n vollen boterprijs dubbel en 
dwars willen en ook kunnen betalen. 

De oplossing, Mijnheer de Voorzitter, zou dus langs wat 
goedkooperen weg moeten geschieden. Die we? is hier aan-
gegeven door de geachte afgevaardigden uit Veendam en 
leeuwarden: vermenging van margarine met boter. Maar, 
Mijnheer de Voorzitter, daarvoor is r.oodig wijziging van de 
Boterwet. 

De geachte afgevaardigde uit Leeuwarden vindt dat niets 
bijzonders, maar, Manheer de Voorzitter, naar mijn meenin^ 
is die wetswijziging wel van beteekenis. We moeten toch niet 
vergeten, dat we door die wijziging een goed deel van onze 
•vroegere welvaartspolitiek over boord smijten. Moet ik er 
hier aan herinneren. Mijnheer de Voorzitter, met hoe buiten-
gewone moeilijkheden het gepaard is gegaan de boteiknoeierij 
ten onzent uit de wereld te helpen en weer een goeden naam 
op de buitenlandsche markten te verwerven, iets dat alleen 
dank zij de Boterwet is kunnen_ gelukken ? 

Wat voor gevolg zou deze wijziging hebben voor den toe-
stand na den oorlog, indien van staatswege de praktijk der 
botervervalsehiug — want daar komt het ten slotte toch op 
neer — werd ter hand genomen ? Hoe krijgen we later die 
knoeierijen er weer uit? 

Intussckeu, Mijnheer de Voorzitter, bet bela-ig der volks-
•voeding gaat voor het commercieele belang, en ik ben er dan 
ook niet voor teruggedeinsd een wijziging van de Boterwet 
te doen ontwerpen; het ontwerp zal, naar ik hoop, spoedig 
mijn Departement kunnen verlaten. 

Deze wijz'ging is de eerste stap tot andere ^wijzigingen, die 
voor de margarmefabrieken van t>e teek en is zijn. Elke fabriek 
heeft haar eigen u-erken, en elk merk zijn eigen cliëntrele — 
vaak slechts verkregen met opoffering van hooge kosten —; 
welnu, Mijnheer de Voorzitter, ik stel mjj voor volgens de 
nieuwe regeling slechts één soort margarine te doen vervaar-
digen voor de binnenland^che distributie, en wel normaal-
margarine, en daarnaast margarine-melange en boter-
melange, met resp. 25 pet. en 50 pet. boter door de margarine 
vermengd. Voor hen, die betalen willen en kunnen blijft dun 
nog boter verkrijgbaar. De prijzen die voor deze artikelen 
zullen gelden, zijn 50 et. per pond voor de margarine, 85 et. 
voor de margarine-melange, f 1,25 voor de boter-melange en 
f 1,75 vcor de boter. 

In totaal hoop ik wekelijks 1 600 00D K.G. van deze arti-
kelen verkrijgbaar te doen steFen. waarvan 600 000 K G. 
normaal-margarine. 400 000 K.G. margailne-i 'elange, 
200 000 K.G. boter-mel-n-e en 400 000 K.G. boter. Het bak 
en braadvet zal daarbij kompn te vervdlen; ik wensch hier-
toe over te gaan. Mijnheer de Voorzitter, ten einde alles zoo 
eenvoudig mogelijk te houden, en tevens, ten einde daar-
door een einde fe maken aan liet erger1"!? misbruik, dat men 
een kostelijk eetvct gebruikt vcor tbeelichtjs of wagensmeer 
of zeepfabricage e. d. 

Tot heden heb ik de nieuwe regeling niet ingeveord, om-
dat het mij niet gelukt is de verzekering te ve'krrieren. dat 
ook technisch de zaak zou kunnen lecp^n. Alles is intussehen 
gedaan om zoo spoedig mogelijk tot de nieuwe regeling te 
kunnen overgaan. 

De bovengenoemde 1 600 000 K.G. stem roei overeen met 
©en r^nt-o-m van circa 35 srram nor dft*. Mijnheer de Voor 
zitterT H^t ia. in TwV>nd hiermed" wellicht niet onnutt;cr te 
vermelden, dat in Zwitserland, dat ons dezer d^een herhaal• 
deüik als een voorbeeld is voorbehoud-n niet incran? van 
1 Maart *m rantsoen is iiwreroerd van 500 gram vet en bak-
olie en 150 gram boter. PVP% ner maand. 

Mnnheer de Voorzitter! Tk wijs er U'tdrukkelük op, dat in 
de nieuwe reff̂ 'HMr ook boter gerantsoeneerd is, en dus 
niemand U I P T dan z:in ra^t-oen z^l kunnen W n w ^ n . Wat 
meer geproduceerd wordf dan verbrr^'H, wordt bij de vet-
reserve gevoegd. Ik acht uit o. m. ncodig ten einde het ver-

wijt te ontgaan, dat de maatregel der rantsoeneering van de 
boter wordt uitgelegd o Is een maatregel om grootere hoe-
veelheden voor export vrij te krijgen. 

Do winstmarge voor de winkeliers l>y den verkoop van 
margarine zal onveranderd blijven, n'en déplaise den ge-
achten afgevaardigde uit Winschoten, die van meening was, 
dat liet geringe verbruik van normaal-margarine tot dusver 
was te wijten aan de te lage winstmarge, voorgesteld door de 
sabdteerende margarinefabrikanten. Mijnheer de Voorzitter, 
die winstmarge bedraagt ruim 13 pet. of 3 pet minder dan 
voor Vitello én overenkomstige soorten; er zijn duurdere soor-
ten iu den handel, waarvoor de winstmarge nog lager is dan 
13 pet., en die toch grif gevraagd worden. De mededeeling 
in de Memorie van Antwoord omtrent margarine als ,,smaak-
artikeL" handnaaf ik dan ook ten volle. 

Ten slotte nog een woord, Mijnheer de Voorzitter, over de 
z.g. overdreven winsten der margarinefabrikanten. Deze 
winsten, Mijnheer de Voorzitter, zijn niet gemaakt ten koste 
van de verbruikers; integendeel zijn de biunenlandsche mar-
gaxineprijzen steeds zoo laag mogelijk gehouden en nimmer 
verhoogd dan na overleg met mij; de gemaakte groote winsten 
zijn verkregen op margarine, die geëxporteerd werd. 

Ik kan hieraan nog toevoegen, dat een groote margarine-
fabriek, niet ver hier vandaan, aangeboden heeft door boe-
kenonderzoek te doen bewijzen, dat zij het afgeloopen jaar 
op de in het binnenland geplaatste margarine een zeer aan-
zienlijk bedrag verloten heeft. 

De geachte afgevaardigden uit Zaandam en Winschoten 
vinden hiermede hun opmerkingen over de winsten der mar-
garinefabrikanten beantwoord. 

Nu, Mijnheer de Voorzitter, da vleeschvoorziening. 
De bemoeiingen van de Regeering met de vleeschvoorzie-

mng zijn in het begin van 1915 aangevangen met de beschik-
baarstelling van regeeringsvarkens door toepassing van het 
bekende sytfoein: tegenover uitvoer van varkensvleesch be-
schikbaarstelling van varkens tegen matigen prijs voor bin-
nenlandsch verbruik. Door toepassing van dit stelsel is ge-
durende seruimen tijd in flinke mate in de behoefte der be-
volking aan varkensvleesch voorzien. Afgezien van enkele 
ondeibrekingen van korten duur, wanneer tijdelijk het aan-
tal leverbare varkens te klein werd, werd eeregeld wekelijks 
een hoeveelheid varkensvleesch van 1 200 000 K.G. tot 
1 500 000 K.G. geleverd. 

Nog in het najaar van 1916 bleek — nadat de regeling der 
beschikbaar.-teiliusr dus ruim l i jaar gewerkt bad — bij een 
toen gehouden telling de varkensstapel in Nederland nog zeer 
belangrijk arrooter te zijn dan bij een tellin? in 1910. 

Een aldus samengestelde varkensstapel kon zeer gemak-
kelijk wekelijks 12 a 15 000 siachtrijpe dieren afleveren. 

Het is enkel en alleen.geweest liet tekort in den aanvoer 
van maïs en ander geschikt veevoeder, dat den toestand zoo 
belangrijk heelt verslechterd. Toen zeker was, dat in den 
winter van 1916 veel te weinig varkensvoer beschikbaar zou 
komen, moest de varkensstapel belangrijk ingekrompen wor-
den. Deze inkrimping: ware natuurlijk op eenvoudige wijze 
te verkrijgen geweest, door het toestaan van een aanmerke-
liiken uitvoer. Voorzichtigheidshalve isnaast een beperkten 
uitvoer toen een groote hoeveelheid ingezouten, waarvan 
later voor binnenlaudsch verbruik ook een aanmerkelijk deel 
afgeleverd is. 

Niettegenstaande de aanmerkelijke inkiimpiutr van den 
varkensstapel kan no;r zeer seruinien tijd met de verstrekking 
van varkensvleesch op den ouden voet van ongeveer 200 K.G. 
per' week per 1000 inwoners doorgegaan worden. 

De exportinkomsten waren we'—evallen; uit 's Rijks mid-
delen werden de koeten bestreden. 

Nog éénmaal werd in#-den loop van 1917 het stekel van 
conserveering van een tijdelijken overvloed van varkens toe-
gepast, en wederom kon later van deze reserve een tijdlang 
in de b;n:ienlan<'-'-1'e behoefte voorzien worden. 

In Augustus 1917 was het aanbod van varkens met een 
slechtgewicbt van_ 100 K.G. ten eenenmale onvoldoende. 
Door bét ontoereikende krachtvoeder eroeidem de dieren 
weinig of niet. Het minimum-slachtgewicht, dat van af den 
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beginno 1Ü0 K.G. geweest was, moest tot 70 K.G. verlaagd 
worden en ook dit gewiekt moest nog tweemaal met 10 K.G. 
verlaagd worden. 

Het aantal varkens dat geleverd werd. bleef aanvankelijk 
nog gelijk, maar ook dit moest geleidelijk verminderd 
worden. 

In plaats van wekelijksche leveringen van gemiddeld 
12UÜ0U0 K.G. bedroeg de lioeveelheid varkensvleesch, die 
einde 1917 geleverd werd per week ruim 400 000 K.G. Er kan 
evenwel niet genoeg de aandacht op gevestigd worden, dat 
de eenige oorzaak, waarom de regeling van de beschikbaar-
stelling van dit artikel, die zoo vele maanden uitnemend 
heeft gewerkt, ten slotte in waarde zoo sterk achteruit gegaan 
is, is het gebrek aan aanvoeren van beperkte hoeveelheden 
krachtvoeaer. Vermeld moet ook nog worden, dat belangrijke 
hoeveelheden maïs, die aanvankelijk bedoeld waren om via 
hot varken als karbonade of spek op onze tafel te komen, 
door ons in den vorm van brood zijn opgegeten. 

Bij de debatten is o.a. gesproken over de verkeerde maat-
regelen in zake de varkensfokkerrj. Ik moet daartegen uit-
drukkelijk opkomen. Het had in de gegeven omstandigheden 
niet anders kunnen loopen, hierby natuurlijk de gewone re-
etrictie makende, dat hier of daar wel eens misgegrepen is. 

Maar de zaak als geheel genomen herhaal ik: het heeft niet 
anders gekund. 

De opmerking is gemaakt, dat wanneer de Minister de in-
kooppryzen van de varkens maar had verhoogd, dan zouden 
er wel meer varkens gekomen zijn. Ik wil dat toegeven, maar 
stel daarbij de vraag, ten koste van wat? 

Vooraf wil ik nog opmerken, dat met het meer bezwarend 
worden van de varkensmesterij do inkoopprijzen verhoogd 
waren. 

Van f 1,20 per K.G. slachtgewicht zijn ze geleidelijk op-
greloopen tot f 1.50. 

Deze prijsverhooging was op verre na niet voldoende om 
de mesterij in de streken, waar dit in normale tijden als be-
trekkeln'k groeibedrijf uitgeoefend wordt, loonend te maken. 
Uit deze streken zijn mij becijferingen voorgelegd, waarbij 
voorgerekend_ werd. dat de prijzen per K.G. slachtgewicht 
minstens f 2,50 in plaats van f 1,50 moesten zijn om loonende 
bedrij f suitkomsten te geven. 

Ter verklaring van dit exorbitant hoogs cijfer moet opge-
merkt worden, dat dergelijke bedrijven, waar letterlijk alles 
wat de dieren moeten hebben, gekocht moet worden en nu in 
volstrekt onvoldoende hoeveelheden beschikbaar is, op het 
«ogenblik verbazond duur moeten werkeu. Zulks niet in de 
eerste plaats door do hooge voed er prijzen, maar in hoofdzaak 
ten gevolge van het ontoereikend zijn van het voer. 

In dergelijke gevallen kan zoo'n bedrijf niet meer uitge-
oefend worden. Het is dan te veel te duur. niet alleen aan 
geld, maar ook aanvoer ; het dier groeit heel langzaam. 

Er zijn _ twee middelen om verbetering te brengen in de 
varkenspositie: 

a) invoer van krachtvoeder, of 
b) eigen productie van krachtvoeder uit afvallen. 
In de tweede richting ben ik — dank zü de adviezen, die 

professor van Calcnr mij ter zake heeft gegeveu — werkzaam. 
Aanvankelijk stonden zij. die deze aangelegenheid te beooT-
deelen en mij te advi=c-eren hadden, eenigszins gereserveerd 
tegenover dê  denkbeelden van professor van CaTcar. Zoo?ls 
achterna gebleken is ten onrechte, maar toch zal, vertiouw ik, 
da Kamer den aanvankel ijken twijfel aan de pnetische doel-
matigbeid va.n een dergelijk voeder begrijpen. Trouwens pro-
fessor van Cnlcar was de eerste om volmondig de noodz->ke-
JÜkheid van practische proefnemingen toe te geven. Deze 
hebben plaats gehad en leverden een gunstig resultaat op, 
daarna Ls het besluit genomen om dit voer in groote hoeveel-
heden te doen bereiden. 
_ Het leek mij bezwaarlijk om naast het vele. dat van regee-

ringswege nu al gedaan moet worden on zakelijk terrein, ook 
nog op groote schaal te beginnen met de fabricage van ver-
kensvoer. Wel heb ik mij kunnen vereenigen met een rege-
ltng, waarbij met particuliere bedn'iven een overeenkomst 
aangegaan wordt, waarbij deze bedrijven tegen garantie van 
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afname ven aangegeven hoeveelheden zich verplichten om uit 
aangewezen grondstoffen varkensvoeder te bereiden en a i te 
leveren tegen overeengekomen prijzen. 

De voorbereiding van deze overeenkomsten kostte veel tijd 
— evenwel gaf de inrichting van de fabrieken waarin de 
droogtoestelien opgesteld moesten worden nog meer opont-
houd, zulks yoornamelrjk, omdat de voornaamste der benoo-
digde materialen hier te Lande niet aanwezig waren. 

Er zijn op het oogenblik overeenkomsten afgesloten met 
een 5-tal bedrijven, die, wanneer zij in volle productie zijn, 
met d« proeffabriek te zamen maandelijks 5 millioen K.G. 
krachtvoer kunnen produceeren. Met een 7-tal andere worden 
nog onderhandelingen gevoerd. 

Ten opzichte van de beschikbaarstelling van rundvleesch 
hebben reeds in den zomer van 1917 verschillende bespre-

i kingen plaats gevonden; toen in den nazomer met de grootst 
mogelijke waarschijnlijkheid aangenomen kon worden, dat 

I door de sterke inkrimping van de varkenshouderij, de regel-
I matige beschikbaarstelling van spek en varkensvleesch zoude 
I eindigen of althans onvoldoende zoude worden, is een vol-
i ledig plan voor distributie van rundvleesch uitgewerkt. 

Hierover is destijds op de bij dergelijke vraagstukken ge-
bruikelijke wijze overleg gepleegd mot de vertegenwoordigers 
van de groote gemeenten en de Vereeniging van Nederland» 
sche gemeenten. 

In dien tijd — het was tegen het einde van den weidetijd 
— was het aanbod van slachtvee op de markten zeer groot, 
de veeprijzen waren belangrijk verlaagd en in verband daar-
mede werd ook — althans in de z.^. volkszaken —- rund-
vleesch tegen inderdaad lage prijzen verkocht. 

Het was toen een open vraag of in de komende winter-
maanden het aanbod onveranderd groot zou blijven. Naar 
mijn veronderstelling zou de aanvoer van slachtvee op de 
markten sterk verminderen, zoodra het vee goed en wel ge-
stald zoude zijn — evenwel de mogelijkheid was niet uitge-
sloten, dat de voedingsverhoudingen nog belangrijk ongun-
stiger zouden blijken dan ik mij voorstelde en dientengevolge 
een voortdurend sterk aanbod van slachtvee zoude blijven. 

Deze laatste veronderstelling vond vrijwel algemeen in-
stemming bij de vertegenwoordigers der gemeenten. Het 
advies van deze vergadering was dan ook om niet tot distri-
butie van rundvleesch over te gaan. Ik stond toen voor een 
moeilijke keuze en heb gemeend een afwachtende houding 
te moeten aannemen. 

Intusschen heeft de loop der zaken aangetoond, dat de 
goedkoopte van het rundvleesch een tijdelijk verschijnsel was 
en is de noodzakelijkheid van het nemen van maatregelen 
gebleken. 

_ Het stellen van maximum prijzen is de eerste stap geweest, 
die, naar de ervaring geleerd heeft, gevolgd moet worden dooi 
distributie. Hiertoe zijn de voorbereidende maatregelen ge-
troffen: de burgemeesters hebben de opgaven verzameld van 
het aantal stuks vee boven 12 maanden, dat door de gezam^n" 
lijke veehouders, in hun gemeente gevestigd, gehouden wordt. 
De resultaten van dit onderzoek leeren, dat het aantal stuks 
—• ruim 1,3 millioen — reeds vrij belangrijk kleiner is dan 
bij vorige tellingen, n.1. 200 000 stuks kleiner. Hoewel do 
omstandigheden een inkrimping van onzen geheplen veestapel 
tot een gebiedenden eisch maken, moet anderzijds ook weer 
rekening gehouden worden met de noodzakelijkheid van ruime 
melkproductie, omdat melk, boter en kaas bij voortduring 
belangrijker factoren onzer voeding worden. 

Hierdoor wordt het vraagstuk hoever de rundveestapel :n-
gekrompen kan worden, meer ingewikkeld en moet bij de 
distributie van rundvleesch veel voorzichtigheid betracht wor-

I den. Het sterke vleeschverbruik door het leger is een factor 
waarmede te dezen opzichte in het bijzonder rekening geh >u-
den moet worden. 

Wanneer het huidige ylecfchrantsoen onzer soldaten tot 
maatstaf van een vleeschdistributie voor de geheele bevolking 
gemaakt zou worden, dan zou in omstreeks zes maanden tijd 
onzr, geheele rundveestapel opgegeten zijn. Dit voorbeeld 
enkel als illustratie. 

Tegenover de opmerkingen over onvoldoende samenwerking 
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tusschen het Departement van Oorlog en Tan Landbouw, die 
bij de debatten gemaakt zijn, wil ik als aangename tegen-
stelling het feit plaatsen, dat op een volledige samenwerking 
van deze beide Departementen in zake het aanschaffen en 
verdeelen Tan rundvloesch gerekend mag worden. 

De hiervoor aangegeven omstandigheden maken het nood-
zakelijk, om de voor de slachtbank benoodigde dieren met \eel 
omzichtigheid uit de bedrijven weg te nemen. Ik heb hiertoe 
een beroep gedaan op de organisaties der veehouders en ik 
ben van de medewerking der Rundveevereeniging verzekerd. 
De leveringen van slachtvee aan de grootste gemeenten zullen, 
naar ik vertrouw, de volgende week een aanvang kunnen 
nemen, en deze leveringen zullen geleidelijk uitgebreid wor-
den. Het ware mij natuurlijk aangenamer, wanneer ik deze 
afleveringen terstond zou kunnen doen uitstrekken tot alle 
belangrijke gemeenten, maar op dit terrein moet eerst weer 
de noodige ervaring opgedaan worden en is het daartoe nood-
zakelijk, den omvang mijner bemoeiingen aanvankelijk te 
beperken. 

Het was de bedoeling om het tekort in de levering van 
varkensvleesch aan te vullen met beschikbaarstelling van 
worst. De bereiding van dit artikel heeft evenwel groote ver-
traging ondervonden, voornamelijk door het voortdurend op-

, loopen der rundveeprijzen, waardoor bij voortduring elke 
prijzenberekening verkeerd uitkwam, terwijl ook voor dit 
artikel het benoodigde vee geleverd zal moeten worden. 

De eerste proef van de eenheidsworst is gisteren bij mij 
aangekomen en deze lijkt goed, doch ook hier zullen wel weder 
de noodige moeilijkheden zich voordoen, gevolg van het feit, 
dat de fabricage niet in één fabriek kan plaats vinden. 

In varband met de motie-van den Tempel over beschikbaar-
stelling tegen verminderden prijs van kleeding, schoeisel, 
breiwol, sajet, zoolleder en klompen, op 27 Juli 1917 in 
deze Kamer behandeld, werd door mij op 1 Augustus 1917 
aan den directeur-generaal van den arbeid, algemeen secre-
taris van het Koninklijk Nationaal Steuncomité, verzocht 
deze zaken te regelen. 

Wat de kleedingvoorziening betreft, werd op 18 Augustus 
vanwege mjjn Departement aan het Koninklijk Nationaal 
Steuncomité, welk comité ingevolge mijn verzoek aan zijn 
algemeen secretaris, geacht werd met de voorbereiding ook 
van de goedkoope kleeding bezig te zvjn, medegedeeld, dat 
een groot aantal partijen katoenen goederen o.a. bij de 
veemen lagen opgeslagen. Tevens werd door mij aan het 
Steuncomité de vraag gesteld of, in verband met plannen 
om katoenen kleeding vanwege dit comité te verstrekken, 
inbezitneming van een gedeelte dier partijen wenschel;jk 
zou zijn. Dit was op 18 Augustus 1917. 

Op 14 September 1917 ontving ik antwoord van den alge-
meen secretaris van het Nationaal Steuncomité, waarin onder 
meer stond: 

,,Ten einde te kunnen beoordeelen of een zoodanige 
kleedingdistributie van nut zal kunnen zijn, bevelen wij 
ons aan, een opgaaf te mogen ontvangen van de hoe~ 
Teelheden, die eventueel ter beschikking zouden kun-
nen gesteld worden, en waaruit deze goedren bestaan. 
(Al aan niet gekleurd, aan één stuk. dan wel in be-
werkten toestand, en zoo ja, in welken.)" 

De opgaven der voorraden manufacturen in de veemen te 
Rotterdam en Amsterdam weiden door tusschenkoinst der 
betrokken burgemeesters, ingevolge artikel 9, Ie lid, der 
Distributiewet 1916, door mij gevorderd. De naar aanleiding 
van deze vordering verkregen opgaven werden door mij aan 
het Koninklijk Nationaal Steuncomité doorgegeven. 

Intusschen werd door het Bureau Nijverheid der Afdeeling 
Crisiszaken van mijn Departement mijn aandacht er op ge-
yestigd, dat, wilde er meer afdoende tegen den kettinghandel 
in manufacturen worden opgetreden, de instelling van een 
Rijksbureau voor Manufacturen gewenscht was. 

Om tot inbezitneming van die partijen manufacturen te 
kunnen overgaan, welke voor volkskleeding in aanmerking 
kwamen, moest toch over meerdere vakkennis beschikt wor-
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den dan bij de Afdeeling Crisiszaken of bij het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité aanwezig was. 

Bii de distributie der in beslag genomen manufacturen 
zou dan in de eerste plaats rekening kunnen gehouden worden 
met de wenschen van het Koninklijk Nationaal Steuncomité. 
Aan dit comité zou de keuze gegeven worden welk gedeelte 
der in beslag genomen partijen het voor de verstrekking der 
goedkoope kleeding noodig had. 

Tot oprichting van een Rijksbureau voor Manufacturen 
werd op 14 December 1917 overgegaan. Tot directeur werd 
benoemd een niet belanghebbende, als commissie van advies 
werd aan dit bureau toegevoegd een commissie, bestaande 
uit vakkundigen, zoowel uit fabrikanten- als handelaars-
kringen. Tevens werd een der leden van het Koninklijk Natio-
naal Steuncomité in de commissie van advies benoemd, ten 
einde de zoo noodige samenwerking met dit comité te ver-
zekeren. 

Te meer was het noodig maatregelen te nemen om deze 
samenwerking te vergemakkelijken, daar blijkens schrijven 
van 7 December 1917 van den algemeen secretaris van het 
steuncomité deze ter dekking zijner verantwoordelijkheid, 
mij een uitvoerig schrijven zond, waarin hij onder mijn aan-
dacht bracht, dat de allereerste stappen in de richting, welke 
ik bij de behandeling van de motie-van den Tempel aangaf, 
nog moesten worden gedaan. 

Dit schreef de algemeen secretaris van het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité, aan wien ik op 1 Augustus 19Ï7 
regeling dezer zaak verzocht, mij op 7 .December 1917. 

Ik wil hier uitdrukkelijk verklaren, dat ik voor de mede-
werking door den algemeen secretaris van het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité verleend, in verband met de uit-
voering van de goedkoope beschikbaarstelling door tusschen-
komst van dit comité, van de artikelen in de motie-van den 
Tempel genoemd, niets dan lof heb. Alleen op het punt der 
kleeding-verstiekkiug is er een verschil van opvatting, en 
wat de zaak nog meer vertraagd heeft, blijkt er een misvei-
stand tusschen ons geweest te zijn 

Ik stel er prijs op dit hier zeer nadrukkelijk vast te stel-
len, ten einde den schijn te ontgaan, dat ik tracht de schuld 
op anderen te werpen. Ik heb echter de voorgaande uiteen-
zetting gegeven, ten einde duidelijk te maken waarom de 
kleediugverstrekking geen meerdere resultaten tot nu toe 
heeft gehad. 

Ik erken, dat de vordering der opgaven van de in de vee-
men aanwezige manufacturen geeD volledig resultaat ople-
verde. De soorten werden bij deze opgaven niet vermeld; dat 
het hierdoor voor het Steuncomité ondoenlijk was uit deze 
opgaven een keus te doen, is volkomen juist. 

Uit het schrijven van 14 September 1917 van den Alge-
meen Secretaris van het Koninklijk Nationaal Steuncomité 
waarin zooals ik zoo juist voorlas, onder meer stond: „Ten 
einde te kunnen beoordeelen of een zoodanige kleeding-distri-
butie van nut zal kunnen zijn. enz." werd bij mij de indruk 
versterkt, dat het Koninklijk Nationaal Steuncomité ook nog 
op een andere wijze zich de verstrekking van goedkoope klee-
ding dacht. Echter blijkt mij noch uit het rapport door den 
Algemeen Secretaris van het Koninklijk Nationaal Steun-
comitéop mijn verzoek op 19 Februari 1918 uitgebracht, noch 
uit de resultaten welke door dit Comité in zake kleedingver-
strekking verkregen zijn, dat dit Comité heel veel meer heeft 
gedaan dan afwachten welke partijen in bezit genomen wer-

i Jen. Van een bespreking en regeling met de fabrikanten van 
| manufacturen, door dit Comité ter bereiking van het deel ge-

houden, is mij niets bekend. Ook door mij wordt het ten «er-
ste betreurd, dat de uitvoering van maatregelen betreffende 
de verstrekking van goedkoop* kleeding zoo lang op zich hpeft 
moeten doen wachten, doch andere belangrijke zaken hebben 
inmiddels mijne aandacht vereischt. en ik achtte de regelin'T. 
welke door mij aan den Directeur-Generaal van den Arbeid, 
Algemeen Secretaris van het Koninklijk Nationaal Steun-
comité, was verzocht, in kundige •> veilige handen. De 
groote moeilijkheid van het vrmnstuk ;s mede oorzmk, dat 

, er tot nu toe geen meerdere resultaten bereikt zijn. Overleg 
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tusschen de afdeeling Crisiszaken van mijn Departement en 
den Directeur-Generaal van den Arbeid wordt gepleegd, ten 
«inde tot afdoende resultaten te komen. 

De mededeelingen van den geaehten afgevaardigde uit 
Amsterdam IX over de prijsverhoogingen der manufacturen 
bier te lande, welke wijzen op een stijging sedert bet begin 
van den oorlog voor katoen per el van 12 op 65 cent en sedert 
het laatste half jaar, voor keper van 32 op 55 ceat, voor mol-
ton van 25 op 47 cent, voor theedoeken van 27£ op 47 cent, 
zijn indien de geachte afgevaardigde uit Amsterdam IX 
deze verhooging uitsluitend vastknoopt aan de locmsverhoo-
gingen, duurdere kolen, e.d. factoren, zeer zeker van dien 
aard, dat een verwijt aan de fabrikanten van groote oorlogs-
winstmaking niet ongegrond zou zijn. Worden deze cijfers 
echter beschouwd naast de prijsstijging, welke de katoen-
markt te Liverpool heeft onderdaan sedert bet begin van den 
oorlog, dan komen zij in een geheel ander daglicht te staan. 
Werd er in December 1914 voor katoen te Liverpool geno» 
teerd 4,6 pence per Eng. pond. in December 1916 bedroeg dit 
10.43 pence en in December 1917 21,25 pence. 

De prijzen voor Zuid-Amerikaansche mexino's wol. t»e-
wasschen, zonder waschkosten. c. i. f. Amsterdam, exclusief 
luolestverzekering, op welk land ons. land voor wolaanvoer 
vrijwel was aangewezen, aangezien Je overige wol-produ-
ceerende landen de opbrengst voor eigen gebruik of voor 
uitvoer naar hun bondgenooten bestemmen, bedroegen: 

in September 1914 f 2.80 per K.G. 
in September 1916 f 5,30 per K G. 
in September 1917 f 10.50 per K.G. 

Wat de Hnnenlandsche wol betreft, een hoeveelheid, welke 
op verre na niet voldoende is om in de Nederlandsche be-
hoefte te voorzien, zij gewezen op de prijsstiiging, welke 
deze woi onderging ten gevolge vap de beschikbaarstelling 
van goedkoope wol voor de sajetvoorziening. daar. zooals 
het bekend mag wordou yarondensteld. het Merlies. dwt 
hierop door het Koninklijk Nationaal Steuncomité geleden 
zou worden, vergoed wordt door de beschikbaarstelling tegen 
hoogeren prijs van de resteciende wol aan de Nederlandsen* 
wolverwerkende industrie, welke geen sajet fabriceert. 

Neemt men hierbij in aanmerking de groote risico's, 
welke de fabrikanten loopen bij bet inkoopeu van ktitoen 
en wol ir. het buitenland, risico's, welke — gezien de 
onzekerheid van den aanvoer — niet te onderschatten zijn, 
dan komen de mededeelingen van den «reachten .>fgevaar-
digde uit Amsterdam IX wel in een eenigszings and<jr licht 
te staan. 

Dat, niettegenstaande de door mij opgesomde factoren, de 
fabrikanten van wollen en katoenen manufacturen nog oor-
lcgswinsten maken, zal ik niet ontkennen. Dat in deze ricb-
ting nog veel bereikt moet worden, ook dat stem ik toe. 

Stappen in deze richting worden door mij gedaon. De 
vele grondstoffen, welke echter in deze industrieën verwerkt 
worden — naast wol en katoen noem ik u lompen in divans 
soorten, katuenafval en vlas — maken een regeling echter 
uiterst moeilijk. Wellicht zal de indiening van een noodwet 
Loodzake'ijk oli.jken. 

Hier wil ik tevens de opmerkingen van den geaehten 
afgevaardigde uit Assen bespraken, welke deze opmaakt 
heeft in verband met de hooge naaigarenprijzen. Naai- en 
maebinegareuj wer>'en hier te lande voor hst grootste deel 
U-trokken uit Engeland. Be'gië en Duitschbind., De invoer 
uit de beide laatste landen beeft sedert 1915 opgehouden. 
Uit Engeland heeft tot in 1917 de invoer nog plaats ne-
\onden. In verbind met vrees voor komende schaarsch+e 
zijn in 1916 en 1917 aanknopen in Amerika tred aan welke 
door benchikbaarstelling van gcheepsruimte door mii werden 
gesteund. Dese garen* kwamen veel duurder dan de Engel-
sche, do;h door de inmiddels ingetreden stagnatie in de 
scheepvaart heeft ook hiervan een regelmatige aanvoer niet 
kunnen r!n< ts vinden. Zonl'ng deze aanvoelen rao"»»li»k 
waren en ook uit Spanje. Portugal. Zwitserland en Italië 

nog werd ingevoerd, zou het stellen van maximum pri.izen 
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I belemmerend hebben kunnen Verken op de aanvoeren. Tevens 
! stuitte hei bepalen van zoodanige prijzen af op de voor iederen 
i aanvoer verschillende factoren, als vrachten en «terk wis-

teiende notceringen der buitenlandsche fabrieken. In Neder-
; land worden deze garens vervaardigd door twee fabrieken, 

welke gelijktijdig met het ophouden van den aanvoer van 
! garens uit Engeland ook de aanvoer uit bet buitenland van 

haar grondstoffen zagen ophouden. 
De schaarsehte womt dus zoowel veroorzaakt door stagnatie 

in den aanvoer van het gereede product als van de grond-
stcffen. 

Er wordt getracht de hier te lande aanwezige grondstoffen, 
1 welke voor de fabricage van de hier besproken garens in aan-

meiking komen, voor de beide fabrieken beschikbaar te 
j krijgen. De Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij ver-
| leent in deze baar medewerking, terwijl bij de beschikbaar-

stelling der grondstoffen prijsi egelend, wat het eindproduct 
I betreft, zal worden opgetreden. Het stellen van maximum 
! prijzen kan, zoodra het onderzoek naar productie- en grond-
| stotkosten is beëindigd, worden te gemoet gezien. 

Intusschen wordt ook op andere wijze getracht de fabi'icage-
capaciteit der bestaande fabrieken uit te breiden. 

En nu nog een enkel woord over het Rijksbureau voor 
manufacturen. De opdracht, aan dit bureau gegeven, is de 
bestrijding van den kettinghandel. Een vervoerverbod op 
manufacturen is, op wenscb van dit bureau, door mij uitge-
vaardigd. Tot inbezitneming van partijen manufacturen van 
welke gegrond vermoeden bestond, dat zij aan het verbruik 
waren onttrokken, is in vele gevallen overgegaan. De taak 
van dit bureau is uiterst omvangrijk en moailijk. Alle fabri-
kanten. confectioneura, grossiers, ecspeditsurs, winkeliers, 
agenten, enz., totaal een 40 000 firma's moesten geregistreerd 
en geclassificeerd worden, inventarisatie moest worden ge-
daan van de hier te lande aanwezige partyen; intusschen 
moest getracht worden den normalen handel bet zaken doen 
mogelijk te blijven maken, ten einde geen stagnatie te ver-
oorzaken in het brengen in handen der verbruikers van de 

j dagelijks noodige manufacturen. 
I Dat hierbij fouten zijn gemaakt, dat kettinghandelaren in 
[ het bezit kwamen van vervoervergunningen, dat erkende 

fabrikanten, grossiers, winkeliers, enz. belemmering in hun 
zaken ondervonden, het valt niet te ontkennen, maar het zal 
ook niemand verwonderen, die wel eens medewerkte om een 
groote organisatie in een geheel nieuwen toestand in werking 
te brengen. 

De critiek is gemakkelijk, het aantoonen van gemaakte 
fouten is een ieder toevertrouwd; moeilijker is het echter de 
becritiseerde zaken beter te doen, de fouten te voorkomen. 

Ik duid het mijn ambtenaren niet euvel, als zij. in de voor 
hen dikwijls geheel nieuwe zaken, fouten maken, noch als 
mijn adviseurs te goeder trouw een advies geven, dat later 
minder juist blijkt geweest te zijn. 

Wat mij echter bitter stemt, is als mannen, die aangewezen 
zijn door hun positie, hun kennis en ontwikkeling mij ter 
zijde te staan, zich geroepen voelen mededeelingen te doen 
aan derden, die insinueerend en onwaar zijn. En als deze 
personen dan degenen, die zij gebruiken om hun meeningen 
publiek te maken, verbieden den zegsman te noemen, dan 
schroom ik niet om dit als lafheid en laagheid te bestempelen. 
Ik heb hier het oog op den zegsman van prof. Kernkfimp, ik 
heb hier het oog op dengene. die den heer van den Tempel 
raedfdeelingen deed over adviezen aan mij uitgebracht over 
kolen en kleeding. Indien deze zegslieden meenen, dat hun 
adviezen door mij ten_ onrechte niet worden opgevolgd, laten 
zij dip met open vizier mij bestrijden. 

Doeh de wijze waarop nu inlichtingen aan de heeren Kern-
kamp en van den Tempel verstrekt zijn, getuigt van een geest 
van in^inneering en verdachtmaking, van een geest van ge-
nier-'gheid en delovale oppositie. 

Het lin-t volgens mijn opvatting op den weg van degenen, 
die van mr^edeelingen door hun zegslieden gedaan, gebruik 
imken_ om d°ze zegslieden te normen. Indien bun zegslieden 
hun dit verlof niet geven, dan acht ik mij volkomen gerech-
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tigd deze zegslieden te bestempelen mét de qualiteiten, welke 
ik zoo juist gebezigd heb. 

Wat. de verstrekking van schoeisel en sajet tegen verlaagde 
prijzen betreft, werd er op 3 Augustus 1017 een circulaire 
aan de burgemeesters gezonden, waarin officieel mededeeling 
werd gedaan, dat plannen hiertoe bestaan en welke catego-
rieia van personen onder deze distributie zullen kunnen wor-
den begrepen. In deze circulaire werd gevraagd vóór 15 
Augustus 1917 op te geven: 

a. hoeveel gezinnen voor deze voorziening in aanmerking 
tomen; 

o. welke hoeveelheden vau elk der bedoelde artikelen 
bir.nen drio maanden noodij» zullen zijn. 

_De verzochte gegevens kwamen zeer onregelmatig in. Op 
15 Augustus konden nog slechts 889 antwoorden van burge-
meesters aan het Koninklijk Nationaal Steuncomité worden 
doorgezonden. Eerst tegen het einde van September was een 
voldoend overzicht verkregen van hetgeen vermoedelijk in 
de naaste toekomst noodig zou zijn. 

In verband met den vergevorderden tijd werd afgezien 
van het eerst ernstig overwogen denkbeeld om voor schoeisel 
een nieuw artikel te doen aanmaken. Daarom werd het stelsel 
aangenomen, omde verstrekking te doen plaats vinden waar-
bij tegen inlevering van bons de houders binnen zekere gren-
zen de keus zouden behouden over de nu eenmaal in den 
handel aanwezige voorraden schoeisel. 

Waar de klompenvoorziening het meest dringend werd ge-
acht, werd cp 4 October 1917 een nieuwe circulaire tot de 
burgemeesters gericht, waarbij werd kennis gegeven van de 
nieuwe regeling voor de verstrekking van goedkoope klom-
pen. De burgemeesters werden daarbij uitgenoodigd met de 
in hun gemeente woonachtige winkeliers in overleg te treden 
en slechts hen tot de distributie toe te laten, die de door het 
Eoninklijk Nationaal Steuncomité aangegeven en in de cir- : 
culaire vervatte voorwaarden aanvaardden. 

Op 16 September 1917 berichtte het Koninklijk Nationaal 
Steuncomité' aan de burgemeesters, dat het met het cog np ! 
de onzekerheid omtrent den thans aanwezigen voorraad in 
iedere gemeente, gewenscat werd geacht, vcorloopig slechts . 
1/4 gedeelte van de aangevraagde hoeveelheid klompenbons 
ter beschikking der gemeentebesturen te stellen. Met de ver-
zending der bons werd op 29 October door do drukkerijen : 

aangevangen. Het eerste gedeelte, groot 1 600 000 bons, was 
20 November verzonden. 

De gemeentebesturen hadden echter do bevoegdheid om 
regelmatig het ontbrekende aantal bons aan te vragen, in- I 
dien de in hun gemeenten aanwezige winkelvoorraden de in-
wisseling der bons toelieten. De hier te lande aanwezige 
voorraad laat tot dusverre vrij regelmatig verkoop op bons ! 
toe. Geregelde verzending van klompenbons op nakomende 
bestellingen der gemeentebesturen is hiervan het gevolg, ) 
zoodat tot 1 Februari 1918 3 080 000 bons aan gevraagd on ! 
verzonden zijn. Ik herhaal. Mijnheer de Voorzitter, meer \ 
dan drie millioen bons! Een regeling is sedert begin 
Februari in uitvoering, volgens welke meer klompenbons per ; 
persoon verkregen kunnen worden door bon. die daaraan be- \ 
ho^fte hebben. 

Ten aanzien van de schoenendistributie werd, op den 
hiervoor reeds genoemden groud, afgwoen van het oorspron-
kelijke voornemen om een ,,eenheidsschren" van rijkswege te 
doen vervaardigen. Het stelsel van de klompenaistritmtie ! 
werd gevolgd, zoodat de verstrekking door middel Tan zooge- j 
naamde ,,bijslagbons" plaats vindt. Op 15 November 1917 
werd door de gemeentebesturen en op 29 November werd door 
de drukkerijen met verzending der hor.' aangevangen. Tot 
heden zijn 3.600.000 bons aangevraagd en verzonden. 

De schoenen, welke voor levering op deze bons in aanmer-
king komen zijn die, welke maximum twaalf gulden kosten. 
Het beschikbaarstellen vau duurdere schoenen met een zelfde 
bijslagbon van f 4 wilde mij voorkomen niet met het doel 
dezer beschikbaarstelling vereenigbaar te zijn. Zij. die zich 
6choenen wenschten aan te schaffen, welke ban duurder kos-
ten dan f 8, kwamen naar mijn meening niet voor den hier be-
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oogden bijslag in aanmerking. De ervaring heeft intusscheu 
geleerd, dat de zaak zoo eenvoudig niet gesteld kan worden 
en zoodra ik daarvoor den tijd heb zal ik deze zaak nader 
onder de oogen zien. 

Het heeft van den aanvang af in mijne bedoeling gelegen, 
het zoo belangrijke artikel schoenen *n de doarvoor benoo-
digde grondstof, leder, onder volkomen controle t© brengen. 
Een dergelijke regeling brengt geweldige moeilijkheden 
mede, welke niet dienen te worden onderschat. 

Terwijl dan ook bij het Koninklijk Nationaal Steuncomité 

f earbeid werd aan de regeling, welke leiden moest tot goed-
oopo beschikbaarstelling van schoenen, bevond zich bij het 

Rijks-Distributiebureau van Huiden en Leder, een regeling 
in voorbereiding van het geheele ledervraagstuk, welke 
slechts deugdelijk kon geschieden indien volledige controle 
bestond over prijzen der grondstoffen, importeurs, looiers en 
sekoeufabrikanten. Daarbij is de noodzakelijkheid om te 
komen tot maximum-prijzen ook voor het eindproduct, 
schoenen, steeds vooropgesteld geweest. 

Het is echter een onmogelijkheid gebleken maximum prij-
zen voor schoenen i& stellen zonder dat deze uitsluitend bë-
trekking hadden op nieuw te fabriceeren artikelen. 

Er bestaan zooveel soorten en er is zooveel verscheidenheid 
in grondstoffen en fabricage, dat een prijsregeling zonder 
meer uit moest loopen op een fiasco. 

Daarom werd daarvan afgezien, totdat de totale regeling 
gereed was en het overleder onder N.O.T.-verband vastliggen-
de, beschikbaar kwam, hetgeen eerst thans is geschied. 

Thans zal ook kunnen worden overgegaan tot het vervaar-
digen van standaard-schoenen, waarin soort en verkoopprijs 
zijn aangegeven. 

Teneinde den kettinghandel tegen te gaan, werden alle 
partijen leder, uit het buitenland aangevoerd en door de 
N.O.T. vrijgegeven, in beslag genomen. Maximum prijzen 
voor leder zijn vastgesteld, gebaseerd op productie-bereke-
ningen. 

De kettinghandel in leder is gefnuikt en begin April kun-
nenjuaxinium prijzen voor schoenen worden te gemoet gezien. 

Waar de geachte afgevaardigde uit Amsterdam IX zegt, 
dat do bepalingen van de distnbutieregeling voor huiden en 
leder I I . zich niet uitstrekken tot de voorraden leder thans 
bij de fabrikanten in voorraad, daar wijs ik er op dat ook die 
voorraden vallen onder de regeling en zullen verwerkt worden 
volgeus de gegeven en nog te geven voorschriften. 

Op de prijzen der fournituren, waarover de geachte afge-
vaardigde uit Amsterdam IX zich beklaagt, i s — waar deze 
hoofdzakelijk uit het buitenland worden ingevoerd — 
moeilijk afdoende invloed uit te oefenen. 

Dat het Rijksdistributieburecu voor Huiden en Leder 
ouder invloed staat van groote importeurs en fabrikanten en 
handelaren, kan ik_ niet erkennen. 

De vakorganisaties worden gekend alvorens tot het treffen 
van maatregelen wordt overgegaan. Zoo ook de Ledervereeni-
ging indien het maatregelen betreft, welke de belangen harer 
leden raken. 

Dat in deze Ledervereeniging de belangen der kleinhande-
laren en winkeliers niet vertegenwoordigd zijn, is onjuist. In 
het bestuur der Ledervereeniging hebben zitting: drie be-
stuurshden van den Bond van Vereenigingen van Nederland-
sche Lederhandelaren en Provinciale handelaren ; een be-
stuurslid _ van de R.-K. Vereeniging van lederhandelaren; 

een kleinhandelaar-uitsnijder; 
een provinciaal handelaar; 
een grossier-kleinhandelaar, tevens uitsnijder; 
een lederimporteur; 
een bestuurslid van den bond van Schoeumakerspi;'aoons-

en winkeliersverenigingen. 
Tevens werd inmiddels door het Eoninklijk Nationaal 

Steuncomité het noodige verricht om tot vervaardiging van 
distributiesajet te geraken. De voorbereiding van deze aan-
gelegenoeid vorderde eenigen tijd, daar een geheel nieuw 
product ::-.oest worden vervaardigd, dat zich van de in den 
handel aanwezige artikelen diende te onderscheiden. Met alle 
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«ajetf abrieken word een overeenkomst getroffen, waarbij deze 
eick verbonden peen andere sajet dan deze distributiesajet nu 
of in de naaste toekomst in don handel te brengen. Daar de 
invoer van overzeesehe wol, welke voor verreweg het grootste 
gedeelte in de binnenlandsche behoefte voorziet, geheel heeft 
opgehouden, was rnen voor de vervaardiging van deze sajet 
geheel aangewezen op de Nederlandsche wol. 

Met het Departement van Oorlog werd een regeling ge-
troffen, waarbij aile wol, welke niet voor legerbehoeften 
uoodig was, aan het Koninklijk Nationaal Steuncomité werd 
overgedragen. Dit comité stelt een gedeelte ter beschikking 
van de industrie, voor welke wol onmisbaar is; bet overige 
gedeelte wordt voor sajetfabricage gereserveerd. 

Uit hetgeen aldus voor distributie-sajetfabricage ter be-
echikking Jrwaiu, bleek dat ongeveer 500 tons sajet ajn de 
Nederlandsche bevolking zou kunnen worden verstrekt, zijnde 
ongeveer een derde gedeelte van hetgeen in totaal door de 
burgemeesters was aangevraagd. In verband hiermede weid 
aan iedere gemeente met betrekking tot do oorspronkelijk 
opgegeven behoefte een toewijzing gedaan, die onder dag-
teekening van 24 Uctober 1917 aan de bu.gcmeesiers werd 
medegedeeld, met verzoek te willen berichten óf deze hoe-
yeelheden door hen werden aanvaard. 

_ üp een honderdtal uitzonderingen na werden de ter besekik-
king gestelde partijen aanvaard. 

De bestellingen bij de fabrieken werden 27' September 
1917 geplaatst. Met de levering moest binnen twee maanden 
nadat de eerste partij wol ter beschikking zou worden gesleid 
worden aangevangen. Aan deze bepaling is door de fabii* 
kanten voldaan. De aflevering wordt zooveel mogelijk be-
spoedigd, zoodat ongeveer 225 tons is afgeleverd. 

Ik, die zoo geheel de moeilijkheden vaii de distributie kon, 
neem gaarne deze gelegenheid waar, hier een woord van huldo 
te brengen aan den algemeen secretaris van het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité, voor de wijze waarop hij de be:-chik-
baarstellingen heeft voorbereid en geregeld. 

Thans de persoonlijke zaken. Mijnheer de Voorzitter! In de 
eerste plaats de zaak-de Jong. Van de op deze betrekking heb-
bende brieven is de zakelijke inhoud deze: 

Üp 28 October 1915 schreef het bestuur der Peulvruchten-
vereeniging mij een brief, waarin dit college mij mededeel-
de, dat niettegenstaande door den hqofdmtendant op 22 
October aan de deposanten van peulvruchten, in de stelling 
van Amsterdam medegedeeld was, dat het Rijk hun erwten 
overnam tegen prijzen van f 15 tot f 18 per 100 kilo, op 25 
October op de Rotterdamsche beurs een jregadiado was die, 
de aanschrijvingkennende, toch de rechten en verplichtirgen 
uit de depotbewijzen voortspruitende, kcopen wilde voor f 25 
per 100 kilo. 

Een dergelijke transactie kwam tot stand. 
Koopster werd het Limbur<rsch Landhouw-Syndicaat, di-

rtcteur de heer Bonbomme, Willem de Zwijgerlaan, 's-Gra-
venhage. 

Het vermoeden rees, dat de overgenomen stellingerwten 
weder vrij te krijgen zouden zijn en dat de opkooping daarop 
gebaseerd was. 

Werkelijk bleek, dat toen bij de hoofdintendance de bedoe-
ling voorzat, de gelegenheid open te stellen dié erwten weder 
terne te koopen. 

Blijkens inlichtingen door de hoofdintendance aan een lid 
der Peulvruchtenvereeniging verstrekt, was die bedoeling 
alleen bekend aan den Minister van Oorlog, den boofdinten-
dant, kapitein Boon van de hoofdintendance en den beer de 
Jong. 

Een dezer moet dus den heer Bonhomme hebben ingelicht. 
Een der bestuursleden van de Peulvrucbtenvereeniging 

heeft geconstateerd, dat de heer Bonhomme en een ander 

Sersoon zich op Maandagavond 25 October, dus op denzelf-
en dag als dien, waarop deze transactie plaats had in srezel-

scbap van den beer de Jong bevonden in zakelijke bespre-
kingen in bet café „Central" Lange Poten, den Haag. 

Uit deze feiten put de vergadering het sterke vermoeden, 
dat de heer de Jong zich schuldig gemaakt heeft aan liet j 

mededeelen aan derden, met het oogmerk daarvan althans 
den ingelichte profijt te doen trekken van wetenschap die 
hij in zijn quahteit van voorzitter der Commissie van toe-
zicht op de Peulvrucbtenvereeniging had opgedaan en ge-
heim moest houden. 

Onder deze omstandigheden acht de vergadering zich ge-
noodzaakt Uwer Excellentie eenstemmig te berichten, dat 
het haar moeilijk valt haar werkzaamheden voort te zetten 
zoolang deze zaak niet geheel is opgehelderd. 

De vergadering hoopt en vertrouwt, dat Uw Excellentie 
deze zaak wel zult willen onderzoeken en dat het haar ten 
spoedigste moge gelukken in deze opheldering te brengen. 

Deze brief kwam 29 October in mijn bezit en 30 October 
heb ik den heer Bonhomme uitgenoodigd tot een onderhoud 
op 2 November en aan den secretaris van de Peulvruchten-
vereeniging. den heer de Goede, verzocht, wel te willen be-
vorderen, dat de persoon, die de mededeelingen deed, voor-
komende in den brief van 28 October, op 1 November bij mij 
kwam. 

Ik weet mij thans niet meer te herinneren, hoe ik daartoe 
kwam. doch ik heb ook nog een zekeren heer Boomsma, uit-
gevef op Elakké, laten komen. 

Den indruk, dien ik van het onderhoud met de verschillen-
de personen had, heb ik weergegeven in een brief aan het 
bestuur van de Peulvruchtenvereeniging, dd. 5 November 
1915. waarvan ik «fwbrift zond a^n den voorzitter van de 
Rijkscommissie van Toezicht op de Peulvruchtenvereeniging, 
den heer de Jong. 

Deze brief luidde: 

„Met veel belangstelling nam ik kennis van den in-
houd van uw schrijven, dato 28 October 1.1., n°. 22, doch 
ook met leedwezen. 

Mijn belangstelling was daarom groot, omdat ik ver-
wachtte in den brief het streven te zullen zien om uwer-
zij ds alles in het werk te stellen om de vele moeilijkheden 
niet nog te vergroeien door onzuivere handelstoestanden. 

Met leedwezen nam ik echter van den inhoud kennis, 
omdat naar mijn innige overtuiging de aanwijzingen, 
die uw bestuur meende te hebben inzake mogelijke on-
zuivere handelstoestanden, veel te vaag waren om zulk 
een brief aan mij te schrijven. 

Na kennisneming van den inhoud heb ik gemeend het 
beste te handelen door een onderzoek in te stellen. Bij 
dit onderzoek is mii overtuigend gebleken, dat een 
franienloop van omstandigheden inderdaad den schijn 
konden doen ontstaan alsof een lid van de Commissie 
van Toezicht op de Peulvruchtenvereeniging ten op-
zichte van de stellingerwten niet juist had gehandeld, 
doch dat inderdaad de bij de zaak betrokken personen 
elkander of niet, of zoo weinig kenden, dat aan onzuivere 
samenwerking en zelfs aan samenwerking niet behoeft 
te worden gedacht. 

Mij aanbevelende voor mededeelingen, voor al dat-
srene. wat u meent, dat in het belang van de regeling 
van den uitvoer van peulvruchten aan mij moet worden 
medegedeeld, verzoek ik u in het vervolg eenige meer-
dere voorzichtigheid bij het doen van dergelijke mede-
deelingen wèl in acht te willen nemen." 

Afschrift van dit schrijven deed ik toekomen aan den voor-
zitter van de Commissie van Toezicht op de Peulvruchten-
vereeniging. 

Zoo dacht ik er begin November 1915 over en na nog. te 
meer na van den geachten afgevaardigde uit Leeuwarden zijn 
meening over den heer de Jong te hebben vernomen. Naar 
aanleiding van deze meening zou ik willen vragen: waarom 
mag hij nu wel zoo over den heer de Jonjr denken en ik begin 
November 1915 niet? 

De heer Troels t ra : Mijn grief it g-eweett, dat u het be-
siuur van de vereeniging, die u inlichtingen gaf en die n 
verzocht de zaak te onderzoeken, een standje hebt gegeven in 
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plaats het te prijzen, dat het u die niededeelingen bad 
veistrekt. 

De lieer Posthuma. Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Mijnheer de Voorzitter! Ik lees in dien brief geen 
standje en heb daar nooit een standje mee bedoeld. Maar wij 
kresen toen de eerste sporen van wat wij nu kennen. Ik moest 
voorzichtig zijn, dat niet de naam van een lid van dit college 
te grabbel werd gegooid, zonder dat daarvoor bewijzen 
aanwezig varen. Ik zag daar alleen nog maar aanwijzingen 
in. Ik meen, dat ik als rnensch tegenover mensch — den beer 
de .Tong ken ik bijna niet — als mensch tegenover menscu 
verplicht was niet op dergelijke aanwijzingen in te gaan 
en dien menschen zacht te schrijven: 

„Mij aanbevelende, enz.; 
_ verzoek ik u in het vervolg ecnige meerdere voorzich-

tigheid bij het doen van dergelijke mededeelingen wel 
in acht te willen nemen." 

"Wal standje daar nu in zit, begrijp ik niet. 

Ue heer Troclrstra: Dit is totaal ongepast voor een 
Minister! 

De heer van Beresteyii: Gij hadt die zaak moeten onder, 
zoeken. 

Op 2 December 1915 ontving ik een brief van den secretaris 
der Peulvruchteuvereeniging. luidende: 

, , ln onze vergadering van gisteren ontvingen wij 
meuedeelingen omtrent dfi houding van het lid der Rijks-
commissie van loezicüt. waaromtrent wij Lwe Excel-
lentie reeds vroeger schreven, welke voor u reeds op dit 
oogenblik van «root belang kunnen zijn. 

Onze vergadering vaardigde daarom eene kleine 
deputatie ai . ten einde Uwe i!iXOellentie van Leideen ons 
bekend geworden is op de hoogte te stellen en het zal 
dier afvaardiging aangenaam zijn, daartoe reeds nu 
door u te worden ontvangen." 

Ik heb daarop ge.mtwoord op denzelfden dag: 
„Het zal mij aangenaam zijn deze mededeelingsn 

schriftelijk en aoed gedocumenteerd te ontvangen." 
Eveneens op denzelfden dag kreeg ik een brief van het 

besiuur, waaibu mij ten alMimft van een brief van 2ü iN'ov. 
1916 werd toegezonden van den heer van Gelder te Rotterdam: 
deze stukken ben ik bereid, zoo dit door de Kamer gewenscht 
wordt, ter inzage van de leden op de griffie van de Kamer 
t« depoueeien. 

In dit schrijven vertelt de heer r*B Gelder over aanbie. 
oiiigen vau ten zekeren heer Delwel, die gewapend was met 
elleilei scnrift .ren van den liter de Jong en met een briefje 
van mij aun den heer de Jong, waarvan de heer van Gelder 
zegt: 

_ ,,(bet was) een leuk briefje en (de Minister) maakt<j 
zich met een Jantje van Leiden van de zaak af." 

De brief van den secretaris der Peulvruchteuvereeniging, 
waarbij mij de brief' van den heer van Gelder werd toege-
zonden. bereikte mij Vrijd,e- 3 D ceinber. Ik was des Znter-
riags te veel b:zet en telefoneerde daarom Maandag 6 Dec. 

' 2 e ' r
1° ' t» e n e D . t e weten: de heeren de Jong, de Goede, 

van Gelder en Delwel bij mij te komen. 
Het verslag dezer bijeenkomst ben ik op verzoek der 

Kamer, eveneens bereid ter griffie te deponeeren. Naar aan. 
leiding van een verzoek van 9 December is dit verslag aan 
het bestuur dei Peulvruchtenvereeniging toegezonden. 

Aau<jezien ik datrop nimmer iet3 hoorde, zal het ~erslag 
wel juist geweest zijn. hoewel ik moet opmerken, dat het 
zeker niet op de letter gelezen niag worden, want daarvoor 
was de stenogrl'e niet berekend. 

Wat blijkt nu uit dat verslas? Dit. dat efesrene. n.1. de 
beer De.wel, die allee had kunnen ontkennen en waar maken 
te'tehjk nog het een. ncch bet ander <<oet. 

' n i ' - huil :k Zn • i > ra her. dus een week vóórdat het 
yervolgstuk begon, van den voorzitter van de Unie-Liberale 
Knmeielub een schrijven ontvangen, waarin hii mn mwK 
tleelt, dat de ietwat vasre, mair niettemin «chemP hesehnl-
^*-'in??Ti van Pe Teleijrnof, .rerebt tetren' hst Kamerlid 

k J 0 D 9 , - ( '€ ! l a n ( ' a cbt der club lebben getrokken. 
Aan den heer de Jong is gelgen'ieid gegeven in een cluh-

vergadering zijn medeleden over deze onaangename za k in 
te lichten en deze had toen ook medegedeeld, dat de za k 
door den Minister wordt onderzocht. 

Mij werd in dit schrijven verzocht — en daarop leg ik na r 
aanleiding van een vra-ig van den geaehten afgevaardigde 
uit Leeuwarden den naduk — het resultaat van flat onder-
zoek wel aan de club mede te deelen en ook mijn e ;gm 
meening. 

De voorzitter zou het liefst mijn mededeelingen publi-
eeeren, maar mocht ik daartegen bezwaar hehhpn. dan zon 
bij zieh bepalen tot mededeeling aan de Unie-Liberale Ka-
merclub 

Ik heb daarop bij brief van 1 December het verloop van 
de zaak tot zoover ze toen was, medegedeeld en er aan toe-
gevoegd : 

„Na-,r mijn overtuiging had het bestuur der Peub 
vruchtenvereeniging geen voldoenden grond om mij over 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Do zaak was onderzocht. 

Hierop ontving ik 11 November 1915 een schrijven van den 
secretaris van de Peulvruchtenvereeniging, luidende: 

„Naar aanleiding van uw schrijven van 5 dezer, n°. 
111, kabinet, heb ik in opdracht van de vergadering onzer 
vereeniging Uwer Excellentie mede te deelen. dat zij de 
daarin behandelde en hier ter zijde vermelde aangelegen-
lieid ten einde acht, aangezien het betrokken lid van de 
Rijkscommissie van Toezicht op onze vereeniging aan de 
vergadering heeft doen weten, dat hij in het belang van 
een goede samenwerking tusschen onze vereeniging en 
bedoelde rijkscommissie zijn ontslag zou nemen, zoo dit 
dezerzijds daartoe bevorderlijk werd geacht, en onze ver-
gadering gemeend heeft Z. H. E . G. te moeten doen 
weten, dat door zijn uittreding die samenwerking inder-
daad zou worden gebaat." 

De heer de Jong bevestigde mij mondeling dit schrijven. 
Hiermede scheen do zaak-de Jong vcor mij tot een einde. 
Ik had den he?T de Jong indertijd benoemd als lid van 

de Rijkscommissie van Toezicht op d© Peul vruchten ver-
eeniging, in die quaüteit was bij beschuldigd, bij mnn 
terstond ingesteld onderzoek was mij niet gebleken dat de 
beschuldiging jui.-jt w;js, doch de zaak verloor bovendien 
voor mij haar beteakenis. toen de tusschen den heeT de Jong 
en mij bestaande relatie, n.1. het lidmaatschap van r>e-
noemde Rijkscommissie, was opgeheven en de secretaris van 
de Peulvruchtenvereenj^ing mij in opdracht van de ver-
g-dering zijner vereeniging mededeelde, dat zij deze zaak 
ten einde achtte. 

Wat had men nu gewild dat ik verder had gedaan? 
Ds Unic-Liberale-Kamerclub met een en ander in kennis 

stellen? 
Het senioren-convent bericht geven? 
Het bureau van de Kamer de stukken zenden? 
Daarvoor had ik dan toch een motief moeten nebben en welk 

zou dat nu geweest kunnen zijn? 
Mrjnheer de Voorzit er I Ik vist er geen en weet er geen. 
Ja . als ik toen had kunnen vermonden, welk een cnmnao-np 

nog zou volgen, drch die behoefde ik toen, we leefden nog 
in een tamelijk fatsoenlijken tijd. nog niet te wachten. 

Il: gei daareven: de n * M « Jrn« -cheen ten einde; inder-
dead bleek later, dat ze dat niet was. 
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„mogelijke onzuivere handelstuestauden" als gevolg van 
het geding van den lieer de Jong te schrijven; dat bet 
üot deed is slecLts verklaarbaar door den genoemden 
„schi jn" ." 

Ik verklaarde tegen publicatie bezwaar te hebben, te meer, 
daar ik meende daarmede de zaak niet te dienen. 

Zoo stond de zaak op 1 Deceinoer. 
Toen nu 3 December mij de zooeven gememoreerde brieven 

bereikten en ik op 6 December bet eveneens vermelde onder-
houd had, schreef ik 6 December aan den voorzitter van de 
Unie-Liberale Kanierclub: 

„ In vervolg op mijn schrijven van 1 December 1915, 
heb ik de eer u mede te deelen, dat ik opnieuw een brief 
ontving van het bestuur dei Peulvruciitenvereeniging, 
ter begeleiding van een schrijven, waarvan alscürift 
hierbij gaat. ik heb daarop heden den heer de Jong 
ve^rzocüt wel bij mij te willen komen, in tegenwoordig-
he*id van den heer de Goede, secretaris van de Peul-
vruchtenvereening, den heer van Gelder, schrijver van 
den brief, waarvan inliggend afschrift, en van den heer 
Delwel, in dien brief genoemd. 

In tegenwoordigheid van den heer de Jong en den 
heer van Gelder heb ik den heer de Guede gevraagd of 
het juist was, dat het bestuur der Peulvruciitenvereeni-
ging den heer de Jong ten laste legde, dat hij van de 
wetenschap door hem als lid van de Rijkscommissie van 
Toezicht op de Peulvruchtenvereeniging verkregen naar 
buiten gebruik maakte. . 

De heer de Goede bevestigde dit. 
In zake het geval, waarover mijn brief van 1 Decem-

ber handelde, bleek, dat door den heer de Jong aan den 
heer Ellerman, directeur van de L'ommercieele Dank 
alhier, op Maandag 25 Üctober des voormiddags werd 
medegedeeld, dat in zake de erwten, liggende in de 
Stelling Amsterdam, een regeling zou worden getrof-

• fen." 
Tusschen twee haakjes merk ik op: de heeren kunnen 

er uit leeren, dat ik de zaak wel verder heb onderzocht. 
,.Met voorkennis van den heer de Jong deel in u thans 

mede, dat ik het in zijn belang acht, dat de Unie-Libe-
rale Kamerclub thans ook harerzijds een onderzoek 
instelt. 

Mede ingesloten ontvangt u een lijstje met adressen 
van personen, die in deze inlichtingen kunnen verstrek-
ken. 

Ten slotte deel ik u mede, dat de heer Delwel slechts 
eenige oogenblikken bij de conferentie is geweest." 

Bij brief van 10 Januari 1916 is mij het rapport van de 
Unie-Liberale Kamerclub ,,vertrouwelijk" toegezonden. 

üp 8 Januari 1916 had de heer de Jong intusschen ontslag 
gevraagd als lid van de Rijkscommissie van Toezicht, met 
welke ontslagaanvraag hij erewacht had tot de Unie-Liberale 
Kamerclub rapport had uitgebracht. Het ontslag is hem 13 
Januari verleend. 

De vraag is nu te herbalen: Wat had men nu gewild dat ik 
verder deed? 

De beer Troels t ra : Den lOden December zijn u vragen 
gedaan in de Kamer. 

De beer Posthunia, Minister van Landbouw. Nijverheid 
en Handel: Ik had toen geen recht om te praten. 

De heer Troels t ra : Toen had u zeker recht om te spreken. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw. Nijverheid 
en Handel: Ik wist toen nog niets, dat mij aanleiding gaf 
om te praten. 

Wat reden was er voor mij om meer te doen dan ik deed, 
d. w, z. onderzoeken of bet lid van de Rijkscommissie van 
Toezcht zijn pl'fht ook had vergeten en toen doarniar ge-
vraagd werd de betrokken Kamerclub inlichten? 

Ik heb mij niet geroepen gevoeld recherchediensten voor 
de Kamer te vervullen. 

Ik had te zorgen voor de verhouding van Minister en het 
lid van de Rijkscommissie van Toezicht; do betrokken 
Kamerclub had te zorgen voor de zuiverheid in do club; 
de Kamer heeft zoo zij dit wenscht te zorgen voor de zuiver-
heid in de Kamer en zij bezit daarvoor althans één middel. 

De heer Troels t ra : Den 23sten Juni heeft u ontkend; 
i daarover spreekt u niet. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: De geachte afgevaardigde uit Leeuwarden be-
doelt zeker de vragen, door den geachten afgevaardigde uit 
Goes tot mij gericht. Deze heeft vragen gesteld in zake het 
zwendelen met consenten. Daarvan was hier geen sprake, 
want het betrof hier niet consenten. 

De heer Troels t ra : Consenten voor vleesch. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw. Nijverheid 
en Handel: Die waren er niet. Ik vestig er uitdrukkelijk 
de aandacht op, dat hier geen consenten waren. Bij de be-
antwoording van de vragen van den geachten afgevaardigde 
uit Goes heeft noch bij mij noch bij de ambtenaren op mijn 
Departement de zaak-de Jong voor den geest gestaan. 

De heer Troe ls t ra : Dat is juist de grove fout! 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw. Nijverheid 
en Handel: Wanneer men constateert, gelijk de geachte ai'-
gevaardigde uit Leeuwarden doet, dat ik fouten maak, dan 
ontken ik dat niet, maar de vragen van den geachten af-
gevaardigde uit Goes zouden anders beantwoord zijn, wan-
neer ik of een van mijn ambtenaren had vermoed, dat dezo 
zaak daarbij was betrokken. Ik herinner mij heel goed, dat 
ik alles heb laten nasporen, o.a. wat het koper betreft. Ik 
maak wel mijn excuus, maar ik heb niet vermoed, dat de 
geachte afgevaardigde uit Goes bij zijn vragen deze zaak op 
het oog had. 

De heer de Savornin Lohman: Dat heb ik ook niet 
vermoed. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Mijnheer de Voorzitter! Het doet mij genoegen, 
dat do geachte afgevaardigde uit Goes zelf verklaart, dat 
ook hij niet had vermoed, dat de zaak betrekking zou hebben 
op het geval-de Jong. 

De heer Troels t ra : Waarop dan wèl ? 

De beer de Savornin Lohman: Het had betrekking op 
een bericht in de bladen. Ik wist van de zaak-de Jong toen 
niets af. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Mijnheer de Voorzitter! Ben ik nu in mijn 
gedachtengang zoover mis geweest! Het blijkt thans dat dit 
niet het geval is! 

Thans. Mijnheer de Voorzitter, kom ik tot de zaak-Collot 
d'Escury. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb te dezer zake bet volgende 
mede te deplen: 

Van het beweerde in zake de wijze waarop deze den land 
stormplicht was ontgaan, was mij, tot ik er van den m c n -
ten afgevaardgde uit Winschoten over hoorde, niets bekend 

Deze aangelegenheid behoort feitelijk thuis bij de Ministers 
van Oorlog en Binnenlandsche Zaken. Ofschoon ik het mij 
niet herinner, schijnt de betrokkene mij te hebben medege-
deeld, dat hij van de oefening was vrijgesteld en slechts"in 
geval van oorlog moest opkomen. Uit mij overgelegde stukken 
heb ik over dit deel van de zaak echter een veeï gunstiger 
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indruk sekreten dan de geachte afgevaardigde uit Win-
echoten blijkbaar heeft. 

Meer rechtstreeks tot mij is gericht de volgende opmerking 
van den geachten afgevaardigde uit Winschoten: „Bovendien 
heeft de Miuister van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn 
zoon een aanstelling gegeven op een traktement van f 6000, 
als regeeringscommissans in Zeeland. Dat jonge niensch van 
29 jaren vordert nu graan, terwijl hij zelf opgevorderd had 
moeten worden." 

' Ik protesteer met alle kracht, die in mij is tegen het coni-
bineeren van ,,het zelf moeten zijn opgevorderd" en ,»het 
aanstellen tot regeeringscommissans." 

Waar spreekt nu verder heel Zeeland schande vanP 
Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde uit 

Winschoten mag zeker niet zeggen: heel Zeeland ,.spreekt" 
• r schande van, maar ten hoogite: een deel van Zeeland 
„sprak" er schande van. 

ïoen de benoeming van een regeeringscommissaris voor 
de graaninzameling in de provincie Zeeland aanstaande was, 
meldde zich als candidaat bij mij aan jhr. J . van Vreden» 
burch, voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering van 
Landbouw en Veeteelt in Zeeland. Deze candidaat was op 
zich zelf heel gced, maar mijn bezwaar was, dat hij voorzitter 
"was van geuo&mde maatschappij en ik geef thans ook ant-
woord aan de geachte afgevaardigden uit Almelo en Leeu-
warden, waar dezen spraken over meer gebruik maken van 
de organisaties in het algemeen. 

Bij de Zeeuwsche Maatschappij vnn Landbouw zijn lang 
niet alle boeren aangesloten en was nu de voorzitter van die 
maatschappij benoemd tot regeeringscommissaris. dan kon-
den evenmin als bij iemand anders botsingen met de !and-
bouwers uitbüjven. Er zou voor hem nog bijkomen, dat de 
niet-leden van de maatschappij de leden altijd bevoordeeld 
waanden en nu heb ik ronduit aan den hee;- van Vredenburch 
gezegd, dat het mij in het belang van zijn positie en die der 
maatschappij wen se hel ijk er voorkwam, dat bij niet werd be-
noemd; tegen zijn persoon bestond evenwel niet het minste 
bezwaar. 

Ik benoemde dus den heer Collot d'Escury, doch niet uit 
een overweging van protectie. Voordat ik tot benoeming van 
den heer_ Collot overging, een persoon van ongeveer dertig 
jaar en niet. zoeals een der bladen zoo vriendelijk was te ver-
melden, een jongmensch van negentien jaar. ha.» ik in Zuid-
holland een zeer moeilijk geval uit te zoeken op het gebied 
vnnde levering van aardapprlen en in T'eelnnd een geval ten 
opzichte van de inlevering van gnian. Ik gaf den heer Collot 
opdracht, dit vcor mij te onderzoeken en de diarover ont-
vangen rapporten waren van dien aard, d i t ik in het volle 
vertrouwen op zijn cannciteiten den heer Collot kon benoe-
men. De vraag is nu slechts, of ik juist heb gezien en. Mijn-
heer de Voorzitter, nu znl ik de Kamer voorlezen een brief 
van den voorzitter der Z?euwsche Landbouwmaatschappij 
van 4 dezer. Het dnarbij belioorende krantemverslog en het 
onderschrift, znomed-e het antwoord on dit onderschrift, ver-
zoek ik in de IlanJclivycn te mogen opnemen, daar ik de 
voorlezing van den brief' ruimschoots voldoende acht. 

De Voorzit ter: Ik stel voor, den heer Minister Let ge-
vraagde verlof te verleenen. 

Daartoe wordt besloten.1) 

De heer Posthuma, Minieer van Landbouw. Nijverheid 
en Handel: Die brief van de Maatschappij tot bevordering 
yan Landbouw en Veeteelt in Zeeland, luidt als volgt: 

,,Ik heb de eer u Excellentie hierbij een couranten-
verslag toe te zenden. Hieruit zal u blijken (u reeds tele-
grafiscb verzonden) hoe de Z. L. M. over den regee-
ringscommissaris inzake rijksgraanverzameling in Z';e-
land denkt. TJ zult onder het verslag vinden een ncot 
van de redactie en stuur ik u tevens een copie van een 

') Zie noot achter het Verslag. 

ingezonden stuk dat ik aan die redactie heb gezonden. 
Hieruit zal u blijken, dat de Z. L. M. het betreuren 

zal, indien de regeeringscommissaris in Zeeland dan 
militairen dienst moet vervullen. Waar de samenwerking 
thans goed is, acht onze maatschappij het beslist zeer 
te betreuren, dat deze functionnaris zoude moeten ver-
trekken. 

Het is u Excellentie bekend, dat ik persoonlijk naai 
deze betrekking heb gesolliciteerd omdat èn dagelijkscb 
bestuur èn hoofdbestuur der Z. L. M. van nieeninsj wa-
ren, het niet mogelijk was, in één persoon een geschikt 
ambtenaar te vinden, die zoude lijden aan inachtsmis-
bruik. Met mijn sollicitatie werd voornamelijk bedoeld, 
een grootere verdeeling der functies over meerdere he-
stuurderen in casu het dagelijkscb bestuur der Z. L. M. 

Hieruit kan u Excellentie de overtuiging putten, dat 
mijn oordeel absoluut onpartijdig is. Mijn oordeel en 
dat van onze Maatschappij is 'thons, dat de heer Collot 
junior in het algemeen beking in zijn betrekking blijven 
moet. 

Ik machtig u Excellentie van dezen brief' en u vroeger 
gezunden bescheiden over deze zaak gebruik te maken 
als u Excellentie belieft. 

De voorzitter der Zeeuwsche Maatschappij 
• : • van Landbouw, 

J . VAN V E E D E N B U E C H . " 

Mijnheer de Voorzitter! Voor mij is hierdoor afdoende be-
wezen, dat, waar eer. regeeringscommissaris noodig was voor 
Zeeland, ik met den heer Collot jr een goede keuze heb ge-
daan. 

De derde zaak is de zaak mr. dr. J . van Best. Het verhaal 
hierover, Mijnheer de Voorzitter, behoeft niet lang te wezen. 
Aan den heer van Best was door den Minister van Buiten-
landsche Zaken een opdracht gegeven en geruimen tijd later 
ook docr mij. Uit de berichten, die mij bereikten, bleek mij, 
dat de heer van Best de beide functies niet voldoende uit 
elkander hield, en ik heb toen maatregelen genomen, waar-
door verwarring der functies niet meer mogelijk was. Ten 
opzichte van deze zaak meen ik te kunnen volstaan met voor-
lezing van den op 13 Augustus 1917 tot den heer van Best 
ge.-ichten brief, waarmede deze aangelegenheid werd besloten. 

Deze brief luidt: 
HoogedelGestrenge Heer, 

Uw schrijven van 2 dezer ontving ik in goede orde, 
en ik heb den inhoud daarvan nauwgezet overwogen. 

Het punt in quaestie is niet, of ü zich vóór September 
1915 bewust waart, dat de bekende vermenging minder 
wenschelijk was. maar wel 1°. of die vermenging be-
staau heelt en 2°. of TJ hadt behooren te weten, dat die 
verreenging minder wenscbolijk was. Punt 1 is meen ik 
buiten twijfel, en wat puut 2 betreft, ben ik van oordeel, 
dat iemand van uwe positie dit minder wenschelijke niet 
kon ontgaan. 

Onze laatste correspondentie betreft eene bijkomstige 
omstandigheid, n 1. of uit drie feiten, die u zelf stelt, 
niet volgt, dat u zich van de bedoelde mindere wensche-
lijkheid bewust waart. 

LT ontkent die bewustheid, ik moet natuurlijk die ont-
kennir.g aanvaarden, daar il' mve goede trouw niet in 
twijfel mag trekken. Maar de drie feiten, die u stelt, 
blijven voor mij omstand'gheden, die het moeilijk ver-
klaarbaar maken, dat tl niet wist, wat u m.i. ook zonder 
meer had behcoren ta veten. 

TT maakt ia uw brief een onderscheid tusschen de ver-
menging der functies en het feit, dat u betaling moest 
ontvangen van particulieren. Tegen dit laatste zegt u 
bezwaar te hebben gehad. Was dit dan niet een reden 
te meer om er streng tegen te waken, dat u niet, in de 
eenè qualiteit handelende, den indruk gaf. in de andere 
qualiteit op te treden? 
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Tot mijn leedwezen blijft mijn indruk, dat u in dit 
opzicht niet voldoende voorzichtigheid en nauwgezet-
heid hebt betracht, en ik geloof niet, dat deze indruk 
door verdere gedachtenwisseling of inlichtingen kan 
worden weggenomen. 

Ik voeg echter hieraan gaarne toe. dat er voor mij 
geeu reden bestaat om aan uwe goede trouw in deze te 
twijfelen. 

Vergun mij met deze verzekering onze briefwisseling 
te besluiten." 

Op verzoek van den Minister van Buitenlandsohe Zaken deel 
ik nog mede, dat hij mr. dr. Jan van Best indertijd volle 
décharge heeft verleend, voor zoover dit het Departement 
van Buitenlandsche Zaken betrof'. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou nu willen zeggen, dat ik 
ben aan bet hoofdstuk vol kleinigheden, waarbij ik ieder der 
geachte afgevaardigden zooveel mogelijk de eer zal geven die 

em toekomt. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nu de groot* vraag behan-

deid of het stelsel al of uiet gehandhaafd moet worden, 
tevens ben ik uitvoerig ingegaan op verschillende hoofdpun-
ten, zooals de graanvoorziening, vleesch- en vetvoorzicning, 
kleeding- en schoeiselvoorziening. Noe vele punten zijn hier 
echter m de afgeloopen weken ter sprake gekomen, die niet 
van belang ontbloot zijn. Ik zou echter te veel van den kost-
baren tijd der leden dezer Kamer vergen, als ik op al deze 
punten inging. Ik vertrouw, Mijnheer de Voorzitter, dat u 
deze opvatting geheel met mij deelt. 

Zoo kan ik met betrekking tot do opmerkingen van den 
geachte™ afgevaardigde uit Veendam, betreffende de berei-
ding van stikstofme.st, slechts dit vermelden, dat ik hiervoor 
een commissie benoemd heb — ja. Mijnheer de Voorzitter, 
weer oen commissie! — doch dat mijn verwachtingen niet 
kcog gespannen zijn, wat het te bereiken resultaat betreft, 
omdat de kosten, verbonden aan de vervaardiging van do 
kunstmest, buitengewoon hoog zullen worden en de most 
eerst voor den oogst 1920 in hoeveelheden van eenige betee-
kenis ter beschikking zou komen. 

Evenmin mag ik uitweiden over de opmerkingen van den 
geaehten afgevaardigde uit Helmond betreffende de nood* 
zakelijkheid van wijziging van de Jachtwet, op welke wijzi-

f ing. Mijnheer do Voorzitter, ik bij mijn ambtgenoot van 
ustitie voortdurend heb aangedrongen en bij wiens Depar-

tement het ontwerp thans nog berust. 
Ook kan ik geen breide beantwoording geven op de vraag 

van denzelfdeu geaehten afgevaardigde, waarom ik niet ben 
ingegaan op het voorstel van groentendrogers e. d., die aan-
geboden hebben op gescheurd grasland voedingsgewassen te 
verbouwen, mits zij op ander grasland export-producten 
mochten telen. Ik volsta dus met te vermelden, dat ingaan 
op di t voorstel zou beteekend hebben een in de war raken 
van de teeltregeling, doordien de door de telers te behalen 
winsten veel grooter zouden zijn, dan die de bneren kunnen 
verkregen. 

Verder vrees ik ook, dat de belanghebbenden alle arbeids-
kr;;chten zouden besteden aan de export ge wassen, waar het 
hun feitelijk om te doen was, in plaats van aan de voedings-
gewassen. welke wij behoeven. 

Zoo, Mijnheer de Voorzitter, is er nog een heele reeks van 
onderwerpen; ik denk hier bijv. oan de opmerkingen van den 
genchten afgevaardigde uit Almelo, dat meer dan tot dus-
verre van de medewerking van organisaties gebruik moet 
worden gemaakt — iets wat intusschen ook in de bedoeling 
ligt —, en de opmerkingen van tal van afgevaardigden om-
trent de ontwrichting van het zandbedrijf,, waartegen de 
Minister w-at moet doen — Mijnheer de Voorzitter! Het ligt 
ook in mijn bedoeling dat te doen, o. m. door de zandboeren 
te gemoet te komen met de verstrekking ven kunstmest, wat 
voor het oogstjaar 1918 niet meer mogelijk was —, aan de 
opmerkingen van den geaehten afgevaardigde uit Druten 
bij de behandeling van hoofdstuk I ugr begrooting oveT de 
hooi vordering, waarop thans weer verscheidene afgevaardig-
den zijn teruggekomen met een klacht over gemis van samen-

Handelingen der Staten-Generaal. — 1917—1918. — I I . 

werking der Departementen van Oorlog en Landbouw — er 
wordt overleg gepleegd, eeu definitief resultaat is nog niet 
bereikt —, aan de opmerkingen van den geaehten aigevaar-
digde uit Zuidliorn betreffende het te laat komen met een 
regeling voor de pootnardappelen — welko opmerking op 
geen goeden grond berust, Mrjuheer ik Voorzitter — en van 
denzelfden afgevaardigde ovor medewerking van landbouw-
organisaties — Mijnheer de Voorzitter! De meerderheid in 
de pioducten-vereenigingen bestaat uit boeren —. doch. 
Mijnheer de Voorzitter, ten einde niet al te uitvoerig te wor-
den, moet ik mij tot enkels speciale onderwerpen bepalen._ 

Allereerst dan wat betreft de schadeloosstelling bij inbezit-
neming, waarop door verschillende : i'gevaardigden is ge-
wezen . 

De geachte afgevaardigde uit Winschoten zou wenschen_,# 
naar ik begrepen heb, dat bona-fide-handelaren, ingeval bij 
hen tot inbezitneming werd overgegaan, werkelijk schade-
loos ge*steld zouden worden. Mijnheer de Voorzitter! Ik 
vrees, dat op deze wijze een buitengewone prijsopdrijving zou 
intreden te meer daar men in slechts enkele gevallen zou 
kunnen bewijzen, dat geen bona-fide-handel had plaats ge-
vonden. Ik meen dan ook, dat de v>üziging._ dio ook naar 
mijn meening noodig is, op een andere manier zal moeten 
worden gevonden. 

Ik stel mij voor, dat het uit te keeren bedrag gesteld moet 
worden op den productieprijs plus winst. Alleen op deze 
wijze echt ik het mogelijk den kettinghandel tegen te gaan 
en liet is mijn gevoelen, dat dan als kettinghandel zal moeten 
worden beschouwd elke verkoop, waarbij tusschen producenten 
en eonsamenten meer tusscbenschakels voorkomen dan die 
noodzakelijk fijn. Verkoop van grossier aan grossier of van 
winkelier can winkelier zou dan als kettinghandel kunnen 
worden beschouwd, ook al handelen deze personen regelmatig 
in do verschillende artikelen. 

Dat wetswijziging, zelfs een speciaal wetsontwerp tegen 
den kettinghandel noodig is, ligt in c!e rede. De noodige 
stappen om te komen tot indiening van zoodanig wetsontwerp 
zijn dan ock reeds dcor mij gedaan, doch deze matr-ie blijkt 
zeer moeilijk te regelen. 

Eenigszins langer zal ik moeten stilstaan bij de klachten 
be tref f'endo pulpüistributie en de bietcnklachten, geuit o.m. 
door de. geachte afgevaardigden uit Enkhuizen, Almelo. 
AVinschoten, Tietjerksteradeel en Wijk bij Duurstede. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik nioeu hun opmerkingen gezamem 
lijk te moeten beantwoorden en vestig dan de aandacht op 
het velgerde: 

Wtm het mogelijk voor de distributie van de betrokken 
artikelen een anderen weg te volgen, dan thans i3 ingeslagen? 
Had me:i den handel geheel kunnen vrijlaten, of zich kunnen 
fcèpetken tot het vaststellen van maximumprijzen? OD deze 
vragen moet het antwoord zeer beslist ontkennend luiden. 
Was de handel vrijgelaten, zoo zouden de prijzen tot het 
onzinnige zijn opgeloopen; getuige de prijzen, die voor hooi 
en ook voor waarde!ooze veevoederartikelen in den vriien 
handel worden besteed. Het vaststellen van maximumprijzen 
zonder distributieregeling had waarschijnlijk nog minder 
bevrediging gegeven, aangezien de ervaring reeds te over 
geleerd beeft, dat zonder distributiere;. l'ling, maximum-
prijzen voor artikelen, als de hierboven bedoelde, niet te 
handhaven zijn. Nu ligt het voor de hand, dat by de cen-
tralisatie van den handel in zeer volumineuze betrekkelijk 
weini" kostbare artikelen als pulp en bieten, waarvan in 
korten tijd enorme massa's moesten worden verdeeld, fouten 
worden gemaakt. Degenen, die zich op deze fouten blind 
staren, verliezen echter uit het oog de nog veel grootere 
misstanden, die zouden zijn ingetreden^ indien een andere 
weg ware ingeslagen. Bij een geheel nieuwe regclin-r van do 
orde van zaken, moesten natuurlijk fouten gpspaakt worden. 
De personen, die met de uitvoering zijn belast, rullen do 
eersten zijn, om dat te erkennen, en zijn voortdurend hezig 
om, geleerd door de ervaring, verbeteringen aan te brengen. 
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Dit neemt echter niet weg. dat de regeling der distributie 
op een goede basis berustte. 

Do geachte afgevaardigde uit Eykhuizen beeft zicb er 
over verwonderd, dat de pulp uit de omgeving van Amsterdam 
vaar Friesland is vervoerd, terwijl de omgeving van Amster-
dam pulp ontviug van Sas van Geut. Naar aanleiding bier-
van kan worden opgemerkt, dat van de pulpcampague 
1917/191S 20 pet. der zoogenaamde negotiepulp aan de 
provincie Friesland was toegewezen. Het spreekt vanzelf 
dat de hoeveelheid van 141 000 ton niet geleverd kon worden 
door de fabrieken in de omgeving van Friesland, vandaar 
Uat voor het restant o.m. werd aangewezen de suikerfabriek 
u Hollaud" te Halfweg X.H. Natuurlijk gevolg hiervan was 
dat Noordholland te kort kwam. Dit tekort werd aangevuld 
door de Brr.bantsclie en Zeeuwsche fabrieken. Zeer zeker had 
men deze laatste de pulp naar Friesland kunnen doen zenden 
en de pulp van Halfweg in Noordholland kunnen laten. Maar 
Aooreerst badden dan de kosten en de last van bet vervoer 
.jwaar op eerstgenoemde fabrieken gedrukt en in de tweede 
plaats was Halfweg voor bet verkrijgen van scheepsgelegen-
beid over de Zuiderzee gunstiger gelegen, dan de Zeeuwsche 
en Zuidhollandsche stroomen. In de derde plaats kwam pulp 
ook zouder vorstgevaar nog in Friesland eerder en dus 
friese her aan uit Halfweg dan uit Sta van Gent. 

Dan zeide dezelfde afgevaardigde, dat veie boeren reeds 
in October hun geld gestort hadden, terwijl ze nimmer pulp 
hebben ontvangen. In verband hiermede wil er op wijzen, 
dat de boeren hun geld niet stortten bij de Toewijzingscom-
missie of andere door of vanwege de Regeering in het t -en 
geroepen organen, maar bij hun eigen gemachtigden ^aan-
delaren of organisaties.) Deze gemachtigden vragen de gel-
den blijkbaar vooraf reeds op om gedekt te zijn, daar de 
fabrieken bij de pulplevering vooruitbetaling kunnen vragen. 
Het spreekt vanzelf, dat betaling bij een dergelijken ge-
machtigde nog niet gelijk staat met de zekerheid ook pulp 
te zullen ontvangen. 

Voorts werd geklaagd, dat vele boeren de pulp te laat, of 
in bet geheel niet ontvingen. Bij de toewijzing van de pulp, 
die op 15 September 1917 plaats bad, kon nog niet bekend 
üijn, hoeveel pulp in de wintermaanden zou worden gepro-
duceerd; men moest zicb daarbij op een schatting baseeren. 
Door tegenvallers o. a. de steenkolenrantsoeneermg, waren 
eemge fabrieken niet in staat de van hen verlangde toewij-
zingen van pulp af te leveren. Daardoor kon aan sommige 
toewijzingen niet worden voldaan. Aanvankelijk aUhans 
niet! 'Later, teen de Regeering de beschikking heei't gekre-
gen over een boeveelheid gedroogde pulp ; z.g. suikerpulp, 
zijn de onuitgevoerde toewijzingen alsnog m dezen vorm ten 
deele uitgevoerd. De totale hoeveelheid pulp, die op deze 
wijze oorspronkelijk niet geleverd werd en eerst later door 
de bier genoemde suikerpulp gedeeltelijk werd vervangen, 
bedroeg ongeveer 80 000 ton. tegen een geleverde hoeveel-
heid van ongeveer S20 000 ton (men make zich eventjes een 
voorstelling van dergelijke quantiteiten). 

Dat er trouwens omtrent het verloop der pulpdistributie 
ook andere meeningen bestaan dan die van den geaebten 
afgevaardigde uit Enkhuizen, blijkt hieruit, dat de voor-
«itters der veevoerderburcaux op een vraag, omtrent deze 
distributie hun oordeel te gaven, vrijwel eensluidend als hun 
meening te kennen gaven, dat een en ander bevredigend ver-
loopen is. Ook de suikerfabrikanten drukten zich in dien 
geest uit. 

TVat de N. V. , ,Bieta" betreft, waaromtrent vooral de 

f eachte afgevaardigde uit V/ijk bij Duurstede verschillende 
lachten te berde bracht, deze is opgericht 9 October 1917 

als een crmmercieele naamlooze vennootschap, met de op-
dracht, de voederbieten, knolrapen en peen, die de verbou-
wer niet noodig heeft voor zijn vee, te knopen en te distri-
bueeren, onder die veehouders, die daarann als voeder voor 
hun vee behoefte hebben. De aondcelen der ,,Bieta" zullen 
niet meer geven d m 4 pet., terwijl een regeeringseoramissaris 
is aangewezen, om op de gestie der naainlcoze vennootschap 

toe te zien. Van den omvang van de werkzaambeden dezer 
naamlooze vennootschap kan men zich een denkbeeld maken, 
wanneer ik mededeel, dat zij tot half Februari heeft ge-
kocht niet minder dan 2G8 000 ton bietrapen en peen. De 
bestelliugen, voor zcover niet teruggenomen, bedroegen 
277 000 ton, zoodat de vraag voor 97 pet. kon worden ge-
dekt. De .,Bieta" bad met groote moeilijkheden te kampen; 
gebrek aan ervaring en geschoold personeel, een lange peri-
ode van gesloten vaarwater ten gevolge van vorst, gebrek aan 
scheepsruimte enz. Daardoor was bet aantal klachten, waar-
bij sommige gemotiveerd, zeer groot. 

Bij het centraliseeren van den handel van een dergelijk 
groot artikel, zijn fouten en onvolkomenheden in het eerste 
jaar niet te vermijden. Niettemin heeft het optreden van 
„Bieta" ten gevolge gehad, dat de vastgestelde maximum 
prijzen behoorlijk gehandhaafd zijn. Dit wordt bij de vele 
grieven, die tegen ,,Bieta" worden geuit, al te zeer uit het 
oog verloren. . 

Dezelfde afgevaardigde, Mijnheer de Voorzitter, wensent 
aan te toonen, dat mijn benoemingen niet steeds juiit zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal de laatste zijn, die ontkent, 
dat bij al mijn benoemingen de meest geschikte man wordt 
aangesteld. Ik kan u, Mijnheer de Voorzitter, echter ver-
zekeren, dat er steeds naar gestreefd wordt den meest ge-
schikten man te vinden. Maar als u nagaat. Mijnheer de 
Voorzitter, welke eigenschappen een zoodanig persoon moet 
bezitten — ik noem u: onkreukbare trouw, een helder ver-
stand, een groote werkkracht, een onpartijdig oordeel, een 
tact om met menschen om te gaan, een organiseerend 
talent — dan, Mijnheer de Voorzitter, verwondert het mij, 
dat er nog personen te vinden zijn, die, deze eigenschappen 
in meer of mindere mate bezittend, nog tijd hebben om zich 
aan de door mij van hen gevraagde taak te wijden. 

De geachte afgevaardigde uit Veendam heeft ter illustratie 
zijner bewering de benoeming van den directeur van het 
Rijkszeepbureau ter sprake gebracht. Ik acht het mijn plicht, 
Mijnheer de Voorzitter, hierop nader in te gaan. 

De directeur van het Rijkszeepbureau is niet, zooals de 
geachte afgevaardigde uit Veendam heeft medegedeeld, een 
schoonzoon, doch een zwager van een der grootste zeep-
fabrikanten hier te lande. 

Dit was bij zijn benoeming tot directeur aan de af deeling 
Crtsiszaken niet bekend; het Üf niet de gewoonte dezer1 

afdeeling bij benoemingen van personen tot dergelijke be-
trekkingen na te gaan welke familierelaties de betrokken 
persoon er op na houdt. Evenmin wordt nagegaan eea 
quagstie, welke voor den geachten afgevaardigde uit Veen-
dam wellicht ook niet zonder belang is, op welke wijze zijn 
kapitaal of dat zijner erflaters belegd is. 

Indien bij de afdeeling Crisiszaken de veronderstelling be-
staat, dat één dezer omstandigheden op de beslissingen van 
een te benoemen directeur van een rijksbureau invloed zou 
uitoefenen, dan wordt de betrokken persoon niet benoemd. 

In het geval, dat de geachte afgevaardigde uit Veendam 
aanhaalde, bestond en bestaat nog alle reden om aan te 
nemen, dat de keuze i>oed is geweest. De ondervindine. met 
den directeur van bet Rijkszeepbureau opgedaan in zijn 
positie van secretaris der Vereeniging van iabrikanten v;:.u 
zachte zeep, met welke vereeniging de vervaardiging en 
distributie van zachte zeep. tot het tijdstip van de oprich-
ting van het Rijkszeepbureau. dr.or de Rejreerin<? sroreswld 
was, was van dien aard, dat de te regelen quaesties, welke 
zich nu bij de zeepvoorziening voordoen, aan dezen direc-
teur van bet Rijkszeepbureau konden worden toevertrouwd. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde uit 
Veendam wees ook nog op een tegenstrijdigheid in mede-
deelingen, welke van mijn Departement en welke van het 
Rijksbureau voor Manufacturen waren uitgegaan in verband 
met de inventarisatie der hier te lande aanwezige manufac-
turen. 

Op 10 Januari 1918 werd door bet bureau Nijverheid van 
de ofd. Crisiszaken van mijn Departement den bufgenxeitwi 
opgedragen, opgenomen in de Staatscourant n°. 8 van 10 
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Januari 1918, krachtens art . 9, 1ste lid, der Distributiewet 
1916, ten spoedigste bij een ieder, die in de betrokken ge-
meente manufacturen onder zich had, onverschillig of zij al 
dan niet eigenaar daarvan waren, opgave te vorderen van 
don voorraad op 15 Januari 1918 en deze opgaven uiterlijk 
20 Januari 1918 rechtstreeks te zenden aan het Rijksbureau 
voor Manufacturen. 

Deze opgaven waren noodig, ten einde te komen tot een 
behoorlijke inventarisatie der hier te lande aanwezige manu-
facturen. 

Intuïschen bleek, dat het Rijksbureau voor Manufacturen 
vóór het komende vervoerverbod een opgave noodig had van 
de namen, adressen, en qualiteit (fabrikant, coniectloneur, 
grossier, winkeliers enz) van een ieder, die, anders dan voor 
gebruik door hem zelf of zijn gezin, manufacturen in voor-
raad had. Een daartoe strekkende mededeeling werd opge-
nomen in de Staatscourant n°. 14 van 17 Januari 1918. 

Ten einde nog meerdere bekendheid aan deze oproep te 
geven, plaatste het Rijksbureau voor Manufacturen in de 
dagbladen van 20 Januari 1918 de volgende advertentie: 

,,Manufacturen 
Rijksbureau voor Manufacturen 
Willemstraat 54, 's Gravenhage 
Telefoon 2742. 
Onder verwijzing naar den in de Staatscourant van 17 

Januari 1918 n°. 14, geplaatsten oproep van Zijn Escel-
lentie den Minister van Landbouw, Nijverheid en Han-
del, worden houders van manufacturen ter bevordering 
van een goede samenwerking met het Rijksbureau vcor 
Manufacturen uitgenoodigd zich, voor zoover zij dit niet 
reeds deden, schriftelijk tot dat bureau te richten onder 
vermelding van firmanaam en volledig adres. 

Opgave van voorraden is vooralsnog niet noodig. 
Onder houders van manufacturen worden verstaan zij, 
die onder zich hebben textielgoederen, niets uitgezou-
derd, in ruwen, halfbewerkten of afgewerkten staat, (ook 
geconfectioneerd) vervaardigd van dierlijke, plantaar-
dige en/of kunstvezels." 

Te meer was mijn bekendmaking van 17 Januari noodig 
gebleken, daar de termijn in mijn aanschrijving aan de bur-
gemeesters op 10 Janu.ui gericht, te kort bleek om de daarin 
uedoelde opgaven tijdig te verkrijgen. 

De hiervoor bedoelde advertentie van het Rijksbureau voor 
Manufacturen was echter niet gelukkig gesteld en deed ver-
moeden, dat mijn opdracht van 10 Januari 1918 aan de bur-
gemeesters tot vordering van opgaven der voorraden was 
komen te vervallen. Dit was echter geenszins de bedoeling 
en derhalve richtte ik op 23 Januari 1918 een schrijven tot 
de burgemeesters, opgenomen in de Staatscourant n°. 19 van 
23 Januari 1918, waarin onder meer het volgende staat: 

,,De opgave van adressen, die van dezen oproep 
(dat is de oproep van 17 Januari 191S) het gevolg zal 
zijn, behoeft niet vergezeld te gaan van opgaven van 
voorraden, zooals ook uit do advertentie van het Rijks-
bureau voor Manufacturen moet worden gelezen. Rier-
door is echter de bedoeling van mijn circulaire van 10 
Januari 1918. dat die opgaven ten spoedigste eveneens 
bij het Rijksbureau voor Manufacturen moeten worden 
ingeleverd, geenszins te niet gedaan." 

Zoo spoedig mij dus bleek, dat de advertentie van het 
Rijksbureau voor Manufacturen, en niet ten onrechte, tot 
een verkeerde opvatting aanleiding gaf, is derhalve dit door 
mij hersteld. 

Ook de geachte afgevaardigde uit Winschoten heeft nog 
een geval ter sprake gebracht, dat ik niet zonder antwoord 
meen voorbij te mogen gaan-

Deze afgevaardigde was van oordeel, dat met de inbezit-
neming van goederen, ingevolge de Distributiewet, wel eens 
zeer eigenaardig werd omgesprongen. Hij meende dit te 

moeten aantoonen met een voorbeeld over een partij draad-
nagels, welke in bezit genomen waren. 

Do mededeelingcu, door den geachten afgevaardigde uit 
Winschoten gedaan over de in beslag genomen partij draau-
nagels, zijn vaag. De genoemde cijfers wijzen er echter op, 
dat hier waarschijnlijk bedoeld wordt een partij draadnageis, 
waarvoor op 20 October 1917 door mij aan den burgemeester 
van Muntendam opdracht werd gegeven om tot inbezit-
neming over te gaan. Deze partij draadnagels, groot c a . 
10 000 K.G., was toen in het bezit van den heer H. Geling. 
aldaar. De heer Geling is, volgens mededeeling door mij 
ontvangen, een landbouwer, tevens fabrikant, die met specu-
latieve doeleinden deze draadnagels had opgeslagen in een 
arbeiderswoning, naast zijn eigen woning gelegen. Volgens 
mededeeling van den heer H. Geling zelf is hij aardappel-
meelfabrikant, terwijl hij het plan had opgevat in den handel 
tp gaan. Uitvoering gevende aan dit laatste voornemen heeft 
de heer Geling eerst een partij hars gekocht en later ver-
kocht. Waarschijnlijk aangemoedigd door het verloop dezer 
transactie is de heer Gelinor draadnagels gaan koopen. Tevens 
bestond volgens genoemden heer bij hem het plan een steen-
fabriek aan te koopen, terwijl hij ten slotte in een schrijven 
aan mij verzocht, of ik hgm geen functie kon verschaffen. 
Volgens mededeeling van den heer Geling zelf, zou hij voor 
de draadnagels betaald hebben f 14 592,761; genoemde heer 
is echter niet aangeslagen in den hooidelijken omslag der 
geroeente Muntendam, waar hij woont. 

Ik meen, dat een en ander er voldoende op wijst, dat ik hier 
te doen had met een kettinghandelaar van het zuiverste water. 
Dat de heer Geling op de in bezit genomen partij draad-
nagels een aanmerkelijk verlies heeft te boeken gehad, neem 
ik op de verklaring van den geachten afgevaardigde uit Win-
schoten gaarne aan. Dat de heer Geling tot den koop der 
draadnagels is overgegaan na bekomen inlichtingen van de 
distributie-autoriteiten te Muntendam, blijkt uit de stukken 
niet. Wel schrijft de heer Geling, dat hij zich tot het ge-
meentelijk distributiebedrijf gericht heeft om te vragen of 
draadnagels onder de Distributiewet vallen; van een daarop 
verkregen inlichting of antwoord zwijgt hij echter. Ook 
verzocht de heer Geling mij bij telegram van 8 November 
1917 om een audiëntie, omdat het hem toeschijnt, dat de 
directeur van het gemeentelijk distributiebedrijf met de 
in bezit genomen draadnagels wil knoeien. Op mijn verzoek 
j i l November, om van te voren schriftelijk over de be-
doelde knoeierij te worden ingelicht, is tot nu toe geen 
antwoord van den heer Geling ingekomen. De distributie 
dezer in bezit genomen draadnagels werd door mij opge-
drnge» aan de Rijkscommissie voor de distributie van ïizer 
en staal, alhier. 

T lY l i e n de geachte afgevaardigde uit Winschoten door dit 
voorbeeld meent aan te toonen, dat inbeslagnemingen licht-
vaardig en onbillijk geschieden, dan zal hij toch met meer-
dere bewijzen te dezer zake moeten komen en zich niet moeten 
beperken tot de vage mededeelingen door hem gedaan, om 
mn van do juistheid zijner grieven te overtuigen. 

De geachte afgevaardigde uit Wijk bij Duurstede bracht 
ook nog een geval van verkeerde rechtspraak ter sprake 
m zace een zekeren heer v. Rhijn te Cothen. Ik hoop deze 
zaak nader te onderzoeken zoodra de Kamerzittingen over het 
aanhansig wetsontwerp ziin afgeloopen. 

Mijnheer de Voorzitter! De artikelen waarvoor ik de aan-
dacht van de Kamer vraag, zijn vele; zeep, manufacturen, 
spnkers volgen elkander op en nog ben ik niet aan het einde 

De veelzijdigheid van mijn ambt in de tegenwoordige om-
standigheden brengt dit echter mede. Zoo moet ik dan ook 
nog voor een geheel ander artikel en wel voor tabak een 
oon-enblik de aandacht vragen. 

Naar aanleiding van het2een de geachte afgevaardigde uit 
/aanclam over de opheffing van het verbod van uitvoer van 
tabak heeft gezegd, is het volgende in het midden te brengen. 

riet verbod is destijds uitgevaardigd met de be^o°li'Tirr fir 
voor te waken, dat hier voldoende ruwe tabak zou blijven om 
de industrie in gang te houden» 
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Onmiddellijk na de afkondiging van liet verbod Lebben de 

betrokken belanghebbenden zich tot mij gewend om het ver-
bod weer opgeheven te krijgen. 

Dezerzijds is daarop verklaard, dat zulks slechts dan zou 
mogelijk zijn. wanneer vaststond, dat er voldoende tabak was 
om de industrie in gang te houden en dat daarbij ook de prijs 
van de tabak voor dien verzekerden gang geen beletsel 
zou zijn. 

Hierop is door verschillende categorieën van belangheb-
benden een regeling ontworpen, die geleid heeft tot het in 
het leven roepen van het Algemeen Tabak Syndicaat 1917. 

75 000 pakken tabak zijn toen voor de industrie gereserveerd 
en prijsnormen clparvoor vastgesteld. 

van belang is bet, met het oog op de opmerkingen van den 
geachten afgevaardigde uit Zaandam, hier de aandacht er op 
te vestigen, dat èn aan het overleg, dat tot de vastlegging 
van de 75 000 pakkan tabak leidde, _ èn aan het tot stand 
brengen der distributieregeliug van die tabak vertegenwoor-
digers der arbeidersorganisaties hun krachtige medewerking 
verleenden en daardoor ook op de opheffing van het uitvoer» 
verbod voor tabak hun invloed hebben kunnen doen gelden. 

De opmerking van den geachten afgevaardigde uit Zaan-
dam, dat deze Minister van Landbouw nooit leert, — dat het 
wel lijkt of hij uit de maan is komen vallen, omdat hij (dat 
is de Ministervan Landbouw, Nijverheid en Handel) opgaven 
vordert van de hier te lande aanwezige ruwe tabak, zonder 
dat er op dit artikel een uitvoerverbod gelegd is, heb ik met 
eenige verwondering gehoord. De dank, welken de geachte 
afgevaardigde uit Zaandam mij namens de kettinghande-
laren in tabak bracht, omdat ik op deze wijze hun de gelegen* 
heid gaf bijtijds hun ruwe tabak uit te voeren, is, zooals ik 
reeds vroeger opmerkte, eenigszins voorbarig. Van een vurig 
spreker, zooals de geachte afgevaardigde uit Zaandam is, 
durf ik niet zeggen, dat het lijkt of hij uit de maan is komen 
vallen: een vergelijking met een gloeienden meteoorsteen, 
welke het luchtruim doorklieft en dan meent de toestanden 
op deze wereld te kennen, zou m. i. minder onjuist ziin. 
Want, Mijnheer de Voorzitter, ik meen, dat als de geachte 
afgevaardigde uit Zaandam zich dergelijke critiek veroor-
looft, er verwacht mag worden, dat hij zich eerst beter on de 
hoogte stelt der door mij getroffen maatregelen. Ik wensch 
hier nog eens te herhalen, dat ik, alvorens tot bestrijding 
van den kettinghandel in tabak door het vorderen van op-
gaven der aanwezige voorraden over te gaan. een vcrvoer-
verbod op ruwe tabak heb uitgevaardigd. Hierdoor wordt 
niet alleen de uitvoer zonder mijn toestemming en mede-
weten onmogelijk, doch tevens het vervoer in liet land. Hier-
door ligt de ruwe tabak, bij bona fide en kettinghandel aan-
wezig, vast en kan, zoodra de opgaven der voorraden zijn in-
geknmen, voor zoover noo.lig in bezit genomen worden. 

Den geachten afgevaardigde uit Zaandam zij bij deze gele-
genheid opgemerkt, dat de ondervinding aan mij geleerd 
heeft, dat een vervoerverbod nog verlammender op den 
kettinghandel werkt, dan een uitvoerverbod. Wellicht dat 
ook deze geachte afgevaardigde dit eindelijk nu zal gaan 
begrijpen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mij wordt ook verweten, o. a. door 
den geachten afgevaardigde uit Amsterdam, den heer van 
den Tempel, dat „ui t de arbeidsbeweging een ieder er uit 
gehouden wordt". Niets is minder waar dan dat. Afgezien 
van het feit, dat ik steeds en zonder beperking toegankelijk 
ben geweest voor afgevaardigden uit arbeidskringen, heb ik 
waarde er aan gehecht, vertegenwoordigers van deze kringen 
in onmiddellijke aanraking met de distributie te brengen. 

Den derden November 1917 richtte ik mij tot de Centrale 
Commissie uit de Arbeidersbeweging van de Levensmiddelen-
voorziening te Amsterdam, alsmede tot de Permanente Com-
missie uit de Arbeidersbeweging te Utrecht, met de mede-
deeling, dat het mij wensehelijk voorkwam, dat meer dan 
tot dusver aanraking tusschen de genoemde commissies en 
mijn Departement zoude worden verkregen, en noodigde ik 
ben in verband daarmede uit, ieder uit hun midden iemand 
aan te wijzen om door mij te worden toegevoegd aan het 

Rijks Centraal Administratiekantoor voor de Distributie van 
Levensmiddelen. 

De Amsterdamsche commissie heeft 7 November daaraan* 
volgend nadere inlichtingen over den aard der functie en 
over de positie, welke de eventueel aan te wijzen persoon 
zoude innemen, gevraagd, welke inlichtingen haar door mij 
werden verstrekt. 

De Utrechtsche commissie heeft mij op 13 November 1917 
een voorstel als in mijn schrijven van 3 November verzocht, 
gedaan. Op 20 November 1917 werd de heer van Rijsewijk, 
overeenkomstig het Utrechtsche voorstel, toegevoegd aan het 
Rijks-Administratiekantoor. 

Aangezien ik verder niets van de Amsterdamsche commissie 
hoorde, heb ik op 15 December 1917 haar nogmaals om ant-
woord verzocht. Hierop ontving ik de mededeeling, dat de 
commissie zich gewend had tot het besturen van het Neder-
landsch Verbond van Vnkvereenigingen, de S.' D. A. P . en 
den Bond van Nederlandsche Arbeiders-Coöperaties, ten einde 
een spoedige beslissing dezer besturen te verkrijgen. _ 

Eindelijk ontving ik van de Amsterdamsche commissie op 
15 Januari het volgende telegram: 

,,In vervolg op mijne brieven dato 7 November n°. 12 
H 2 en dato 23 November 12 H 4 heb ik de eer het navol-
gende ter kennis van Lwe Excellentie te brengen. Uwe 
beide missiven dato 3 November 1917 n". 2 A afdeeling 
Crisiszaken bureau A Z Cabinet en dato 20 November 
1917 n°. 711 afdeeling Crisiszaken bureau A Z hebben 
in de besturen van de Sociaal-democratische arbeiders-
partij, het Nederlandsen Verbond van Vakvercenigingen 
en den Bond van Nederlandsche Arbeiders-coöperatie^ 
een punt van zeer ernstigo overweging en bespreking 
uitgemaakt. Met voldoening werd door genoemde be-
6turen kennis genomen van den wensch Uwer Excllentie, 
een regeling te treffen om het contact en waar mogelijk 
en noodig de samenwerking tusschen Uwe Excellentie 
en de arbeidersbeweging, ten behoeve van de levens-
middelenvoorziening geregelder en duurzamer te doen 
zijn dan tot nog tos het geval was. Waar cok genoemde 
besturen van meen ing zijn, waarvan zij Uwe Excellentie 
bij herhaling blijk hebben gegeven, dat voortdurend 
overleg tusschen de arbeidersbeweging en de Regeering 
de levensmiddelenvoorziening van bet Nederlandsche 
volk slechts ten goede kan komen, wordt dit voornemen 
Uwer Excellentie door hen zeer op prijs gesteld, te meer 
doet het hun daarom echter leed. liet voorstel gelijk het 
rs vervat in Uwe missive dato 3 November M 2 H en 
nader toegelicht in de missive n°. 711 dato 20 November 
j . 1 . niet te kunnen aanvaarden. Hoezeer ook bereid Uwer 
Excellentie geregeld van advies te dienen en hunne mede-
werking ten behoeve der levensmiddelenvoorziening te 
verleenen, de besturen voorgenoemd hebben ernstig be-
zwaar iemand uit hun midden aan te wijzen als hun ver-
tegenwoordiger, die blijkens Uwe beide missiven een 
ambtenaarsfunctie zal hebben te vervullen en wiens ad-
viezen blijkens de missive n°. 711 dato 20 November j . 1 . 
Uwe Excellentie eerst via de Commissie van Bijstand 
zullen bereiken. Met verschuldigde gevoelens in opdracht 
der besturen voornoemd de Centrale Commissie uit de 
arbeidersbeweging voor de levensmiddelenvoorziening, 

Edo Finunan, secretaris." 

Hierop werd door mij geantwoord, dat ik in verband met de 
groet e waarde, die ik hecht aan medewerking van arbeiders-
zijde in zake de volksvoeding, nogmaals op de zaak terug-
kwam. Ik deed den hoeren daarbij toekomen de instructie 
door mij gegeven aan den ambtenaar voor de financieele aan-
gelegenueden. Ik voegde daaraan toe ,,U kunt daaruit zien de 
groote vrijheid van beweging en de groote zelfstandigheid 
tevens, die deze ambtenaar heeft" en verder dat het indienen 
van adviezen via de Commissie van Bijstand slechts een 
uitdrukking van formeelen anrd was. Ik deelde tevens aan 
de commissie mede, dat door de permanente commissie uit 
de arbeidersbeweging te Utrecht reeds aan mijn verzoek was 
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(Minister Posthuma.) 
voldaan en herhaalde mijn verzoek, vervat in het schrijven 
van 'i November. 

Hierop werd door de Centrale Commissie 26 Januari ge-
antwoord, dat zij de zaak opnieuw in haar besturen aauhan-
gig zoude maken en hoopte mij binnenkort nader antwoord 
te kunnen geven. 

Dit antwoord is tot Op lieden nog niet binnengekomen. 
Dit geval is ook leerzaam voor de termijnen. 
Stel u eens voor. Mijnheer de Voorzitter, dat het geval om-

gekee.d had plaats gehad en ik op 15 Maart nog niet had 
beslist op een op o November van het vorig jaar gedaan ver-
zoek; zou dan ook zoo iets geluid hebben van: altijd te laat! 

Ten slotte nog twee punten. Mijnheer de Voorzitter, en 
dan ineen ik, dat ik ook dit gedeelte van mijn redo als 
geëindigd mag beschouwen. 

Door verschillende afgevaardigden is mijn aandacht ge-
vestigd op de volgens hen bestaande wenscheliikheid om. 
sedert het oprichten van de N.U.M., niet langer 10 pet. vaa 
de distributiekosten vcor rrkening van de gemeenten te 
brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan om praktische overwegingen 
d© wenscbel ijkheid hiervan niet onderschrijven. 

Dat het met de financieel* verhouding van de gemeenten 
tegenover het Rijk zoo gesteld is, dat de bestaande toestand 
onder de tegenwoordig omstandigheden aanleiding <*eeft het 
volgens deze afgevaardigden onjuiste in deze verhouding nog 
meer te accentueeren. Mijnheer de Voorzittej'. ik betreur het. 

De tegenwoordige Distributicwet laat echter geen andere 
mogelijkheid open. Doch ock al ware dit het geval, dan nog 
zou ik niet dan ongaarne mijn medewerking in deze richting 
geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Er moet getracht worden te be-
reiken, dat met de hier aanwezige distributioartikelen zoo 
zuinig megeiijk wordt omgegaan, zoowel wat de hoeveel' 
heden betreft, als wat de uitgaven voor Rijk en gemeenten 
betreft, een en ander met inaehtname natuurlijk. Mijnheer 
de Voorzitter, en ik haast mij dit er zeer nadrukkelijk aan 
toe te voegen, van de zorg voor de volksgezondheid. 

En nu is het, Mijnheer de Voorzitter mijn ondervinding 
en ik vrees, diat deze door velen der afgevaardigden gedeeld 
wordt, dat zuinigheid het nieost in de hand wordt gewerkt 
door de tinancieele lasten uit de distributie voortkomend*, 
zoo individueel mogelijk te laten drukken. 

Menigeen, Mijnheer de Voorzitter, die er in verband met 
de kosten tegen opziet de onwelriekende sloot achter zijn 
tuin te laten dempen, zal de droogmaking van de Zui-Ierzee 
toejuichen, niettegenstaande ook de kosten hiervan in den 
vorm van belastingen zijn deel kunnen zijn. 

Het is de ondervinding, dat door hoe meer personen de 
kosten van de uitvoering van een werl^ indragen worden, hoe 
minder de noodzakelijkheid der zuinigheid bij de uitvoering 
van dit werk door deze personen, elk voor zich zelf wordt 
gevoeld. 

Docli ook het omgekeerde is even waar. Mijnheer de Voor-
zit; er! 

En uit deze overweging heb ik er bezwaar tegen. d«_> ge-
meenten te ontlasten van haar bijdragen van 10 pet. der 
distributiekosten. 

Zeer tot mijn leedwezen moet ik ook afzien van beant-
WOOlding yan opmerkingen betreffende verschillende orga-
nisatiea, die gebrekking werken. Mijnheer de Voorzitter! Ik 
ben de eerste om te erkennen, dat lang niet «lies de couleur 
de rese is : hoe kan het ook anders, waar die organisaties uit 
den grond mceteu worden gestampt. Veel te hoog bezoldigde 
werkkrachten bij de co: \ lissies. Mijnheer de Voorzitter, de 
werkkring is tijdelijk en men moest eens weten, hoe groot 
toch het verloop der werkkrachten is, niettegenstaande dan 
de te hooge loonen. Over commissies, die elkaar tegenwerken 
of zelfs verkeerd werken. Mijnheer de Voorzitter! Het is mij 
ter wille der tijdsruimte niet mogelijk veel over dit punt te 
zeggen, óók omdat ik uit de uitlatingen der leden niet dan 
in een uitzonderingsgeval kon opmaken, welke commissies of 
welke leden daarvan bedoeld worden. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1917—1918. — I I . 

Ik vraag mij echter af: hoeveel van den kwaden naam, 
waarin de regeeringsbemoeienis shiaf, komt voort uit kwaad' 
sprekendheid van gedeputeerden, uit den wensen fcHes af te 
keuren, uit modezucht om aan de klagerij mede te doen. uit 
verkeerd begrijpen van daden of gezegden. Ik kan mij voor-
stellen. Mijnheer de Voorzitter, dat ook de leden der Kamer 
zich niet kunneu onttrekken aan den invloed, dien de klach-
ten yan het publiek, bij hen zelf ingediend of de opmeikin-
gen in de pers noodwendig maken; ook hier geldt: de aan-
bouder.de druppel holt den steen uit, en zelfs de minst emo-
tioneele natuur moet ten slotte wel onder den indruk komen, 
dat er meer dan „aomething rotten" is. 

Vooral valt het moeilijk zich te ontworstelen aan den in-
vloed der pers on zoo kan ik me dan ook begrijpen, dat bijv. 
de geachte afgevaardigde uit Veendam hier ter sprake heeft 
gebracht de „buitengewoon afschrikwekkende onthulling" 
van den heer Posthumus Meyes, als zou deze op het Woning-
congres in Amsterdam verklaard hebhen, dat de Rijkscom-
missie voor Bouwmaterialen, van welke commissie de heer 
Posthumus Meyes lid is, maatregelen nam, welke ten gevolg 
hadden, dat de prijzen der bouwmaterialen stegen. De yoor-
zitter der rijkscommissie, voornoemd, heeft zich bij schrijven 
van 18 Februari 1918 tot den heer Posthumus Meyes ge-
wend, om hein opheldering in deze te vragen. 

In antwoord hierop schreef de heer Posthumus Meyes op 
21 Februari il. aan den voorzitter der Rijkscommissie voor 
Bouwmaterialen het volgende: 

..Weledelgestrenge Heer, 
In antwoord op uw schrijven, dd. 18 II., deel ik u 

hierbij het navolgende mede. Op bet Woningcongres 
had de heer Wibaut een voorstel gedaan om tot staats-
exploitatie van steenbakkerijen en houtaanvoer te be-
shnten. 

Tegenover het drijven van socialistische zijde om alles 
in Sümtsexploitatie te brengen, heb ik in de zitting van 
het Congies op Maandag 11 dezer met klem gewaar-
schuwd. Ik heb er op gewezen, dat inmenging van het 
Rijk in dergelijke zaken noodzakelijk prijsverhooging 
ten gevolge moet hebben. Ik vestigde de aandacht op de 
verschillende Rijksdistributie-commissiea en ook op die-
voor bouwmaterialen, waarin ik zelf zitting heb en waar-
vau het mij bekend is. dat tot dekking van allerlei on-
kosten niet onbelangrijke bedragen op de prijzen dei 
materialen moesten worden gelegd en dat deze daardoor 
natuurlijk nog hooger werden, dan zo reeds door de tijds-
omstandigheden waren en dat dus Staatsinmenging de 
prijzen opvoerde. 

17 zult toch niet kunnen ontkennen, dat de groote 
kosten van een uitgebreid personeel, van drukwerken, 
kantoorimur. commissiekosten, enz. uit do prezen der 
bouwmaterialen moeten komen, dus dat deze daardoor 
belangrijk verhoogd moeten worden. Ik had hetgeen ik 
beweerde, niet op schrift, zoodat ik TT den woordelijken 
tekst niet kan geven. Ik ontken echter pertinent de 
woorden te hebben gebruikt door II geschreven: ,,dat 
zi^ks mede veroorzaakt wordt door het nauwkeurig op-
volgen van de adviezen, welke aan onze Commissie door 
belanghebbenden worden verstrekt". Het is allerminst 
mijn bedoeling geweest, om toen in het openbaar ten 
nadeele van de R. C. B. te spreken, doch ik heb ernstig 
willen waarschuwen tegen het volgens mijn principieeïe 
opvatting verderfelijke van in alles Staatsexploitatie of 
inmenging te willen hebben. 

Dat mijne woorden van zekere zijde verkeerd zijn of 
"worden geïnterpreteerd, ligt buiten mijn schuld. Ik heb 
dan ook beslist afgewezen een tot mij gericht verzoek 
yan een groot dagblad, om mij over dezo zaak te mogen 
interviewen, omdat ik vooralsnog inmenging van liet 
publiek in de interne gesties der R. C. B. ongewenecht 
acht. 

Hoogachtend. 
Het lid der R. C. B. 

(w.g.) C. B. POSTIICMÜS MKYES." 

http://bouder.de
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fMinister Fostuuina.) 

Ik had geen aanleiding gevonden in deze eenige verdere 
stappen te doen. De opheldering door den beer Posthumus 
Meyes gegeven, maakte dit in. i. overbodig, te meer waar do 
rijkscommissie van bouwmaterialen, toen deze zaak in deze 
Kamer ter sprake kwam, nog wachtende was op de toestem-
ming van den heer Posthumus Meyes om de verkregen toe-
lichting te publiceeren. Om in de terminologie van den ge-
achten afgevaardigde uit Veendam te blijven, Mijnheer do 
Voorzitter: Wij hebben in een Kamerzitting, in Maart te 
's Gravenhage gehouden, een buitengewoon ai'schrikwek-
kende onthulling gehoord. Het afschrikwekkende is de wijze, 
waarop de geachte afgevaardigde de meest ernstige beschul-
digingen uit, zonder dat de persoon, op wiens uitlating hij een 
beroep doet, door hem gehoord is, en slechts op krantenbe-
richten afgaat. H<.'t onthullende is, dat het de geachte afge-
vaardigde uit Veendam is, een man, van wien niemand dit 

1) Het couraiilenverslag luidt: 
Do Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, 

hield Donderdagnamiddag 28 Februari, in het Landbouwhuis te Gocs, een 
buitengewone hoofduestuursvergadering, aanvankelijk onder voorzitterschap 
van den heer C. v. Westen, wijl de voorzitter jhr. van Vredenburch eerBt nog 
een vergadering van do Prov. Veilingsconimissie had bij te wonen. 

Vertegenwoordigd waren do afdeelingen Goea (door de hoeren Lindenbcrgh 
en Zandee), Hulst (door den heer Vogelvanger), Kruiningen (door den heer 
Eooijruan), Middelburg (door den beer J. Boogaard), Noord-Beveland (door 
den hoer I. v. d. Weele), Oostburg (door den heer v. Diihoorn), Tholen (door 
den heer Stoutjesdijk), Zierikieo (door den beer Blom), Axel was niet ver-
tegen woordigd. 

Medo waren uitgencodigd de boeren H. A. Hanken, de Rrjkslandbouw-
leeraar en aspirant-Rijkslandbouwleeraar. 

De waarnemendo voorzitter ging terstond over tot behandeling der agenda. 
Met algemeen* (13) «temmen werd benoemd tot lid van het bestuur van 

het Nederl. Landbouwcouiité de heer jhr. van Vrodcnburch en tot 3de afge-
vaardigdo (do Z.L.M, mag 3 afgevaardigden benoemen wijl zij 3900 leden 
telt) naar de vergaderingen van hët Nederlandsen Landbouw comité werd met 
algemecne stemmen benoemd de heer Tj. B. E. Kielstra, secretaris der Z. L. M. 
De 1ste afgevaardigde is de heer W. Kakebeeke, de 2de de heer J . Welleman. 

Tot plaatsvervangend bestuurslid werd aangewezen do heer W. Kakebeeke. 
Do benoeming der andera plaatsvervangers werd aangehouden tot een vol-
gendo vergadering. 

Alvorens het 2de punt der agenda: de Rundveecrisis te behandelen, ver-
zocht do voorzitter den vertegenwoordigers van de pers niets omtrent dit 
punt mede te deelen, wijl de beraadslagingen daarover geheim waren. Later 
zal omtrent de maatregelen tot oplossing dier crisis vanwege het Neder-
landsch Landbouwcomitó een communiqué worden verstrekt aan de groote 
bladen. 

Ka afloop der geheime vergadering deelt jhr. van Vredenburch, die inmid-
de'.s do leiding heeft genomen, mede, dat bij hem den 25stcn Februari jl. bet 
navolgende telegram van den Minister van Landbouw is binnengekomen: 

,,Na vaststelling van maximumprijzen rundvlee^eh zijn aanbiedingen van 
slachtvee totaal onvoldoende geworden. Dientengevolge acht ik maatregelen 
noodig ter voorziening in de vleescbbchoefte. Ik zal zoo noodig op de wijze in 
do wet aangegeven overgaan tot inbezitneming van ds voor de binncnlandscho 
vlccschvoorziening benoodigde dieren en heb daartoe als inleiding der maat-
regelen den burgemeesters verzocht opgave van het vee te vorderen. Het is 
evenwel zoowel voor do Regeering als voor alle betrokkenen het meest ge-
wenscht, wanneer wcttelijko inbezitneming achterwege kan blijven. Op grond 
hiervan verzoek ik u uwe leden op to wekken op regelmatige wijze door te 
gaan met aflevering van slachtvee. He heb intusschen de rundvleeschvcreeni-
ging bereid gevonden tot samenstelling van een plan tot regelmatige levering 
van aanvankelijk 23C0 stuks r.er week. Wanneer tot uitvoering van een plan 
van gedwongen aflevering zal moeten werden overgegaan, roep ik uwo mede-
werking in voor de meest gelijkmatig© verdeeling van de bedrijfsbezwaren 
voor do veehouders. U gelieve reeds thans de aandacht van de afdeelingen 
uwer vcreeniginT hierop to vestigen en hen te verzoeken om bij gedwongen 
aflevering den burgemeester der betrokken gemeente hunne diensten aan te 
bieden. 

Voor Minister v. Landbouw, 

Secr.-gen. VERSTEEG. 

Aan Mij. tot bev. van Landb. en Veeteelt in Zeeland. 
Voorz. Jhr. v. VREDENBURCH. 

In do geheime vergadering is besloten als resultaat in de openbare ver-

Edering to pub'ieeercn, dat heden, 28 Februari aan den Minister van Land- | 
nw het navolgende telegram is gezonden: 

„Naar taaMfiag van het door U gezonden telegram ben ik na I 
machtiging van het hoofdbestuur der Zeeuwse!» Landbouwmaatschappij ! 
gerechtigd U te seinen, dat onze Maatschappij bereid is, in alle mogelijke I 

(Minister Fosthuma e. a.) 
zou vermoeden, die op dergelijke losse mededeelingen afgaat, 
zonder eerst zich de moeite te geven, de zaak te onderzoeken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben thans gekomen tot eeu 
punt, waar ik gevoeglijk mijn rede zou kunnen afbreken. 

Zou ik nu van u mogen weten, wanneer u zich voorstelt 
mij de gelegenheid te geven om mijn rede te vervolgen? 

De Voorzitter: Ik kan den heer Minister mededeelen. dat 
dit zal zijn morgenochtend tegen 12 uur of half een. Precies 
kan ik dat nog niet zeggen, dat hangt af van den loop 
der behandeling van de Huurcpzeggingswet. Het is wens;che-
lijk, dat dit ontwerp zoo mogelijk nog vóór deze samenkomst 
bij de Eerste Kamer inkomt. 

De beraadslaging wordt verdaagd en de vergadering ge-
schorst tot hedenavond 8 uur. 

opzichten aan de rundvlecsehvoorziening mede te werken ingevolge een 
door het Nederlandsch Landbouwcomité aan Uwo Excellentie in to dienen 
voorstel of een door Uwo Excellentie met bet Nederlandsen Londbouw-
comité nader to maken regeling. 

VAN VREDENBURCH, 
Voorzitter Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij." 

Daarna stelt de voorzitter in het licht, hoe het stelsel van het zaaiplan 
zooala het nu in de praetijk doorwerkt, ofschoon geenszins volmaakt, toch 
boven andere stelsels, ook boven dat van do Noordhollandsche Maatschappij 
van Landbouw, de voorkeur verdient, mits de Minister er niet voor terug-
sohrikko de speculatieve gewassen flink to drukken, zöé, dat een verbouwer 
er niet meer voordeel in ziet, die gewassen boven de voedergewassen te telen. 
Ofschoon een enkele, o. a. do afgevaardigde van Oostburg, moor voor het 
stelsel van de Noord-Holl. Mij. v Landb. voelt, wat misschien theoretische 
beter is, blijken toch de overigen het met den voorzitter eens te zijn. 

De voorzitter deelt mede, dat bewaarloon voor aardappelen zal gegeven 
worden aan hem, die voor 15 October geen biljet van invordering van „Ons 
Belang" heeft ontvangen. Of „Ons Belang" dan wel do burgemeester in-
vordert, kan thans aan do Z. L. M. vrijwel onverschillig zijn. 

Naar aanleiding van een in de Goesche bladen verschenen advertentie van 
aanbieding van hooi, dringt de heer Hanken er op aan, zoo vroeg mogelijk 
en krachtig te protesteeren tegen de hooivordering in Zeeland. In deze toch 
wordt onze provincie boven de andere op abnormaal straffe wijze aangepakt. 

De voorzitter deelt verder mede, dat, ondanks al zijn pogen en trachten, 
de Minister de blauwe en bonte aardappelen niet wil verhoogen. Uit de 
gedachtenwisseling hierover blijkt, dat men door in den Haag halsstarrig vast 
te houden aan Industrie's, De Wet's en dergelijke soorten, waarvan geen 
voldoende pootgoed voorhanden is, gevaar loopt, dat allerlei rommel in den 
grond gestopt wordt. Besloten wordt zich alsnog namens de Z. L. M. met een 
request tot den Minister te wenden, om ten opzichte der bonte en blauwe de 
rechtmatige eiechen te zien ingewilligd. 

Besloten wordt do almanakcommissie in het werk te stellen en to zorgen, 
dat tegen een bepaalden datum alle leden aangeven of zij al of niet een 
almanak verlangen met het oog op de aanschaffing van het juiste quantum 
papier. 

Do almanak voor het volgende jaar zal tegen den kostenden prijs worden 
beschikbaar gesteld. 

Bi do rondvraag leest do heer Stoutjesdijk namens een lid der Z. L. M. te 
Tholen een verzoekschrift voor, om door middel der Z. L. M. to bewerken, dat 
uitgespaard veevoeder (haver), dat men ititsc aan gespeende veulens wil geven 
niet worde in beslag genomen. De heer van Westen deelt hierbij mede, dat er 
zaaihaver to kort is en wekt hen, die nog wat hebben, hierin te helpen. Hij 
heeft den heer Kielstra opgedragen in den Haag te bewerken, dat haver tegen 
pikerwten mag worden ingeruild en dat, waar naar het heet, Duitschland hier 
graan uit Oekraïne in wil voeren, tevens wat Donauraais kan worden aange-
bracht, al was bet maar 100 balen, want heel de voorraad mais in Nederland 
bedraagt thans 35 balen 4. 100 K.G. opgeslagen bij iemand te Amsterdam. 

Op de vraag van een lid, of het niet goed is, zoo do Z. L. M. lid wordt van 
den Vlassersbond, antwoordt de heer van Westen, dat men door middel van 
een lid, bijv. van Heel alhier, zijn vlas ter keuring hebbe op te zenden naar 
den Vlassersbond, Parklaan 28, Rotterdam. 

De heer Blom zou gaarne zien, dat bij de opgave van bet saaigebied, duin-
gronden, boachgronden en weilanden niet werden medegeteld, wijl daardoor 
geheel verkeerde opgaven ontstaan, die tot ongewenschte toestanden kunnen 
leiden. 

De voorzitter antwoordt, dat de cultuurcommissie in deze volgens een vast 
systeem als centraliseerend lichaam handelt, maar dat hjj de vraag van den 
heer Blom bij baar zal aanhangig maken. 

De heer LeenhouU, lid van het dagelijksch bestuur, hoopt echter, dat de 
plaatselijke commissies van bijstand, al valt op hun aanvragen soms wat aan 
to merken gehandhaafd zullen worden. 

De heer Vogelvanger, dat onderschrijvende, zou daarbij gaarne zien, dat de 
burgemeesters verplicht werden tot bet oprichten van een commissie van bij-
stand. Nu kunnen zij het doen, en zoo zijn er velen, die zelf alles eigenmachti* 
beslissen. ~ 
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(Minister Posthuma.) 
Do voorzitter deelt mede, dat de Minister in de Eerste Kamer heeft gezegd, 

rist bot», ride mesten hun varken mogen behouden. Toch gaan de burgemecs-
tera door niet die varkens in besliig te nemen, volgens de ontvangen instruo 
ties, zooals zij zeggen. Hier heerscht dua tegenspraak. De voorzitter belooft 
hieromtrent nadere inlichtingen te tullen inwinnen bij den Minister. 

Op een vraag van den heer v. d. Weele antwoordt de heer van Westen, dat 
een bona fide tuinder in zijn tuin alles mag kwceVn voor eigen gebruik en 
van hot gekweekte ook mag verkoopen op de markt in de eigen plaats, maar 
dat het niet voor uitvoer naar huiten wordt toegelaten. 

Alvorens de vergadering te sluiten, zopjt de voorzitter: Ik meen te moeten 
conti ateeren, dat de regeringscommissaris in Zeeland met tact is opgetreden 
in zijn moeilijke regecringstaak en voortdurend voeling houdt met de Z.L.M. 

Deze woorden werden met algemeene stemmen door de vergadering als 
juist erkend. 

Het onderschrift der redactie luidt als volgt: 
N.B. Indien de voorzitter der Z.L.M, met deze woorden bedoelde te 

reageeren op de uitlatingen van den heer van Beresteyn in de Tweede Kamer 
(zie onder binnenland in dit nummer), wete hij wel, dat do verontwaardiging in 
vele kringen, ook hier in Zeeland, minder gaat tegen den p e r s o o n des 
beeren W. Collot d'Escurr dan wel tegen het schandelijk stelsel van bcvoor-
rechting waardoor, naast den vader, die burgemeester, rentmeester van het 
kroondomein en waarnemer van nog een dubbel dozijn posten en baantjes is, 
de zoon geplaatst wordt als regeeringscomrnissaris op een salaris van f 6000 
plus reisgeld en emolumenten en met een bureau-personeel, det jaarlijks ruim 
een halve ton gouds uit de schatkist, alias de zakken der belastingbetalers 
klopt. Dat nepotisme en die geldelijke bevoordeeling „hors ligne" zijn het 
welke — en te recht — met grooten wrovel door het publiek zyn vernomen. 
Zoo iets hoort in Rusland thuis, niet hier.. — Red. 

Het wederantwoord op dit onderschrift is bet volgende: 

„Mijnheer de Redacteur, 
Naar aanleiding van uw onderschrift onder het verslag van het hoofdbe-

stuur der Z.L.M, wil ik het volgende opmerken: 
Do opmerking die ik aan het einde der vergadering maakte, had vooral ten 

doel duidelijk to doen uitkomen dat de Z.L.M, over de werkwijzo van c'm 
Itegeeringseommiasaria tevreden is. Had vooral ook ten doel als het mogelijk 
is te verhinderen ór.t bij in dienst wordt geroepen, en wel niet om den per-
soon van den heer Collot d'Escury, maar omdat het in onze provincie algemeen 
lietreurd zal worden, dat een ambtenaar die getoond heeft voor zijne abnor-
maal moeilijke en onmogelijke taak berekend te zijn. in dienst moot. Het is 
zeer de vraag of een opvolger op dezelfde wijzo zal werken. 

Een enkel woord over het schandaal (?) van salurieoting en personeel, dat 
in de heele pers de ronde doet. Het komt mij voor, dat, indien gemeend 
wordt èn het traktement van den heer Regeeringseommissaris en dat zijner 
ambtenaren en de omvang van het personeel „hors ligne" is, eene bevoegde 
commissie van onderzoek moet benoemd worden, die moet nagaan of er inder-
dnad met geld gesmeten wordt zooals in sommige couranten wordt geschreven. 
Hoewel ik eens in de gelegenheid geweest ben van meer nabij kennis te maken 
niet het bureau van den Regeeringseommissaris, zoude ik er niet aan denken 
critiek nit te oefenen. A!s men niet den omvang van werkzaamheden kent en 
de verantwoordelijkheid kan men noch over salarieering noch over personeel-
sterkte redeneeren. Dat kan ik niet, dat kan zeker niet iemand die absoluut 
onkundig is van wat er op bet bureau van den Regeeringsoommissarii geéischt 
wordt. 

Nogmaals, meent men dat er met geld gesmeten wordt, laat de heer van 
Beresteyn eene commissie van onderzoek voorstellen. 

Tot slot wil ik er op wrjzen dat, waar ik dit schrijf, fk alleen opkom voor 
de belangen der Z.L.M, en volstrekt uit geen bijzondere vriendschapeoog-
merken. De belangen der Z.L.M, zijn niet dat de heer Collot ons verlaat. 

Hoogachtend, 
<tf Toortitter der Z.L.M., 

(•». #.j .VAN VREDENBURCH. 
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63. Afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. 

AVONDVERGADERING. 

(Geopend te 8 uur.) 

Toorzitter: de beer Fock. 

Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van wet tot 
Afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee (63), 

met de motiën Tan orde van de heeren de Muralt en 
Bongaerts (Stuk n°. 11) en van den heer Albarda (Stuk 
n°. 13). 

De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 

De heer Bongaer ts : Mijnheer de Voorzitter! Verleden 
Dinsdag ben ik geëindigd niet het maken van eenige op-
merkingen omtrent de begrooting van den afsluitdijk van 
Wieringen naar Piaam, welke door den Minister was ge-
voegd bij de Memorie van Antwoord. Ik zal daarmee niet 
voortgaan. Ik ineen genoegzaam te hebben aangetoond, dat 
dit stuk niet is opgemaakt met die objectiviteit, die men 
zou hebben mogen verwachten bij een zoo belangrijke zaak 
als deze; ik voor mij kan deze begrooting niet accepteeren. 
Ik zeg don Minister na, waar hij het zegt op bladz. 16 der 
Antwoordnota (Memorie van Antwoord), heeft over de slib~ 
quaestie, dat de waarbeid wel in het midden zal liggen, 
ook hier bij het groote verschil tusschen de raming van 
vroeger en thans voor een dergelijke bedijking. 

Over die Antwoordnota, Mijnheer de Voorzitter, nog 
enkele opmerkingen. Met den Minister ben ik het eens, 
dat tot de vorming van een IJsselmeer moet worden over-
gegaan: ik ben overtuigd van de groote directe en indirecte 
voordeden, welke daarmee samenhangen. 

Echter moet ik de conclusie, die de Minister verder trekt, 
als zoude ik ook aan zijne zijde staan, waar hij vermeent, 
dat het maken van den afsluitdijk per se vooraf moet gaan 
aan het eerste begin van een inpoldering, bestrijden. Mijn 
standpunt is —ik heb daarop reeds verleden Dinsdag gewe-
ren —, dat de afsluiting voorbereid en zoo spoedig mosrelijk 
aangepakt moet worden, daarbii rekening houdende met de * 
adviezen van den Zuiderzeeraad, nl. de commissie, i n a r t . 5 
van het wetsontwerp bedoeld, die uiteraard daarbij de eischen, 
voortvloeiende uit de nieuwere economische en maatschap-
pelijke verhoudingen en de denkbeelden omtrent de lands-
verdediging tot hun recht zal laten komen, maar dat toch 
inmiddels een begin moet worden gemaakt met het inpol-
deren van daartoe in aanmerking komende gronden, ook al 
worden dan sommige dadelijk uit te voeren bedijkingen iets 
duurder. De indirecte voordeden van de afsluiting komen, 
aldus handelende, niet later en de directe voordeden he-
ginnen vroeger, hetgeen vooral in de tegenwoordige tijds-
omstandigheden voor de voedselvoorziening van groot ge-
wicht is en hetgeen ook in normale tijden de algemeene eco-
nomie van de onderneming in hooge mate ten goede zal 
komen. 

Bij Xota van Wijziging is aan art. 2 van het wetsontwerp 
toegevoegd een zinsnede, waarin wordt bepaald, dat binnen 
twee jaar een wetsontwerp moet worden ingediend. inhou-
dende de voor 's Lands defensie noodige voorstellen en 
maatregelen. Dat is een stap in de goede richting, doch zco-
als ook de geachte afgevaardigde de heer Albarda reeds 
heeft opgemerkt, geeft deze uitweg nog geen zekerheid, 
dat binnen niet te langen tijd een zoodanig voorstel inder-

(Bongaerts.) 
daad wettelijke sanctie zal hebben verkregen. Het amende-
nient van den heer IJzerman, dat door mij is mede-onder-
teekend, tracht daaraan te gemoet te komen, en ik hoop, 
dat de Minister van Oorlog dit amendement zal kunnen accep-
teeren. Daarbij heb ik niet alleen het oog op de maatregelen , 
met betrekking tot den grooten afsluitdijk, maar zeker niet 
minder op de voorstellen, welke van het Departement van 
Oorlog zullen uitgaan met betrekking op de eerste inpolde-
ring. die noodig is. Ik zou niet gaarne zien, dat die eerste 
inpoldering langer moest wachten op dergelijke maatregelen 
dan het maken van den afsluitdijk. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister van Waterstaat zegt 
in zijn Antwoordnota te recht, dat het wetsontwerp voorstelt 
te maken de kortste afsluiting tusschen Wieringen en de 
Friesche kust, en dat de oplossing, die ik heb aangestipt 
in het Voorloopig Verslag, l>edoc!t de groote dijklengte tot 
stand te brengen, nl. van Wieringen over Terschelling naar 
de Friesche kust. Bij mij zat de bedoeling voor, dat de 
Kamer uit het in de Memorie van Antwoord aan te treffen 
resultaat van een nader onderzoek, door den Minister inge-
steld. zou hebben kunnen ontwaren, dat ook bij die langste 
afsluiting het geheele Zuiderzeeplan in evenwicht zou blij-
ven, en dat ook dan de balans niet zou doorslaan in de 
richting van te groote opofferingen voor de te verkrijgen 
directe en indirecte voordeelen. Wij zouden dan derhalve 
hebben kunnen voorleggen een balans, die in evenwicht zou 
blijken te zijn bij de korste afsluiting en ook bij de langste, 
en dan zou het vervolgens gemakkeliïk zijn geweest aan te 
toonen, dat ook bij elke andere dijkrichtine. tusschen de 
kortste en de langste oplossing in. die balans in evenwicht 
zou blijven. En dan derhalve zouden wij hebben kunnen 
komen tot het aannemen van een zuiver principieele wet 
inzake het Zuiderzeevraagstuk, waarbij de redactie veel 
vrijheid zoude hebben kunnen laten aan den Zuiderzeeraad, 
een lichaam dat spoedig in werking zou kunnen treden, kan 
het zijn onder praesidium van dr. Lely. 

Dan eerst zou die Zuiderzeeraad, r a a r het mij voorkomt, 
de gewensebte vrijheid behouden om volledig te rekenen met 
de veranderde tijdsomstandigheden en de verschillende ad-
viezen, welke eerst thans van alle zijden inkomen. De wet-
gevende macht zou dan geleidelijk bij de vereisehte krediet-
posten sanctie hebben kunnen geven aan de hand van de 
door den Zuiderzeeraad aan de Rcgecring aan te bieden 
voorstellen voor de uitvoering. 

Met een amendement op art. 1 had men zulks in de wet 
tot uiting kunnen doen komen. Ik had reedseen dergeliik 
amendement klaar gemaakt, maar heb hei niet ingediend, 
omdat het gefn reden van bestaan urn hebnra. Immer» de 
Kamer kan een onderzoek en voorstel van één harer leden 
niet als gelijkwaardig ter beslissing voor zich nemen naast 
een wctsvoordracht van de RegeeTing. berustende op een 
onderzoek van een staatscommissie^ en derhalve zal ik het 
amendement terughouden en op dit punt voorshands niet 
nader ingaan. 

Met de overige opmerkingen, waartoe de Nota vnn den 
Minister mij aanleidinsr geeft en die grootendeels van tech-
nischen rard zijn. zal ik de Kamer niet_ langer oohouden. 
Trouwens een daarvan, nl. dat de redeneerin? van den Minis-
ter inzake het slibvraagstuk den toets der critiek niet kan 
doorstaan, is reeds door den geachtcn afgevaardigde den 
heer de Muralt behandeld. 

De Minister zegt in zijn Zuiderzeevereenigingnota. dat 
de gemiddelde inarliikacbe slibafvoer van den IJssel be-
dTaagt 470 000 000 K.G. In or.<redroo<rden toestand is bij 
een soorN-eMik gewicht van 1.6, het volumen df>rV>\-e mge-
veer 294 r;00 Ms. of in natten toestand rond 400 000 M*. 

Deze hoeveelheid YCTtaotenwoordirt een jftarlqtt taf te 
zetten slihlaagje van 1 '3 maf. over de geheele onnorvlakte 
van het TJsse'mper. of \ro] een jaarlijks gemiddeld aan te 
slibven or.nervldcte van 10 R.A. Mi een kleidikte van 4 IC.. 
dus over de volle diepte van het IJsselmeer. 

>r;.'nhepr oe V«Hmpttfr1 Dit is m. i. "een redeneen!"*: de 
aanwassen aan de zee en langs de rivieren leeren wel. dat 
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(Rongacrts.) 
bet in de natuur anders toegaat! Ik zou gemakkelijk een 
andere reueneering, even theoretisch, maar even weinig aan 
de praktijk getoetst tegenover die van den Minister kunnen 
stellen, waardoor de oiihouubaarneid nog beter blijtct. Üi.i 
voorbeeld aldus. De 400 000 M \ slib per jaar beteekent ook 
een sliblaag van 0,50 M. dikte over 80 II.A. steriele zand-
plnten, vertegenwoordigende een WJ a rdever meerder in g van 
80 x f 2000 of f 160 000 per jaar, welk bedrag een rente be-
tcekent van een kapitaal van 4 niillioen. hetgeen derhalve 
in een tijdperk van 30 jaren 120 000 000 gulden zou worden 
ot' ongeveer de keltl van het benoodigde kapitaal. Alléén de 
aanslibbing zou, nog eenigszins anders handelende — want 
50 oM, kleidikte om te beginnen is meer dan noodig is — 
bet in de Zuiderzee te steken kapitaal kunnen dekken, vooral 
als daarbij dan "rente op rente, met betrekking tut den aan-
sjeslibten grond, in rekening werd gebracht. 

Het spreekt vanzelf, dat die redeneering even weing kant 
of wal raakt, maar ik kan die met evenveel recht opzetten 
alt die van den Minister. 

Laat ik ten deze slechts nog opmerken, dat de IJssel, be-
halve het slib ook een belangrijke hoeveelheid zand aanvoert. 
Het is voor mij niet de vraag of het slib hinderlijk is en ge-
makkelijk kan worden verwijderd, zooals de Minister in zijn 
Antwoordnota weer betoogt, doch ik won seh het zand en slib 
te verzekeren voor de doorgaande poldervonning. Dat is een 
belangrijk verschil van opvatting, dat betreft de grondslagen 
van het te volgen beleid bij de uitvoering. 

Aan de zeescheepvaart moet ik nog een enkel woord wijden, 
ook omdat ik op dit punt door den grachten afgevaardigde 
den heer de Muralt ken bestreden. 

De Minister onderstelt, dat de IJsseiboezemkanalen, waar-
door die zeevaart naar binnen zou moeten komen, een diept© 
van niet meer dan 4 M. zouden verkrijgen. Die onderstelling 
kwam hem uitteraard goed te pas om te betoogen dat dan het 
verhang in die kanalen njjar den IJsse'mond toe. in de onder-
stelling van het allerongunstigste geval ten opzichte van het 
bovenwater, de doorbraak van den Rijndijk bij Lobith, te 
groot zou worden. 

Iets verder betoogt de Minister evenwel, dat de verwezen-
lijking van dergelijke denkbeelden omtrent de zeevaart tot 
reusachtige kosten zou leiden, vooral als men daarbij het oog 
heeft op diepgaande zeeschepen. Hoe nu die diepgaande zee-
schepen m de slechts 4 meter diep onderstelde IJsselboezem. 
kanalen raceten varen, is mij een raadsel. Ook bier weer 
tweeërlei gedachte, telkens zooals het het beste uitkomt om 
het onderzoek ongunstir; te doen uitvallen. Binnen geen zee-
vaart mogelijk, en voor het Vliegat neenjt de Minister 3 mil-
'ioen gulden in zijn begrooting voor baggerwerk over van 
de commissie, dus bij laat alweder wèl de kosten gelden, maar 
uiet oe voordeden. IS iet Tragen omtient de bedoeling van 
den steller der nota, doch onderstellingen maken, die zeker 
niet van te veel objectiviteit kunnen werden beticht! 

Laat ik hier volstaan met mede te deeen, dat de IJssel-
hoczomkanalen bedoeld waren op een diepte van 10 M. in 
de as. 

De geachte afgevaardigde de heer de Muralt begriipt niet, 
dat nu ook weder langs dezen weg de zeeschepen nanr Brabant 
zonden moeten worden gevoerd. Och, Mijnheer de Voorzitter, 
het ~aat met om een weg voor zeeschepen naar Brabant, maar 
het gaat om de algemeeue richting van het groot© vervoer 
van de zee naar midden-Europa, naar bet bovenland van de 
Maas en Rijn en dat van de aansluitende groote kanalen. 

Honderd jaren geleden werd als resultaat van een lange 
reeks van oorlogen — de heer de Muralt weet, dat ik 't daar-
over onlangs in een andere vergadering uitvoerig heb gehad — 
de vrije riviervaart volkenrechtelijk vastgelegd, en de econo-
misohe ontwikkeling, welke Europa mede dientengevolge tot 
tegen is geworden, heeft nieuwe eischen naar voren gebracht. 

Reeds vóór den tegenwoordig woedenden volkerenkrijg 
kwamen de bewijzen daarvoor als paddenstoelen uit den grond 
in den vorm van groote dure kanaalontwerpen, ter verzekering 
van de meest economische verbinding met de zee, en gedu-
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rendo den oorlog zijn in vreemde landen groote plannen 
voltooid, andere aanhangig gemaakt. Ik zul daarover niet 
uitwijden. Doch terwijl men nu overal in Europa den toe-
gang uit zee open maakt of verruimt, gaan wij een vrij diep 
acces naar binnen zorgvuldig opsluiten en afsluiten, opdat 
er geen zeeschip meer in kan komen. 

Ik beweer niet, dat men thans reeds groote scheepvaart-
kanalen zal moeten maken of aan de voorbereiding alvast de 
hand te leggen, maar men dient er op bedacht te zijn, dat de 
gelegenheid opengehouden moet worden om dat later te kuu-
nen doen. 

Ik wensch hier niet te poseeren als profeet voor de richting, 
waarin het volkerenrecht zich in de naaste toekomst ten aan-
zien van de meest economische verbinding met de wereldzee 
zal ontwikkelen, maar ik aarzel niet den geachten afgevaar-
digde den heer de Muralt te voorspellen, dat hij op mijn 
stokpaardje nog wel eens bij mij in het zadel zal komen t© 
zitten. De teekenen des tijds onderzoeken en zich tijdig daar-
naar richten, is m.i. iets, waarin ook een klein volk gr>ot 
kan zijn. 

Thans een enkel woord over de hoogte der Friesche dijken, 
welk punt reeds door alle vorige sprekers is behandeld. 

In dit wetsontwerp staat de Minister, althans in groote 
trekken, nog op hetzelfde standpunt als indertijd werd inge-
nomen door den ingenieur Lely, toen deze zijn belangrijk 
onderzoek voor de Zuiderzeevereeniging instelde, en waar-
van hij de resultaten, wat betreft die Eriesche dijken, neer-
legde in de nota n°. 2 van 16 December 1887. 

Ik zal daaruit een korte aanhaling doen, want die is belang-
rijk om in dit debat te worden vastgelegd: 

,,Het ligt voor de hand, dat na de afsluiting het water 
bij noordwesten wind in den hoek tusschen den afsluit-
dijk en den Frieschen dijk opgestuwd zal worden, en in 
dat geval aldaar eenigszins hooger zal kunnen rijzen, 
dan wanneer het water vrij naar het meer zuidelijk gele-
gen gedeelte der Zuiderzee kan afstroomen. 

Wanneer de wind echter niet op den afsluitdijk maar 
meer op de Friesche kust is gericht, zooals bij westen- en 
zuidwesten wind het geval is, dan is het daarentegen niet 
waarschijnlijk, dat de afsluiting verhooging der water-
standen veroorzaken zal voor plaatsen in de onmiddellijke 
nabijheid daarvan gelegen en in geen geval voor plaatsen 
op eenigszins grooten afstand zooals Harlingen. 

De waterstand op die plaats is gedurende een storm, 
vloed veelal belangrijk hooger dan in open zee nabij het 
Vliegat en het Marsdiep; de stormvloed van Januari 1887 
bijv. bereikte te Harlingen eene hoogte van 2.91 M. + 
A. P . , te Nieuwe Diep van 2.08 M. + A.P. , en de 
stormvloed van December 1883 bereikte een hoogte van 
2.74 M. + A.P. te Harlingen, 2.31 M. + A.P. in de 
haven van Vlieland, en 2.12 M. + A.P. te Helder. 

De oorzaak hiervan is gelegen in de opwaaiing van 
net water in het noordelijk gedeelte der Zuiderzee: het 
is evenwel wegens gemis van waarnemingen der water-
standen midden in dat gedeelte der Zuiderzee onzeker 
op welke wijze die opwaaiing plaats heeft. Het kan 
namelijk zijn, dat de waterspiegel daarbij eene door-
gaande helling verkrijgt van de zeegaten tot aan Har-
lingen en het kan zijn, dat die helling slechts over het 
ondiepe gedeelte der Zuiderzee onmiddellijk voor de 
Friesche kust voorkomt. 

Wanneer men echter opmerkt, dat in het gedeelte 
der Zuiderzee ten noorden van de afsluiting zeer diepe 
en breede doorgaande stroomgeulen van den Texel- en 
Vliestroom voorkomen, dan schijnt het waarschijnlijk, 
dat de meerdere hoogte van den waterstand te Harlingen 
bij stormvloed boven de waterstanden van het Marsdiep 
en het Vliegat het gevolg is van eene opwaaiing alleen 
over het ondiepe gedeelte der zee tusschen Harlingen en 
de genoemde stroomgeulen. 

Immers het is bekend, dat in een waterstroom met 
groote diepte de waterspiegel door den invloed van den 
wind slechts eene geringe nellinir kan aannemen, omdat 
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hij groote diepte het door den wind opgewaaide water 
gelegenheid beeft langs den bodem terug te vloeien." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben dit volkomen met den Mi-
niltftr eens. Uit die redeneering blijkt, dat bij een storm-
vloed, zooals zich ten onzent wel eens voordoet, waarbij 
namelijk de wind draait van Z.W. door N.W. naar .Noord 
en dan nog zijn volle kracht heeft (zooals bij voorbeeld in 
September 1911), de Minister ook opstuwing verwacht en wel 
te meer naarmate de wadden aanzanden en aanslibben en de 
diepe geulen verondiepen en zich terugtrekken naar zee. En 
deze verschijnselen zal toch de Minister wel te gemoet zien 
op de wadden? Nu geef ik toe, dat het verloop van den storm-
vloed 1911 een uitzonderingsgeval is geweest, doch juist 
in dergelijke abnormale gevallen zijn ten onzent de meeste 
calamiteiten voorgekomen en, door ervaring geleerd, moeten 
wij dus onze eisenen zwaarder stellen. 

Zoolang de Noordzee-eilanden niet met den vasten wal zijn 
verbonden, zal de treehtorwerking van het Noorden uit langs 
de Friesche kust, waarvan de geachte afgevaardigde de heer 
de Muralt sprak, van beteekenis kunnen zijn. Daarop is, 
naar het mij wil voorkomen, bij de bepaling van hot profiel 
van den afsluitdijk en van de aansluitende bestaande dijken 
niet genoeg gelet. Dat geldt niet alleen voor de kruinshoogte, 
doch ook voor de bermen. 

De Minister toch zal niet tegenspreken dat na de afsluiting 
van de Zuiderzee ook onder normale omstandigheden het 
water op de wadden spoediger zal stijgen en ook hooger zal 
klimmen. Evenzoo zal de ebbe lager afloopen. De verticale 
getij beweging voor de Friesche dijken zal dus vermeerderen. 
Om een cijfer te noemen, het tij verschil, dat thans bij Piaam 
ongeveer 9-3 c.M. bedraagt, zal dan wellicht 1.60 M. worden. 

Hoe dat zi j : de dijkbermen en beloopen komen in andere 
verhouding te liggen, te weten van de getijbeweging, en 
daarvoor zal tijdig voorziening noodig zijn. Dat dient be-
hoorlijk nagegaan, ook in hoeverre die invloed nog yoorzie-
ning zal eischen op de eilanden en langs de Groningsche 
kust. 

Wanneer de Minister ten deze zijn deskundigen kiest, zou 
ik hem willen toeroepen dat de deskundigen ten aanzien van 
bedijkingen worden gevormd in de practijk, bij stormvloed 
op do dijken. Het komt er daarbij zeker niet in hoofdzaak op 
aan of zij uit Delft komen, op hooge bureaus hebben gezeten 
of boeken hebben geschreven, hoewel dat geen bezwaar, wei-
licht een bijkomstig voordeel kan zijn, mits de practijk maar 
niet ontbreekt. I n dit verband komt ' t mij voor dat het 
ameudenient-de Muralt-ïeenstra steun verdient. 

Wat ik voor de Friesche dijken opmerkte, geldt ook voor 
den afsluitdijk. De verhoudingen, waarin deze dijk komt te 
staan bij stormvloed en in gewone omstandigheden, te weten 
van de getijbeweging, zijn m. i. zwaarder dan in de toe-
lichting tot het wetsontwerp wordt verondersteld, al erken ik 
dat daarin geen bezwaar gelegen is om den dijk goed tot 
stand te brengen. Ook daarover zal de Zuiderzeeraad zijn 
licht nader moeten laten schijnen. 

Er is echter meer. Het wetsontwerp neemt aan, op ' t voet-
spoor van de staatscommissie, dat de dijk niet zal kunnen 
doorbreken. In verband daarmede is de hoogte der meerdij-
ken afgeleid uit de omstandigheden, welke zich kunnen voor-
doen binnen den afsluitdijk. Komt het IJsselmeer tijdelijk 
door een of andere verbinding in open gemeenschap met de 
zee. dan komen dp meerdij ken in verhoudingen, waarop zij 
niet zijn berekend. En de vraag rijst of 't geoorloofd is de 
reusachtige belangen, welke door de meerdijken worden be-
schermd, daaraan bloot te stellen. 

De afsluitdijk is een zanddijk met een kleibekleeding van 
zeker niet de boste hoedanigheid. Wellicht komt er op vele 
plaatsen in ' t geheel geen klei, want het kleivraagstuk heeft 
in de geheele literatuur meer gediend om er omheen te pra-
ten dan het op te lossen. Ten opzichte van de te verwachten 
hoogte van een stormvloed vóór den afsluitdijk bestaat geen 
zekerheid of eenstemmigheid. Bij de stormvloeden van 1906. 
1911 en 1916 zijn dijken doorgebroken in ' t Zuiden en ' t 
Noorden van ons land. die voor geheel betrouwbaar werden | 

gehouden. In Zeeland zijn sedert onderscheidene dijken 
krachtens bevel van het provinciaal bestuur verhoogd. Doch 
bovendien is na 1906 de verplichting opgelegd om de eerste 
binnendijken waterkeerend te onderhouden. In Noordhol-
laud werden vele dijken verhoogd. 

De afsluitdijk zal van grootcr profiel worden dan de be-
staande dij keu, doch niet van betere specie, en zijn betrouw-
baarheid steekt geenszins hoven die van de bestaande gezeten 
dijken uit. 

Als er een gat in slaat bij stormvloed, dan smelt do dijk 
weg; het zandlichaam biedt geen weerstand, en het herstellen 
van zuik een dijkgat, met een vrij geïsoleerde liggnig, gaat 
niet vlug. 

Da geachte afgevaardigde de heer de Muralt noemde nog 
oproer en oorlog, doch ik vermoed dat die toevoegingen meer 
als bijkomstige omstandigheden zijn bedoeld geweest, althans 
zoo heb ik het begrepen. 

In het Algemeen Handelsblad van 11 dezer, avondblad, 
verscheen omtrent deze aangelegenheid een stuk van de hand 
van den heer Visser. Het proiiel van den dijk laat de geachte 
schrijver ter beoordeeling aan meer bevoegden over, en hij 
vergelijkt dan wat er bij een doorbraak kan gebeuren op 't 
IJsselmeer, aan de hand van hetgeen is waargenomen bij de 
jongste overstroomingen in Noordholland. Het komt mij voor 
dat de geachte schrijver over het hoofd ziet dat de afsluitdijk 
op den stormwind zal liggen — wat met de dijken in Noord-
holland niet het geval was — en dat de getij beweging daar-
vóór veel intenser zal zijn dan binnen in de Zuiderzee. Bo-
vendien realiseert hij niet genoeg dat da Zuiderzeedroogma-
kingen zooveel dieper zijn gelegen, zoodat eventueele calami-
teiten veel ernstiger gevolgen zullen hebben. 

Maar er is meer. In den afsluitdijk liggen sluizen, 30 ont-
wateringssluizen van elk 10 M. en bovendien enkele schut-
sluizen. 

Bij ervaring weten de Rijkswaterstaat en zeker ook de Mi-
nister hoe bang onze polderbesturen zijn voor sluizen in 
waterkeeringen. Zie de Lingewerken, overdenk de eischen die 
bij het Merwedekanaal zijn gesteld! Laat ik een voorbeeld 
met name noemen. Het kanaal door Zuid-Beveland ligt 
binnen het waterschap ,,De Breede Watering bewesten Ier-
seke" over zijn volle lengte tusschen zeedijken en het moet 
aldus door het Rijk worden onderhouden. Waarom? Omdat 
men de sluizen te Hansweert en Wemeldinge niet absoluut 
als waterkeeringen vertrouwt. Zoo is het ook elders. Het is 
een vaderlandsche opvatting. Wat denkt de Minister, als 
straks in de poldervergadcringen in Noordholland en Fries-
land een voorstel wordt gedaan om de bestaande zeedijken 
binnen den afsluitdijk van de Zuiderzee te verlagen, dat zulk 
een voorstel bijval zal vinden en steun bij da provincial» 
besturen? Zijn de U-dijken als doelloos vervallen verklaard 
toen de afsluitdam bij Schellingwoude werd gelegd? Immers 
neen ! Wij zouden dus krijgen lungs de Zuiderzee den toestand 
dat de kostbare, zeer diepe droogmakerijen binnen den af-
sluitdam minder beschermd zullen liggen dan de tegen-
woordige hooge polders op den vasten wal. Zal dat ver-
trouwen schenken voor de bewoning? De geachte afgevaar-
digde de heer Albarda heeft er reeds op gewezen, dat het 
element van vertrouwen in een veilige bewoning van diepe 
droogmakerijen niet over het hoofd mag worden gezien en 
gerust eenig geld zal mogen kosten. 

Maar het IJsselmeer wordt niet alleen begrensd door den 
afsluitdijk. Noordhollands en Frieslands waterkeeringen 
moeten evenzeer een veilige afsluiting verzekeren. Zou het de 
eerste maal zijn dat er ten onzent een calamiteit gebeurde 
door inbraak van een polder achter een zwaren dijk om of 
dwars door een polder heen? Vermeldt de geschiedenis niet. 
dat in vorige eeuwen de Noordzee dwars door Noordholland 
heen met de Zuiderzee in verbinding heeft gestaan? En wil 
het Rijk hier de veiligheid van zijn kostbare droogmakerijen 
afhankelijk stellen van de plichtsvervulling van derden bij 
het onderhoud van dijken? 

Laten wij toch niet met een enkelvoudige zekerheid vol-
staan, doch laten wij voor die kostbare polders, zoo diep als 

zij nooit aan zee gemaakt zijn, een tweevoudige zekerheid 
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waarborgen. De kostenverhooging daarvoor is niet beteeke-
nend en mag geen bezwaar zijn. Wellicht kan de motie van 
den heer de Muralt en mij een eenigszins andere redactie 
verkrijgen, ten einde de bedoeling beter uit te drukken. 
Gaarne zal ik dat nagaan, maar ik hoop dat de Kamer dan 
door aanneming van de motie die geruststellende meenings-
uiting met het wetsontwerp zal medegeven en dat de Minister 
zich daartegen niet zal verzetten. 

Nu een enkel woord over de defensie. Uiteraard zal ik de 
bespreking van dit punt uan meer bevoegden overlaten. Ech-
ter wensen ik twee opmerkingen te maken. De Minister van 
Oorlog stelt zich voor binnen twee jaar met een wetsontwerp 
ie komen, waarin zal zijn uitgedrukt hoe onze doode en 
Jovend© weermiddelen in verband met de Zuiderzeewerken 
zullen moeten worden herzien. Die maatregelen zullen eerst 
in al hun omvang in werking behoeven te treden na een 
mensehenleeftijd, els het geheel© Zuiderzeeplan zal zijn vol-
tooid. Nu heb ik respect voor do werkkracht van den Minis-
ter, dat hij het aandurft om in zoo korten tijd maatregelen 
van zoo verre draagwijdte wettelijk vast te. leggen, ook om-
dat vermoedelijk binnen twee jaar nog niet de gedachten 
zullen zijn bepaald omtrent de conclusies, welke uit de erva-
ri::gen van den thans woedenden oorlog moeten worden ge-
trokken. 

Vandaar mijn vraag of d© Minister het niet wenschelijk 
zou achten om de wettelijke maatregelen telkens slechts in 
zooverre voor te dragen ais noodig is om met een bepaald 
onderdeel der Zuiderzeewerken te kunnen voortgaan. 

In verbind daarmede zou in het onderhavige wetsontwerp 
vrijheid kunnen worden voorbehouden oiatrent de vraag, in 
welke volgorde d© droogmakerijen achtereenvolgens in uit-
voering zullen komen. Het onderdeel, waarvoor het overleg 
met Oorlog het spoedigst tot overeenstemming: kan komen, 
zou dan telkens het eerst kunnen worden voorbereid. 

Het dit tweeledig doel heb ik, te zamen met de geachte 
afgevaardigden d© heeren de Muralt en IJzerman, een amen-
dement op de artt. 1, 2 en 4 ingediend, dat ik hoop dat door 
den Minister zal worden geaccepteerd. 

Een tweede vraag is deze. 
Wij staan tegenover Oorlog geenszins voor een eehopne lei. 

De staatscommissie 1892 heeft het ontwerp der Zuiderzee-
vereenigiug o. a. zoodanig gewijzigd, dat net scheepvaart-
kanaal naar Amsterdam, tusschen de 2de en de 3de droog-
makerij in, is gebracht van 1500 op 6̂ >)U meter breedte. Dat 
beteekent over ongeveer 20 K.M. lengte een mindere aan-
winst van goeden kleigroud van ongeveer 7000 H.A , dus 
van wellicht 14 millioen gulden of meer. De vraag rijst of 
da moderne strijdmiddelen niet rechtvaardigen dat veel min-
der waarde wordt gehecht aan dien afstand van 5000 meter 
dan in 1894, toen de staatscommissie haar rapport vaststeb 
de en. of hier thans niet iets in de richting van meer grond-
aa^winst ware te doen? 

"Wellicht wil d« Minister van Oorlog dit punt overwegen. 
Mijnheer do Voorzitter! Ik kom thans tot mijn conclusie, 

welke ik aldus kan formuleeren: 
l8 . Het omzetten, voor zooveel mogelijk en gewenscht, 

van de Zuiderzee in polderland verdient in 's lands belang 
te worden toegejuicht en behoort van rijkswege te worden 
ondernomen. Nu een daartoe strekkend wetsvoorstel aan de 
orde is, wcnseh ik mede te werken tot het verkrijgen van een 
positi-f resultaat, mits afdoende zekerheid wordt gegeven 
voor de beveiliging en het behoud van bestaande, zoowel eus 
van de nieuw t9 vormen polderlanden en bedijkingen. 

23. D© wijze, waarop die omzetting zal worden bewerk-
etelUgd, moet zich op den grondslag van het door de Zuider-
zeevereenirring ingestelde onderzoek, waarvoor alle lof en 
huMe wordt gebracht, geleidelijk ontwikkelen, rekening 
houdend© met de gewijzigde verhoudingen in z~ke den land-
bouw. de middelen van vervoer en verkeer ©n de defensie. 

Mede met het oog op de bijzondere tijdsmnst'md'glieden 
dient de wijze van uitvoering er op gericht te zijn, dat zoo 
spoedig mogelijk kan werden begonnen met het in cultuur 
brentren van vruchtbaren gr '^d in de Zuiderzee, welke zich 
daartoe, zonder meer, onmiddellijk leenen. 

(Bongaerts e. a.) 
Een en ander kan het best worden bereikt door de reductie 

van het wetsontwerp zoo elastisch mogelijk te doen zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Met een gelukwensen aan Minis-

ter Leiy persoonlijk, met d© kroon die, naar ik meen t© 
mogen verwachten, door de aanneming van dit wetsontwerp 
spoedig op zijn levenswerk zal worden gezet, spreek ik het 
vertrouwen.uit, dat, eenmaal d© detailstudi© voor de uitvo©-
ring van dit reuzenwerk begonnen, daaruit het Nederland-
sche intellect wel de beste oplossing zal naar voren brengen, 
desnoods tegen wetswijziging niet opziend©, in elk geval tot 
heil en eer van geheel het vaderland! 

De heer Sificenge: Mijnheer de Voorzitter! Een van de 
overzichtschrijvers van de groote bladen heeft, nadat hier op 
den eersten avond een rede over dit onderwerp was gehouden 
door den heer de Muralt, gezegd, dat men hier te doen had 
met een historisch feit. Mijnheer de Voorzitter! Dat was een 
woord naar mijn hart. Niemand in Nederland mag dit, dunkt 
mij, ontkennen. Een is er echter in deze Kamer, die zich het 
meest tevreden mag betoonen omtrent hetgeen de historie-
schrijver naderhand over dezen tijd wereldkundig zal kunnen 
maken en die eene is — ik begin dus met hetgeen waarmede 
de vorige geachte spreker is geëindigd — niemand anders 
dan deze Minister van Waterstaat. In 1886 werd, na eeu 
nieuwe poging om het vraagstuk van de Zuiderzee te brengen 
onder de aandacht van het Nederlandsche volk en ook van 
deze Kamer, gedaan door wijlen den op dit gebied onver-
getelijken heer Buma, opgericht de Zuiderzeevereeniging. 
Deze vereeniging bestaat nog en, na den arbeid in den aan-
vang verricht, heeft zij zich steeds weer tot dit werk aan-
getrokken gevoeld door daar waar op leemten werd gewezen 
of waar twijfel ontstond omtrent hetgeen door die vereeni» 
ging op het voetspoor van den Minister was medegedeeld en 
voorgesteld, onmiddellijk de koe bij de horens te vatten en 
te pogen de bedenkingen weg te nemen en licht te verspreiden 
waar het noodig was. Welnu, die vereeniging, in 1886 op-
gericht, thans staande onder de eminente leiding van den 
heer mr. Vissering, stelde zich voor „een technisch enfinan-
cieel onderzoek in te stellen omtrent de afsluiting, mede ter 
voorbereiding en latere gedeeltelijke drooglegging van do 
Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee". een onderzoek dus 
zoowel naar de technische mogelijkheid als naar het econo-
misch belang, dat bij de drooglegging van de Zuiderzee wil* 
betrokken. 

In die dagen werd het onderzoek, zoowel van het een als 
van het ander, toevertrouwd aan de ingenieurs van der Toorn 
en Lely. waarvan de eerste helaas dcor den dcod onttrokken 
werd aan dezen arbeid, dus weinig daaraan heeft kunnen 
doen, maar waarvan de tweede gedurende meerdere jaren zich 
geheel daarmede heeft onledig gehouden. In verschillende 
nota's — het getal behoeft niet meer te worden genoemd; 
het is zoo dikwijls herhaald — heeft de heer Lely aan zijn 
committente, de Zuiderzeevereeniging, mededeelingen ge-
daan, die het gevolg waren van ernstig onderzoek, grondig© 
studie en langdurige overwegingen. 

Tal van berekeningen, grafische voorstellingen, platen en 
kaarten, werden geleverd, waarin de invloed werd nagegaan 
dien afsluiting en droogmaking zouden hebben op de water-
keering, waterloozing, waterverversching, enz., op de scheep-
vaart en visscherij, terwijl ten slotte werd overgelegd een 
plan van afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. 

Aan dit werk was gearbeid van 1887 tot Augustus 1891. 
Was_ liet wonder, dat, nadat door hem aan de Zuiderzee-

vereeniging dit rapport was ingediend, en hem in Augustus 
1891 het voorrecht ten deel viel Minister van Waterstaat te 
worden. Zijne Excellentie er prijs op stelde zijn arbeid te 
laten bekijken en nagaan door anderen, die ten opzichte van 
dat werk tot teen getn verantwoordelijkheid hadden? 

Bij Koninklijk besluit van 8 September 1892 werd. op zijn 
voordracht, door Hare Majesteit de Koningin-Weduwe-
Regentes een staatscommissie benoemd, aan wie werd opge-
dragen te onderzoeken ,,of een afsluiting en een droogmaking 
von de Zuiderzee, op een wijze als door de Zuiderzeevereeni-
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ging is voorgesteld, in 'slands belang behoort te worden 
ondei nomen, en, zoo ja, op welke wijze dit werk tot uitvoering 
rauet worden gebracht". 

Mijnheer de Voorzitter! Hier zijn tal van namen genoemd 
on men heeft met het oog op de historie tal van vereeuigingen 
noav voren gebracht, die aan het Zuiderzeevraagstuk hadden 
gearbeid niet hun beste krachten. Ik meen, dat men ten 
opziohte van de overledenen, zoowel als van de nog levenden 
de namen van hen, die lid zijn geweest van die staatscom-
missie, hier nog niet volledig recht heeft laten wedervaren. 
Hae moeilijk het voor mij ook is, om de anderen, wil ik hun 
'jarnen hier noemen. Zij waren dan: P . A. Bos, aannemer; 
C. ten Bosch, schout-bij-nacht; J . Breebaart Rzn., lid van 
het hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van Land-
bouw; K. Eland, destijds kolonel bij den generalen staf, ons 
medelid; D. Fontein de Jong, voorzitter van de Friesche 
Maatschappij van Landbouw; dr. Th. H. Mac Gillavry, hoog-
Seeraar te Leiden; A. M. J . Hendrichs, ondervoorzitter van 
de Kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam; 
A. H. Hoekwater, luitenant ter zee 1ste klasse; mr. Pb . A. 
ITolsboer, administrateur der domeinen; H. O. van Houven 
van Ocrdt, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland; W. 
Ilovy, lid van den gemeenteraad van Amsterdam; W. van 
Konijnenburg, raad-adviseur bij het Departement van Fi-
nanciën; W. F . Leenman?, inspecteur van 's rijks waterstaat; 
mr. M. Mees, ondervoorzitter van de Kamer van koophandel 
en fabrieken, te Rotterdam; mr. F . S. van Nierop, lid van dè 
Provinciale Staten van Noordholland; mr. B. H . Pekelharing, 
lioogleeraar te Delft; mr. F . N. Rahusen. voorzitter van het 
college voor de zeevisscherijen; dr. R. i l . Saltet, directeur 
van den gemeentelijken gezondheidsdienst te Amsterdam; 
mr. C. J . Sickesz, eerevoerzitter van de Geldersch-Overijs-
selsche Maatschappij van Landbouw; mr. H. Smeenge, voor-
zitter van de Schippersvereeniging „Schuttevaer"; J . M. Tel-
ders, hoogleeraar te Delft; mr. J . D. Veegens, lid van de 
Tweede Kamer; S. J . Vermaes, hoofdingenieur van den pro-
vincialen waterstaat in Friesland; A. J . Voorduin, comman-
dant in het 2de genie-commandement; J . W. Welcker, hoofd-
ingenieur van den rijkswaterstaat; J . M. F . Wellan, inspee-
teur tan den rijkswaterstaat: A. C. Wertheini. lid van de 
Eerste Kamer, en A. D. Zur Mühlen. lid van de Kamer van 
koophandel en fabrieken te Amsterdam, terwijl als secre-
tarissen fungeerden de heeren W. K. Behrens, ingenieur van 
den rijkswaterstaat, en mr. P . F . L. Verschoor. 

De Voorzit ter: Als de geachte afgevaardigde weer zulk 
een serie namen heeft mede te deelcn, zon ik hem in over-
weging willen geven om verlof te vragen die als noot in de 
Handelingen te doen opnemen. 

De heer Smeenge: Daartoe ben ik gaarne bereid, Mijnheer 
de Voorzitter. 

Niet uit historisch oogpunt alleen heb ik deze namen ge-
noemd, maar ook om de qualiteiten die deze personen bezaten 
acht ik het noodig hen hier te noemen. 

Men weet toch, dit zij in het voorbijgaan gezegd, dat tal 
van bezwaren in den loop der jaren naar voren zijn gebracht. 
Bij het vernemen van sommige daarvan is bij mij dikwijls 
de gedachte opgekomen: zou men nu meenen dat aan dit punt 
bij gelegenheid van het onderzoek door de staatscommissie 
niet is gedacht? Ik meen dat de samenstelling der commissie 
uit de personen, die ik opnoemde over de waaide van een der 
leden zal ik natuurlijk green oordeel uitspreken) de waarbor-
genhoudt dat aan eik onderdeel, welk ook, dat naderhand 
naar voren is gebracht, degelijk en volledig aandacht is ge-
schonken. Natuurlijk voor zoover dat kon en bezien in het 
licht van dien tijd; wij schrijven thnus 23 jaren later. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze staatscommissie werkte van 
8 September 1892 tot 14 April 1894, op welken laatsten 
datum zij haar rapport uitbracht, waaruit blijkt, dat zij de 
eerstgpstelde vraag met 21 van de 27 stemmen met ja beant-
woordde en de tweede vraag bevestigend met aïgenieene 
stemmen. 

Het ontwerp van de droogmalring, zooals zij zich dit ton 
slotte dacht, is dat wat thans als iegeering»ont\verp root 
on9 ligt. 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik verder bedenk, dat 
deze Minister in 1901 een ontwerp ingediend heeft en dat 
hij na ommekomst van 15 jaren, in 1910 nog met ecu ont-
werp moest terugkomen, dan moet deze behandeling voor 
den Minister wel bijzonder aangenaam zijn, te meer omdat 
zij hem nu de overtuiging schenkt, dat thans de Wetgevende 
Macht zijn werk wil kronen, door dat wat in de jaren van 
onderzoek en daarna door hem is verricht tot wet te stempe-
len. Bü voorbaat wensch ik hem daarmede geluk. 

Mijnheer de Voorzitter! Met groote achting en eerbied denk 
ik aan allen terug, die ik in de staatscommissie heb ontmoet. 
Met volledige instemming van allen die nog leven, ik durf 
het verzekeren, acht ik mij verplicht, zonder iemand te kort 
te doen, een in herinnering te brengen: den overleden hoog-
leeraar Telders te Delft. Deze toch toonde zich in de sub-
conimissiën niet alleen, maar ook in de pleno vergaderingen, 
een groot gedeelte, iemand met een machtig organisatorisch 
talent, maar tevens de man, die door zijn eenvoudige maar 
heldere voordracht ieder wist te boeien. Zijn proeven in zake 
de ontzilting van het zeewater waren zoo, dat allen zonder 
onderscheid van het verloop een duidelijke voorstelling 
kregen, vertrouwen moesten stellen in hetgeen hij OD ander 
gebied deed. Ik heb cok niet gezien, dat daarna op die proe-
von en de uitkomst ooit veel aanmerking is gemaakt. 

Ten slotte, en daavrnee stap ik van het historische deel af, 
er is nog een verecniging die terloops door den heer Albarda 
is genoemd, maar aan wie men noj? niet het volle recht deed 
wedervaren, ik bedoel .,De Natnnale Zuiderzeebond" te Rot-
terdara. Mijnheer de Voorzitter! Gedachtig aan zoo even zon 
ik u verlof willen vragen, de namen van het bestuur als noot 
in de Hnndclivrjen te mogen doen opnemen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het gevraagde verlof te ver-
lecnen. 

Daartoe wordt besloten. ') 
Do heer Smcengc: Mijnheer de Voorzitter! Deze vereeni-

ing had zich tot taak gesteld, onder het Nederlandsche volk 
__ct vraagstuk van de urooglegging der Zuiderzee bekend te 
maken. Van harentwege zijn tal van sprekers door het land 
gegaan die gepoogd hebben, de een meer op de boogie met de 
techniek, de ander meer met een open oog voor de sociale 
beteekenis, stemming te maken voor dit vraagstuk. Ik denk 
daarbij in de eerste plaats aan den heer Beekman, meer hier 
genoemd. Daarvoor heeft deze Zuiderzeebond groote hulde 
verdiend. 

n 

1) „Stelt de Commissie voor, op deze wij» in den ruimst roogelijkcn zin 
de gelegenheid te openen, do nieuwe gronden in vollen vrijen eigendom te 
verkrijgen, omdat gelijk boven is aangetoond, verkoop niet mag worden 
buitengesloten, ten einde den Staat een geregelden afzet der gronden te ver-
zekeren; zij meent toch, dat het doel, om in de Zuiderzeepolders landbouweri 
te verkrijgen, wien het gebruik van den grond voortdurend wordt verzekerd, 
beter kan worden bereikt dan op andere wijzen. 

De Commissie heeft die, altijd voor zoover zij verband houden met ons 
tegenwoordig recht, overwogen en ia tot het besluit gekomen, dat het ondoel-
matig zoude zijn daaruit een keuze te doen en naast verkoop, slechts één 
ander middel tot uitgifte van gronden aan te prijzen. De Staat, welke gcdu-
rende een langen tijd jaarlijks een greote oppervlakte nieuwen grond zal 
hebben uit te geven, zal, naar gelang van de in dien tijd zich wellicht wisse-
lende omstandigheden, in verband ook met de wenschen en belangen van hen, 
welke de Zuiderzeegronden in cultuur willen brengen, zoo ruim mogelijk 
gebruik moeten kunnen maken van do verschillende middelen, welke hem 
daartoe ten dienste staan. Het Staatsbelang vordert, dat de afname van grond 
zoo geregeld mogelijk plaats vinde, en dat, tijdens den geheelen duur der 
onderneming, de vraag eer toe- dan afneme. Het scheppen van een zoo groot 
trogelijken kring van gegadigden kan daartoe niet anders dan bevorderlijk 
wezen. 

Behoudens hatgeen gezegd is over den eenvoudigen verkoop, is de Com-
missie van oordeel, dat, indien de gronden op zoodanige wijze worden uit-
gegevcn, dat de eigendom op den verkrijger overgaat, de Staat zich een 
zakelijk recht van grondrente op die gronden behoort voor te behouden. Blijft 
daarentegen de eigendom der uitgegeven gronden aan den Staat, dan worde 
daarop, ten behoeve van den verkrijger een zakelijk recht gevestigd, dat hem 
een zoo volledig mogelijke heerschappij over dien grond waarborgt. Mocht 
hiernsast nog het betalen van cenige koopsom noodig zijn, dan worde de 
betaling daarvan zoo gemakkelijk mogelijk, bij wijze van annuïteit gesteld." 
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63. Afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. 

(Smeenge.) 
Mijnheer de Voorzitter 1 Men heeft mij wel eens gevraagd, 

wanneer ik in een Nuts- of in een speciaal daarvoor bijeenge-
roepen vergadering het Zuiderzeevraagstuk behandelde: hoe 
is het mogelijk, dat gij daarvoor zooveel gevoelt? Mijn ant-
woord was: de landaanwinning, die van een drooglegging 
het gevolg zal zijn, is voor mij maar bijzaak, op den vcor-
grqnd treedt voor mij het groote belang dat voor de aan de 
Zuiderzee gelegen provinciën in de verbetering der afwate-
lïng gelegen is. 

Toen ik in 1879 ging wonen te Meppel, kwam ik uit het 
landelijk stadje Assen, hoofdstad der provincie Drenthe, 
waar geen water is, in een stad, waar men in den winter 
altijd overlast heeft van water. De reuzeuoppervlakte die ik 
daar met water bedekt zag maakte op mij indruk, bracht bij 
mij de vraag op de lippen: Is dat hier altijd zoo? Is dit 
voor den grond die onder die plas ligt, om van al het andere 
niet te spreken, niet nadeeligi' En het antwoord was: dat is 
zoo in den winter, maar helaas ook soms in den zomer en dan 
tot groote schade van do veehouders, omdat daar groeit het 
beste gras, die streek dus kan leveien het beste hcoi. Dit 
heeft indruk op mij gemaakt. Op de vraag: hoe komt dat, 
luidde het antwoord: Zoo gauw de westcu- on zuidwesten-
wind krachtig waait, wordt het water in het Zwolsche d.ep, 
door het instroomen der Zuiderzee, hoog opgezet, dan wordt 
de waterlossing van Drenthe en Friesland eenvoudig stop 
gezet. 

Langs natuurlijken vreg kan dan het water niet afvloeien 
en kunstwerken daarvoor heeft men niet. Mijnheer de Voor-
zitter, tusschen twee haakjes, hoeveel moeite het kost daar 
een stoomgemaal te krijgen, — u, Mijnheer de Voorzitter, 
weet het — blijkt uit het feit, dat, terwijl ik, die het voor-
recht heb reeds lang lid van deze Kamer te zijn, van den 
aanvang van mijn Kamerlidmaatschap af, ook hier op af-
doening van die quaestie heb aangedrongen, de stoom-
bemaiing er op den huldigen dag nog niet is. De enorme 
schade, die daar en elders jaarlijks door het overtollige water 
wordt toegebracht, heeft op mij zoo'n diepen indruk ge-
maakt, dat toen de Zuiderzee-voreenigiujc in 18S6 werd 
opgericht, ik mij onmiddellijk de vraag heb gesteld, of een 
drooglegging der Zuiderzee ook niet van belang kon zijn 
voor die gronden. Meer en meer heb ik begrepen, dat in 
een diooglegging_ van de Zuiderzee, zooals de heer Lely van 
destijds en de Zuiderzee-vereeniging zich die voorstellen, niet 
alleen het belang van landaanwinning lag. maar tevens een 

root belang voor geheel Nederland door de verbetering van 
en waterstaatkundigen toestand. 

Toen ik later veel per spoor reisde van Meppel naar 
Zwolle, van Zwolle over de Veluwe naar Amersfoort en van 
daar naar Amsterdam, vond ik bij de Eem en de Utrechtsche 
Vecht meermalen denzelfden toestand, die in en rondom 
Meppel steeds bedenkelijker werd. Na studie kwam ik tot de 
overtuiging, dat een drooglegging van de Zuiderzee, met 
een verlaagd peil van het overblijvende IJsselmeer voor de 
afwatering van al de gronden rondom de Zuiderzee gelegen, 
van bijzonder nut zou zijn. Vandaar de liefde, die ik ge-
kregen heb voor de plannen tot droogmaking van de Zuider-
zee. Mijnheer de Voorzitter! Hoe de toestand van het heden 
is, volgt uit het feit, dat van de gronden, die bijv. tusschen 
Meppel en Zwartsluis van f 1200 tot misschien f 3000 per 
H.A. waard zijn, de oogst eens in de vijf jaren zoo goed 
als geheel verlorengaat. Dit zou niet het geval zijn. indien 
men in staat was in het voorjaar en den zomer althans de 
gronden droog te hebben liggen. Welnu, toen ik uit de 
stukken van den ingenieur Lely en later als lid der Staats-
comraissie de stellige verzekering kreeg, dat het peil van 
het overblijvende IJsselmeer van 115 000 H.A. van dien aard 
zou zijn, dat, behoudens enkele uitzonderingen, het water 
altijd langs den natuurlijken weg kon afvloeien, heb ik 
begrepen dat het die richting moest worden uitgestuurd. 
Wij hebben in den laatsten tijd bier voortdurend over de 
levpnsmiddelenvoorziening geboord : welnu, de door rnii be-
doelde gronden, welke thans bij zwaren regenslag en storm I 
uit het westen worden overstroomd, zouden een reusachtige 

opbrengst aan hooi van de eerste qualiteit kunnen geven, 
welk hooi gebruikt zou kunnen worden voor voeder van het 
veo en zoo aan de levennuiddelenvoorziening ten goedo 
komen. Van groote waarde zal het juist zijn. wanneer die 
gronden in het voorjaar bemest kunnen worden, waardoor 
vruchtbaar land zou worden verkregen. Nu durft men niet 
bemesten, uit vrees dat bij hoog water ook nog die meststof 
verloren gaat en zoo groot er schade worden geleden. De 
boeren kunnen een dergelijke schade op den koop toe niet 
dragen, daarom gaan zij niet tot bemesting over. Ook uit 
dat oogpunt moet dit werk van groote beteekenis worden 
gericht. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook om een andere reden heb ik 
liefde voor deze zaak opgevat. Het was ongeveer in dienzelf-
den tijd, dat ik het voorrecht had voorzitter te worden van 
de Schippersvereeniging Sehuttevaer. Op de algemeene ver-
gaderingen zoowel als in kleinen kring werden voortdurend 
klachten geuit over de omstandigheid, dat men niet altijd 
de aan de Zuiderzee gelegen havens goed kon bereiken, dat 
ds toegangen tot de binnenwateren niet aan goede eischen 
voldeden. Zoo betoogdo men. dat bij oostenwind het bijv. 
niet altijd mogelijk was het Zwolsche Diep binnen te komen. 
Inzonderheid ging dat moeilijk in de maanden October^ en 
November. Miinheer de Voorzitter! Wat dit zeggen wilde 
voor de noordelijke provinciën, volgt cadcr meer uit het yol-
gende. Er weiden destijds in Drenthe en Overijssel nog weinig 
straatwegen en geen trambanen, zt odat do aanvoer van 
levensmiddelen en frondstoffen voor allerlei naar het bin-
nenland hoofdzakelijk per schecpsgeleger.heid meest geschie-
den. Dit had tevens ten gevolge, dat de koopman te Zwolle 
en Meppel en waar ook zijn goederen voor den winter vóór 
November uit Holland moest ontvangen, omdat hij anders 
niet de zekerheid had, in verband met het mogelijk vroeg 
dichtvriezen der kanal: \ ^ d e klanten in de provincie tijdig 
t9 kunnen bedienen van dat wat voor het levensonderhoud 
van de mensclien noodzakelijk was. x,-arom vooral wenschte 
men, dat de toegang tot de havens en da binnenwateren te 
allen tijde mogelrjk was. Het feit heeft zich voorgedaan, 
ook nog in den afgoloopen herfst en winter, dat de schip-

ers gedurende veertien dagen het Zwolsche Diep niet kon-
en binnenkomen! Te recht heeft men dan ook sinds lang 

om verbetering gevraagd, niet het minst van het Zwolsche 
Diep, een verbetering die wel eerder zou zijn aangebracht, 
indien niet twee machten altijd tegenover elkander hadden 
gestaan, n.1. de binnenvaart met zeilschepen en de binnen-
vaart met kleine stoombooten. De eerste wilde niet weten 
van ophooging, maar drong aan op wegruiming van don 
ncorder leidam van het Zwolsche Diep; de tweede beweerde, 
dat de noordelijke dam meer nnar boven moest worden ge-
bracht en opgehoogd, opdat men dan tusschen de twee da na-
men gelegenheid hnd een goede geul te baggeren en te be-
houden. 

In de staatscommissie werkzaam kwam ik tot de overtui-
ging, dat in het plan van Minister Lely was cpsmomen 
een verbetering van den toegang tot alle aan (la Zuiderzee 
gelegen havens, speciaal ook een afdoende verbeterm» van 
het Zwolsche Diep. Dat was inderdaad noodi"1 want bij een 

fil van 0,40 — A. P . moet de toegang tot de havens en 
innenwateren worden verbeterd. Welau. er komt in dit 

plan voor een verbetering van het Zwolsche Diep door een 
verlegging en verlenging van de dammen tot in het diepe 
water voor den Ketel mond. Op deze wijze zal men ook bij 
oostelijken wind de binnenwateren kunnen bereiken. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze twee omstandigheden waren 
oorzaak, dat ik enorm veel voor dit vraaerstuk ben gaan voe-
voelen. Tijdens de behandeling daarvan in de st;>aiseommis-
sie heb ik op allerlei wiizen kunnen leeren. Ik heb telkcn3 
opnieuw de vragen gesteld: Is afstrooming van het binnen-
water naar het meer geregeld mogelijk, en zal de toegang 
tot de aan de Zuiderzee gelegen havens en wateren zoodanig 
zijn, dat men zoo goed als niet meer met moeilijkheden heeft 
te kamnen? Het antwoord op beide tragen luidde bevesti-
gend. Dip r.ntwoorden waren voor mij voldoende aanleidii g 
om met alle kracht voor de zaak te ijveren. 

Handelingen der Stuten-Generaal. — 1917—1918. — I I . 
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63. Afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. 

(Smeenge.) 
Thans een woord over de plannen van vroeger. 
Ik zal raij niet wagen aan een beschouwing daaromtrent 

uit eun oogpunt van de techniek. De heer de Muralt heeft in 
dit verband het eerst genoemd den naam van den heer van 
Diggelen, wiens plan van geheele afsluiting medebracht het 
bezwaar van niet voldoenden afvoer van het IJsselwater naar 
de Noordzee. De plannen, die na dien tijd zijn gemaakt, had-
den ten doel de zuidelijke kom drooe te leggen, en lieten de 
gebreken waarop ik doelde bestaan. Daardoor werd niet 
gebaat een verbetering van de gronden langs de Zuiderzee in 
de noordelijke provinciën en ook niet verkregen een betera 
toegang voor de schepen tot aan de Zuiderzee gelegen havens. 
Bij al die plannen stond de landaanwinning op den voor-
grond. Innig heb ik mij dan ook verheugd, toen in de Troon-
rede van 1913 weid erkend, dat de verbetering van den water-
staatkundigen toestund bij dit vraagstuk op den voorgrond 
moet staan. In die Troonrede toch leest men onder meer: 

,\Ik acht den tijd gekomen om de afsluiting en dioog-
making van de Zuiderzee te ondernemen. Verbetering 
van den waterstaatkundigen toestand der omliggende pro-
vinciën, uitbreiding van grondgebied en blijvende ver-
meerdering van arbeidsgelegenheid zullen daarvan het 
gevolg zijn." 

Toen ik daaruit vernam, dat de Regeering de verbetering 
van den waterstaatkundigen toestand als een voornaam punt 
beschouwde, was ik dubbel blijde. Niet, Mijnheer de Voor-
zitter, dat nu dit plan voor mij ook niet veel bekoring heeft 
door zijn vergrooting van ons grondgebied. Integendeel. Wij 
hebben thans immers gebrek aan voedsel en weten wat het 
zeggen wil, dat wij de droog te maken 200 000 H.A., een 
oppervlakte ongeveer tienmaal zoo groot als de Haarlemmer-
meer, nog niet bezitten. Hadden wij ze, wat zouden wij daar-
inede zijn gebaat, juist omdat het bouwgronden zullen zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Men heeft mij wel eens te gemoet 
gevoerd, dat de ontginning van de woeste gronden in Neder-
land eigenlijk veel meer waard zou zijn en mij gevraagd, 
waarom ik niet daarvoor ging ijveren. Mijnheer de Voorzit-
ter! Ieder die ijvert voor de ontginning van den woesten 
bodem, zal in mij een medestander vinden, maar men moet 
niet overdrijven. Door het gebruik van kunstmest, die in 
1886 nog niet werd aangewend, is die ontginning eigenlijk 
pas mogelijk geworden, terwijl men nu ondervindt wat het 
zeggen wil die kunstmest te moeten missen. Als men 6traks 
voor het derde jaar den nieuw ontgonnen grond weer zal 
moeten gaan bewerken zonder voldoende kunstmest, dan moet 
men zich beangst maken, dat de oogst niet groot zal zijn. 
Bovendien is gebleken, dat men bij de keuze van dien woest9n 
grond voor cultuur zeer oordeelkundig moet te werk gaan. 
Menigeen, die om ook maar mede te doen aan de mode van 
den dag, een stuk heideveld heeft ontgonnen zonder goeden 
raad te hebben ingewonnen, heeft bij den verkoop later vrij 
wat schade moeten lijden. Deze llecnte voorbeelden zijn te 
betreuren. 

Mijnheer de Voorzitter! Een bodem, als die van de Zuider-
zee, zou ook thans in staat zijn ons ruime oogsten te leveren. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit brengt mij tot iets anders. De 
staatscommissie, die het plan van den ingenieur Lelv heeft 
onderzocht, heeft daarin eenige wijzigingen aangebracht, 
onder meer deze, dat het kanaal van Amsterdam naar het 
IJfselmeer werd gebracht van 1500 op 5000 M. Toen ik een 
paar avonden geleden ..onder ons" vertelde, dat ik daarvan 
een groot voorstander was geweest, heeft men mij uitge-
lachen. Mijnheer de Voorzitter! Ten onrechte. Ik ken onze 
binnenschippers en weet, dat zij niet op een smal water 
kunnen laveeren, wat een deel van hen nog gaarne doet: ik 
weet bovendien, dat zij niet altijd te dicht bij elkaar moeten 
kunnen komen, zeker niet, wanneer zij onderling ongenoegen 
hebben. En dit komt voor. Waar nu jaarlijks van Arester-
dam naar het Noorden een 40 000 binnenschepen varen, 
achtte ik een waterwc<? van 1500 M. veel te smal. Voor mijn 
meening dat verbreeding moest plaats hebben, had ik om 

een geheel andere reden als bondgenooten de legerautori-
teiteu, die van een waterweg van 1500 M. ook niet gediend 
waren. Destijds had men van die zijde tegen een ruimte 
tusschen den zuid westelijken en zuidoostolijken polder van 
slechts 1500 M. groote bezwaren. 

Of die op dit oogenblik nog bestaan, en of de afstand van 
5000 M. voor de schootwijdte van een kanon nog iets be-
duidt, daarop zal, indien uoodig, de kolonel Eland van toen, 
nu generaal Eland, wellicht straks nog wel een antwoord 
willen geven. Hoe dit zij, een kanaal van 500O M. beviel 
mij beter dan een van 1500. Door die beslissing verloor 
echter de ontwerper van het Zuiderzeeplan een deel van den 
door hem in te polderen grond. Hij moest een strook van de 
door hem voorgestelde polders voor water afstaan, voor water 
bleef er dus een kleiner oppervlakte over dan het oorspron-
kclijk door den ontwerper aangebodene. Evenzoo was het 
met bet Enkhuizerzana een oppervlakte van pl.m. 8800 
H.A. Deze grond was dcor den heer Lely wel degelijk bij 
den zuidwestelij ken polder ingebracht. Waarom heeft de 
Staatscommissie van die indijking toen niet willen weten? 
Wel, Mijnheer de Voorzitter, uit angst, dat zij, die het niet 
al te wel gezind zouden zijn, die alleen een kleibodem aan 
Nederland wenschen toe te voegen, zouden zeggen: wat zijn 
dat voor kerels, die aan de derre vlakten van Nederland 
voor enorm veel gold nog 9000 H.A. zand gaan toevoegen! 
De Staatscommissie heeft het op haar geweten, dat die 
polder 8S00 H.A. kleiner is geworden. Wanneer wij nu dat 
plan zouden moeten onderzoeken en ik zou het voorrecht 
hebben, in die commissie te zitten, dan zou ik die 9000 H.A. 
niet meer prijs geven, vooral nu gebleken is dat met kunst-
mest ook van een zandbodem een vruchtbare oppervlakte is 
te maken. Nu zcu het een groote dwaasheid zijn, als men dat 
deed. De rekening van de waarden der droog te leggen 
gronden — ik zeg dit tot hen, die daar in het bijzonder prijs 
op stellen — zou dan anders worden. Naar mijn overtuiging 
behoeft de ontginning van woeste gronden in Nederland door 
dit plan allerminst te worden opgehouden. De regeeringssteun 
die daarvoor noodig is, bestaat in de bevordering van den aan-
leg van wegen en kanalen met ruime hand; bestaat in de 
steeds meerdere gelegenheid om kosteloos uitnemende voor-
lichting daarbij te ontvangen. Dit aan te bevelen heb ik 
steeds gedaan zooveel in mijn vermogen was en de Regee-
ring, niet het minst ook al weer deze Minister, heeft daarbij 
krachtig geholpen. 

En dan, Mijnheer de Voorzitter, dat toch deze kleibodem 
ook noodig is, daarvoor heb ik nog een ander bewijs. De ge-
echte afgevaardigde die ginds op een van de achterste ban-
ken zit, althans kon zitten, ik bedcel den heer Colijn, heeft 
mij indertijd, toen ik in Nieuwer-Amstel eens een redevoering 
hield en het onderwerpelijk vraagstuk toelichtte en ook voor-
melde zaak besprak, dit gezegd: 

,,Men moet niet denkeu, dat wij, kleibewerkers uit de Haar-
lemmermeer en omgeving, ooit er aan zullen denken naai 
Overijssel en Drenthe te gaan. Meent meu, dat wij daar ons 
moe zullen gaan werken? Neen, wij hebben noodi? een klei-
bodem, dien kunnen wij bewerken en daarom moet er met 
meer kracht dan tot nu toe voor de drooglegging van de Zui-
derzee worden gewerkt, daarheen willen wij wel." 

Mijnheer de Voorzitter! In de Haarlemmermeer wonen, 
meen ik, thans 19 000 menscVn op 19 000 H.A., daar ver-
langt men naar expansie, daar wil met niet met 2 of 3 f \mi-
lies op hetzelfde stuk grond hebben te werken, en uit dat 
oogpunt zal ook deze bndvermeerdering van beteekenis zijn. 

Al meen ik. dat altijd verbetering vnn den waterstaatkun-
digen toestand op den voorgrond moet blijven bestaan, om-
dat zoovele streken ven ons land daarbij in de hoogste mate 
zijn betrokken, de landaanwinning zal niemand van weinig 
beteekenis achten, integendeel, ik acht ook die thans van 
enorm groote waarde. Men heeft wel eens getracht de waarde 
vnn dien grond te kleineeren, meerderen hebben zich de 
moeite sregeven te zeorgrn: wat beteekent die grend nu eigen-
IHkP Wanneer ik hierover met schippers sp;ak, prcialtcn zij 
dikwijls over dat, wat hun plechtgarde, waarmede zij, 



19G5 

69ste VERGADERING. — 14 MAART 1918. 

Afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. 

(Sraeeiige.) 
wanneer zij bij donkeren nacht over de zee voeren, den bodem 
nagaan, om te weten waar zij zijn, hun leerde. Zij meenden 
dan dat het geen beste grond zou zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn in den loop tier jaren 
2128 boringen voor en door den heer Lely verricht. Welnu 
deze werden opgezonden aan prof. van Bemmelen en prof. 
Maier te Wageningen, ten einde nu te gaan, wat Tan die 
monsters de waarde was. Het resultaat daarvan was, getuige 
de stukken van de Zuiderzeevereeniging, dat „minstens 3/4 
der gronden binnen den polder der afsluiting zal zijn bouw-
grond van groote waarde." 

Dit werd geschreven in dezelfde jaren, van '80 tot ' 91 , 
toen ook do hoogleeraar Maier van de werking der kunst-
mest weinig, in elk geval niet zooveel af wist als nadien. 
Hij zou zich mittoben nu nog anders hebben uitgedrukt. 
Bedoeld werd toen in ieder geval, dat men grond kreeg in 
waarde gelijk aan den besten grond van het land. Do heer 
Maier is op 65-ja'igen leeftijd afgetreden, maar ik weet, dat 
hij, wonende te Heidelberg, neg eiken dag medeleeft met 
hen wien deze zaak ter harte gaat. Toen ik verleden Zaterdag, 
met u, Mijnheer de Voorzitter, het voorrecht had de opening 
van de Lar.dbouwhoogeschool te Wageningen bij te wonen, 
heeft de nieuwbenoemde hoogleeraar Maier, zoon van den 
bedoelde, mij verteld, dat het voor zijn ouden vader het 
grootste genoegen zou zijn, te welen, dat de zoon — hij zelf 
is natuurlijk te oud er voor — den dag zou kunnen beleven, 
waarop blijken kon dat zijn adviezen juist waren. 

Wanneer men er zoo over denkt, dan moot men wel goede 
gronden hebben gehad voor zijn advies, dan heeft men dit 
niet lichtvaardig gegeven. Ik wenscht den vader toe, dat hij 
na de aanneming van het ontwerp de verdere voorbereiding 
non- kan zien, den jongen hoogleeraar. dr.t hij den dag mag 
beleven, waarop zal worden erkend, dat het werk van den 
vader hoogelijk mag worden gewaardeerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor een paar dagen hooide ik 
een collega zeggen, waarom is er toch nooit een naamlooze 
vennootschap opgericht, met liet doel de Zuiderzee droog te 
leggen. Hij meende daaruit to kunnen concludeeren, dat de 
deskundigen er niet veel in zagen. Dit is cehter allerminst 
juist. 

Wat is de waarheid? Dat men een deel der Zuiderzee, de 
Wioringermeer, al vele malen heeft willen indijken en daar-
voor meermalen concessie is aangevraagd. Toen echter de 
staatscommissie van 1894 als haar meening had uitgeproken, 
dat dit werk niet mocht worden ondernomen dan door dea 
Staat der Nederlanden zelf, was elke poging, welke mocht 
worden aangewend om een vennootschap met dit do»l te 
stichten, vrij wel nutteloos. Het zou dan ook van den Staat 
onverantwoordelijk zijn geveest, waar hij dit werk zelf moet 
uitvoeren, het beste gedeelte — ten minste dit zegt men — 
eerst af te staan aan een ander. 

Door den heer Albarda is ter sprake gebracht of het wel 
aanging de aangrenzende provinciën, die van dit werk zoo 
er.orm veel voordeel zullen genieten, vrij te laten uitgaan en 
hij stelde zelfs een motie voor, om de Kamer in deze een 
uitspraak te laten doen. 

Ik had het voorrecht een 6-tal jaren in de Staten van 
Noordholland zitting te hebben. Toen heeft men besloten een 
onderzoek in te stellen naar de beste verbinding van Noord-
hollnr.d niet den V ieringecuieerpolder an men heeft daarvoor 
tok finaneieelen steun geviaagd aan de Regcering, welke 
door deze is gegeven. Toen is ook wel opgekomen de vraag 
oj' n_et Friesland, Gelderland en andere aangrenzende pro-
vincies moest gevraagd worden hetzelfde te doen. Dat dit 
niet geschiedde vind ik niet zoo vreemd. In elk plan toch, 
dntwii gehad hebben, in die van den heer Lely. zoo goed 
als in die van de heeren Kraus en Regout. stond op den voor-
grond, dat men beginnen moest met den Wieringermeerpol-
der. De tijd waarop dit zou gebeuren was nog zoo verre, dat 
men begr-ep dit vraagstuk op dat oogenblik niet te moeten 
onderzoeken. Ik ben het met den heer Albarda volkomen 
eens, dat dit onderzoek langzamerhand zal moeten worden 
ingesteld en wil dan ook gaarne zoo i:oodig mijn stem nan 
zijn motie geven. 

Diezelfde spieker heeft de vraag gesteld, wat men met die 

gronden moet gaan doen. en hij meende dat die Staatscom-
missie eigenlijk op haar geweten had een verkeerde uitspraak 
nl. dat tenslotte de Staat toch den grond zou moeten ver-
koopen. 

Inderdaad, dit is de uitspraak geweest van de Staatscom-
missie, maar ik meen toch te mogen zeggen, dat de heer A1-
barda, hoe .scherpzinnig h\j overigens ook is, wel wat on-
rechtvaardig was bij dit oordeel. Hij zeide, dat de groote 
mannen, die aan het rapport der Staatscommissie en de eco-
uomischo nota hadden medegev-'erkt, zoo het laatst de heeren 
Vissering en van der Houven van Oordt, ten slotte toch niet 
andei-s wilden dan verkoopen. 

Mijnheer de Voorzitter. Ik vraag: wanneer zijn deze stuk-
ken in de wereld gekomen? In een geheel andoren tijd dan 
waarin wij nu leven. De Staatscommissie heeft echter zeer 
goed begrepen, dat zich in het leven van een volk omstandig-
heden kunnen voordoen van dien aard. dat men er niet meer 
op de gewone wijze kan komen. 

Welnu, ik zu.u eenige passages uit het verslag der Staats-
commissie willen voorlezen, waarin uitdrukkelijk wordt te 
kennen gegeven, dat men langs verschillende wegen zal moe-
ten komen tot uitgifte van den grond. Er mag verkoop zijn, 
er mag verhuurd zijn, er mag erfpacht zijn, en mag beklem-
ming zijn, ja wat niet al . 

Wanneer men nu zegt, dat niet alle voordeelen moeten ko-
men aan anderen, dat de gemeenschap ook iets van die voor-
deelen ma<j hebben, inzonderheid wanneer het de gemeen-
schap is die de nieuwe werken uitvoert, dan stem ik dat ge-
heel toe, eu ik twijfel niet. of de straks in te stellen commis-

Mijnheer dj Voorzitter. Mag ik verlof vragen, om de door 
mij bedoelde zinsneden uit het verslag der Staatscommissie 
in de Handelingen te doen opnemen? 

De Voorzit ter : Ik stel voor het gevraagde verlof te ver-
leenen. 

Daartoe wordt besloten. *) 

De heer Süiecnjrc: Mijnheer de Voorzitter! Nog eens, 
wat volgt uit die zinsneden, dat men zich op een breed 
standpunt aeeft gesteld, of dat men, als ' t ware voor eiken 
nieuwen vorm ruimte heeft gek ten : de uitdrukking toch 
in ue eerste zinsneden ,,zoodat de Staat in den gewonen 
zin grondeigenaar bleef, waarbij het belang van den fiscus 
voortdurend in botsing zou komen met de belangen der 
pachters of waarbij de Staat in de noodzakelijkheid zou 
komen op den duur zelf te expioiteeren" kau thans aldus 
worugn opgevat. 

De omstandigheid ten slotte, dat men grond reserveerde 
voor publiek nut bawrjst mede. dat men rekening wilde bou-
üen met de nieuwe toestanden, niet wilde dat gemeenten of 
polders in een keurslijf zouden zitten, waardoor nieuwe wen-
schen niet dan met groote kosten konden worden vervuld 

De heer Albarda heeft eeu vraag gesteld over de enorme 
waarde van het inlaten van zoet water in de provinciën 
IS oordholland en Friesland. 

Mijnheer da Voorzitter! Ik heb h i e r bij m | de aflevering 
i±I van den Zuiderzrebond, waarna hij verwees. Daarin staan 
vermeldenswaardige cijfers. 

Toen de heer Albarda sprak over Friesland, liet hij het 
niet bij de waaide van de verbetering van den grond, maar 
sprak ook van verbetering van de kanalen. Ja, Mijnheer de 
V oorzitter dat is zóó juist, dat ik heusch mij niet weerhou-
den kan dit ook nog even te zeggen: van af het oogenhlik 
dat ik voorzitter van Schuttevaer ben geworden, in 1886 
stond ook het feit vast, dat ook de schippers altijd klaagden 
over den stand van het water in de kanalen, in Friesland als 
gevolg mede hiervan dat Gedeputeerde Staten, die het uit-

1) Het bestuur bestond uit de heeren: J. Drost, voorzitter; P A Bo* 
ondervoorzitter; G. A. van Batten, W. Hovy, P. J. van Lfabunh P a ' 
Jos. ven Ttanlte, S. J. V. rmacs, S. M. van Wiick, A. D. zur Mühlea/mr. Th' 
Eeepmaker, alg. secretari*. ' 
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(Smeenge e. a.) 
ca inlaten van liet water regelen, moeilijk een voor de schip-
pers goede decisie durven nemen, omdat zij dan den land-
bouw misschien benadeelen, zij zitten altijd tusseheu schip 
en wal. Laten zij in het begin van het jaar, met het oog op 
den landbouw, te veel water wegstroomen, en komt er een 
droge zomer, dan is er geen water meer voor de schippers 
om 1e varen. 

Ik zou u opnieuw willen verzoeken, Mijnheer de Voqr-
zitter, een paar regels in een noot in de Handelingen te wil-
len doen opnemen. Ik zal ze niet voorlezen, het zijn er zes-
tien, uit een redevoering dcor prof. dr. J . Kraus c. i., ge-
houden te Amsterdam op 11 Februari 1909, die het zoo juist 
heelt uitgesproken waarop het te dezen opzichte aankomt. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het gevraagde verlof te ver-
leenen. 

Daartoe wordt besloten i) 
De beer Smee:igc: De heer Alharda heeft ook gezegd bij 

gelegenheid, dat hij het over de voordeden van de waterver-
versching had, dat hij in het geschrift van den Zuiderzee-
bond aardige berekeningen had gevonden. Welnu, Mijnheer 
d© Voorzitter, ik heb hier een exemplaar van het geschrift 
van dien Zuiderzeebond. tot titel voerende: ,,De geldelijke 
vooi doelen van eene afsluiting van de Zuiderzee, afgeschei-
d«n van de bepoldering. (Resultaat der vragenlijst van Sep-
tember 1897)." Daar wordt op de vragen 7, 8 en 9, welke 
ter zaie handelen, een antwoord gegeven en in cijfers uitge-
drakt, zooeven door den heer Alhnrda herinnerd. De voor-
deelon voor Nocre!holland zouden zijn, die door den heer A1-
barda genoemd en waarvan de heer van Forecst nog meer de 
waarde kan erkennen dan wie ook, nl. f 10 per hectare, voor 
Friesland f 6. 

Men heeft gesproken van andere voordeelen en wanneer 
ook ik nu oen enkel'wojrd wil zeggen over de motie, voorge-
steld door de heeren de Murr lt en Bongoerts, die zcuden 
willen dat wij de verklaring aflegden met hen van meening 
te zijn dat ook de dijken van de polders, de meenlijken dus, 
even hoog moeten worden gemaakt f>ls die van de hoogste in 
de Zuiderzee voorgekomen Beest m<len, dan wensch ik op het 
volgende te wijzen. Al krijgen lie Heeren hun zin en stijgen 
daardoor de totaalkosten. er zal van het leggen van den 
afsluitdijk nog een belangrijk voordeel het gevold zijn, nl . 
dat de bestaande /eedijken va.n Friesland en Noordkolland, 
die worden binnen gesloten, niet meer, zooals op dit oogen-
blik, behoeven te worden verhoogd en op de tegenwoordige 
wijze woideu onderhouden. Dat zijn zeedijken in den tegen-
wcordigen stand van de zaak; dan worden deze, voor zoover 
in <!m polder gelegen, slaperdijken. 

Het verschil in onderhoudskosten .v&n nu en later is ook 
in hetzelfde nummer I II van den Zuiderzeebond opgenomen. 
Ik za.1 het niet voorlezen, maar ik verwijs toch iedereen, die 
te dien opzichte tot oordeelen bevoegd ia. daarnaar om na te 
gaan wat dit zeggen wil. De verbetering van de bedoelde 
stukken zeedijken toch kost schatten geld. terwijl die dijken 
niettemin nog gevaar blijven opleveren. Zoolang ik te Meppel 
heb gewoond, sliep men daar bij 6torm nooit rustig, omdat 
men vreesde, dat te Zwartsluis de dijken wel eens konden 
doorbreken en daardoor te Meppel een 40 i^i. water in de 
huizen kon komen. 

1) „Met name voor Friesland» boezem is dit van veel belang. Deze toch 
kon zich, van buitenaf, geen zoet water verschaffen. Daarom moet men er 
tot zekere hoogte zuinig zijn met het uitlaten van water. Men is er, tegen 
det het droge jaargetijde komt, vcrplieht om, zoodra de boezem tot zeker 
peil is gedaald, de natuurlijke loozing stop te zetten, dsar anders watergebrek 
is te vreezen, ten nadeele van den landbouw en de veeteelt, en ook ten 
nadeele van het verkeer op de scheepvaartkanalen. Maar als dnn de boezem 
bij zoodanig peil weinig water kan bergen, kan onverwachte regenval ge-
makkelijk waterbezwaar veroorzaken. Als men nu door de vorming van het 
IJsselmeer aan Friesland gelegenheid geeft naar believen over zoet water to 
beschikken, «al natuurlijk het voor landbouw, veeteelt en scheepvaart ge-
wenschto boezempen beter naar de omstandigheden kunnen worden gehand-
basfd." 

Ben ik toen wel eens angstig geweest, ik heb na den storm 

raa een winter geleden, toen niet alleen al het land bij Zwart-
sluis en Meppel onder water stond, maar ook op beide plaat-
sen tul van nuizen waren onder geloopcn, bemerkt dat men in 
angst en beven dagen en nachten had gewerkt om te voor-
komen, dat bedoelde zeedijk doorbrak; ware dit geschied, 
alles zou zijn verwoest wat met nijvere hand sedert eeuwen is 
opgebouwd. 

Het is geen klein, maar een groot voordeel, dat men die 
dijken, welke zooveel kosten en waarvan men thans niet 
zeker is. dat zij den toestand beheerschen, straks van dien 
zwaren last kan ontslaan. 

Ten opzichte van die motie zelf. waarover ik niet veel zal 
zeggen — dat kan gebeuren door de deskundigen, die op mij 
als spreker volgen; de heer IJzerman kan dat doen, indien 
hij er lust toe gevoelt — wensch ik toch op het volgende te 
wijzen. De heeren hebben zeker ook het artikel gelezen van 
den nieuwen hoogleeraar te Wageningen, den heer Visser, 
ik meen dat de heer van Foreest daarop reeds heeft gedoeld. 
Deze zegt wetenswaardige dingen. Ik erken voor een tech-
nicus alleen gelden de cijfers en getallen en de daaruit ge-
trokken conclusies, maar er staat tocli voor een leek ook nog 
wel wat in, dat de moeite waard is. Zoo bijv. di t : 

Men yergete niet. dat bij doorbreken van den dijk daar-
achter ligt niet een kleine kom. maar een kom van 145 000 
hectaren. De ophoogi.ng znl wel iets beteekenen, niet zooveel 
als de heeren de Muralt en Bongaerts willen doen gelooven. 
Op mij als leek heeft die uitspraak nogal indruk gemaakt en 
als de deskundigen het ncodig achten danrover na den 
Minister te spreken, zal ik afwachten wat daarover komt. 

De nieuwe hoogleeraar heeft, dunkt mij, met dit stuk goed 
gedaan. 

De visscherij. Ik ben niet blind voor de fouten, welke er 
aan kunnen kleven, maar ik moet er toch tegen opkomen dat 
men ten opzichte van dit vraagstuk doet alsof de Staatscom-
missie nooit aan die Zuiderzeevisschers heeft gedacht. Ja, 

I hoort men zeggen, zij heeft er wel aan gedacht en eenige 
i maatregelen voorgesteld, maar zij is er niet diep genoeg 

op ingegaan. 
Dat ontken is beslist. De Zuiderzeevereeniging heeft nadien 

nog een speciale commissie voor onderzoek van dit vraagstuk 
ingesteld, een speciale commissie van mannen die woonden 
in de plaatsen waar men zich met visscherij onledig houdt. 
Ook dezen hebhen hun oordeel doen kennen. 

De staatscommissie heeft arezegd! ,.1° dat men zou moeten 
verschaffen vaartuigen uitgerust en geschikt voor de 
visscherij op de Noordzee, aan die vissehers, welke thans hun 
bedrijf uitsluitend of voornamelijk op de Zuiderzee uit-
oefenen." Men heeft zeer goed beirrepen dat de mensehen. 
die daar nu hun brood verdienen, bestaan uit verschillende 
categorieën: mrnsehen van jeugdigen, middelbaren en 
hoogeren leeftijd. Aan hen, die daarvoor geschikt zijn zo\iden 

schepen moeten worden gegeven om te kunnen gaan visseben 
op de Noordzee. 

2°. is gevraagd verzekering tegen ongelukken van alle 
Zuiderzeevisschers, zoowel die onder 1°. genoemd, als die 
welke thans reeds ook de kustvisscherij op de Noordzee uit-
oefenen. Dit is ook een maatregel van beteekenis, waar men 
wil dat de Onnrevnllenwet zal worden ortfirebreid In 189? was 
de staatscommissie er dus reeds van overtuigd, dat langs d<>zen 
weg een gedeelte van de moeilijkheden kon worden opgelost. 

Verder is 3°. gevraagd verzekering van een weekgeld voor 
de ouden van dagen en 4°. vrijstelling van havengeld voor 
de vaartuigen van alle tegenwoordige Zuiderzeevisschers. 
Dit Mies raamde men op vier millioen (rolden. 

Wanneer toen niet gesproken is van kuipers, zeilmakers 
en anderen, dan mag men daaruit niet afleiden dat daaraan 
niet is gedacht. De heer Duymaer van Twist en zijn mede-
stander vergeten te veel, dat er ook na de droogmaking nog 
zal overblijven een meer van 145 000 H.A., buitengewoon 
geschikt voor de zoetwatervisscherij. 

De heer de Wiiralt: Maar hoelang duurt het voordat het 
IJsselmeer zoet is geworden? 
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(Snicenge.) 
De heer SmccilgO: Dat duurt niet zoo heel lang. Maar de 

heer cic Munut u ze^er in de streken buiten ue zee niet 
al te bekend, want anders zou hij weten, dat op het oogen-
bhk een reuzen biunenvisscherij plaats heeft in de aan de 
Zuider/ee gedegen provincies timiiHld. O v e r h e l , Uelder-
iand enz. eu USt daaruit enorm veei meer wurdt gemaakt 
d..n de twee niillioen, die in de gunstigste jaren uit üe eiien-
clige Zuiderzee is gekomen. Welnu, in de poluers, zoowei als 
in net meer üomt ïie prachtigste gelegenheid om te visschen, 
voor de boveagenoeinue personen om de visscher;] te biuven 
bedienen van nuu wuren. 

jj-ijiiocer ue \ooiznier! Ik gevoel ook voor het aarts-
vad.eriijk bedrijf en zou zelf OOK liever niet de piaats van 
mijn geboortegrond hebben verlaten voor Amsterdam, ware 
het niet dat de omstandigheden er toe dwongen, ik weet, 
dat de menscheu die in de visschersplaatsen wonen, er gaarne 
«uilen biijven; welnu, zij kunnen zich ook aan de omstandig-
heden aanpassen. Of het dan zoo gemakkelijk zal gaan om 
van die menscheu boeren te maken? Gemakkelijker dan men 
denkt, want zij hebben ook op het oogenMik reeds stukjes 
grond, die zij bewerken. En bovendien, wanneer straks in 
die polders de landbouw wordt uitgeoefend en er komen met 
elkander 200 000 inwoners, dan zal er op nienigerlei ander 
gebied wel brood te verdienen zijn. Dan is ook touwwerk 
noodig. dan worden ook vaten enz. voor het bedrijf gevraagd, 
dan zullen smeden en schilders en wie niet al eea nieuw-
arbeidsveld vinden. 

Ik ben er echter niet tegen, allerminst, om aan te nemen 
wat de heeren voorstellen, maar ik verweer er mii alleen 
•tegen dat met deze belangen geen rekening zou zijn ge-
houden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal er op liet co"enblik niet 
veel meer van zeggen. Ik meen voldoende te hebben aan-
getoond. dat voor mij vaststaat, dat de droorrroakïn? van de 
Zuiderzee van een enorme beter'-^nis 7^ rf?n voor &• •n-̂ 1. 
vaart van ons vaderland en wil nog dit zeggen. Ik ben 
evenmin als de Staatscommissie dit was, blind, voor het feit. 
dat de Groninger en Friesche zeedijken door de afsluiting 
zouden kunnen komen in een minder roede notitie. 

Daarvan heeft zoowel de ontwerner als de staa+seomniissie 
blijk gecreven door te zeggen, dat sommige deelen van de 
Noordkollandsche en Friesche dijken onmiddellijk moesten 
worden verzwaard. Ik weet heel goed. dat men in Groningen 
eu Friesland zich in lateren tijd angstig heeft gemaakt. Of 
er ook nog andere roerselen zijn geweest, ik weet het niet, 
maar de vrees voor de dijken is naar voren gebracht. Den 
ingenieur Kooper. dat weet de heer de Muralt ook. is door 
Gedeputeerde Staten van Groningen opgedragen een onder-
zoek in te stellen speciaal naar dat vraagstuk, eu zijn slotsom 
was — het is hier reeds herinnerd —: voor de Groningsche 
dijken vrees ik het gevaar niet ; voor de Friesche zal ik het 
'niet ontkennen. 

De heer de Muralt voegt mij toe: en boven de eilanden. Ik 
zou willen vragen: is dat een specifiek Groningsch belang? 
J a , voor de eilanden boven Groningen gelegen, maar niet 
voor de eilanden boven Friesland gelegen, en de Friesche 
Gedeputeerden heb ik er nooit over gehoord. Maar dat alles 
doet er niet toe. De grootst mogelijke zekerheid verlnngen 
ook w-ij, en wanneer de staatscommissie in haar tijd in dit 
opzicht niet met meerdere en ruimere voorstellen is gekomen, 
dan was dat allerminst omdat men dat gevaar wilde verdoe-
zelen, maar het was toen niet zoo naar voren gebracht dat er 
aanleiding was dadelijk meer te doen dan men heeft voor-
gesteld. Toen waren de deskundigen in de staatscommissie 
de meening toegedaan, dat het op de voorgestelde wijze vol-
doende was. De wetenschap is vooruitgegaan, zoo ook die op 
het gebied der kennis omtrent de zeestanden. Welnu, de hee-
ren de Muralt en Bongaerts zijn zooveel jaren jonger, en het 
is heel goed mogeliik, dat er nu meer gebeuren moet. Ik twij-
fel er niet aan of deze Minister, die dit vraagstuk ook heeft 
bijgehouden, zal zijn oordeel er wel over zeggen. Men kan bij 
een voorstel te dien opzichte echter op mij rekenen. Ook de 

, Minister wil natuurlijk niet, dat, indien er gevaar dreigt, 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1917—1918. — I I . 

dat alleen zou moeten worden gedragen door menseben, die 
er overigens betrekkelijk geen belang bij hebben. Voor Fries-
land zou dit misschien nog iets anders zijn, met het oog op 
liet zoo straks medegedeelde, maar voor Groningen allerminst. 
Ik ga echter niet mede met degenen, die meenen, dat men 
pas tot vergoeding zou moeten komen indien een ongeluk een-
maal is aangericiit. Dat zou een onverantwoordelijke fout 
zijn. Men moet alles doen om rampen te voorkomen. 

Zoodia de commissie, die wordt ingesteld, tot de over-
tuiging komt, op goede gronden — de lieer Bongaerts heeft 
OOJÏ bij meer dun een gelegenheid gezegd, dat liij daaraan 
waarde hecht — dat men te dien opzicute niet kan volstaan 
met hetgeen in het ontwerp van de Zuiderzeevereeniging, nu 
van de liegeering, voorkomt, dan zal onverwijld dadelijk de 
hand aan de p»oeg moeten worden geslagen. De heer 
Manfholt, zoowel als allen die op dit kwaad de aandacht 
hebben gevestigd, hebben daardoor verdiend door zijn waar-
schuwingen, dat volkomen zekerheid worde gegeven. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal mij niet meer gegeven 
zijn do Zuiderzee droog te zien, maar wat ik toch wel hoop 
is dit. dat ik, met of zonder een abonnement van den Staat 
als Kamerlid, nog eens zal rijden over den dijk, die van 
Noordholland naar Friesland zal worden gelegd, ten einde te 
kunnen zien of niet waar is wat meer dan eens is voorspeld 
en wat ik wil herhalen, dat juist die verbinding van zoo 
onschatbare beteekenis zal zijn voor de bevolking van Neder-
land in het algemeen, speciaal voor hen, die zich met land-
bouw. veeteelt en tuinbouw, in het bijzonder in Groningen, 
Friesland en Holland, onledig houden. Indien de oorlog 
voorbij is. komt het er weer op aan, dat onze bevolking, dio 
het land.bearbeidt, de zekerheid heeft, dat haar producten 
op het geschikte oogenblik in den kortst mogelijken tijd' 
naar de uitnemendste uitvoerplaatsen kunnen worden ge-
bracth. Daarvoor zal deze spoorweg van groote beteekenis 
zijn. Ik rirenjr gaarne hulde zoowel aan de H. I J . S. M. als 
aan de familie Bosman voor het feit dat zij turtïchhen 
Enkhuizen en Stavoren ook in het leven hebben geroepen 
een nontverkeer. waardoor een veertiental wagens kunnen 
wordenoverrrezet. Zoo gauw echter het iis komt ligt die 
nont stil en is de verbinding tusschen Friesland en Noord-
!>ollnnd verbroken. In den afgeloopen winter heeft men, ben 
ik wel ingelicht, voor het melkvcrvoer sneciaal de zee danr 
7r>0oten onenhouden. ten einde Amsterdam van melk uit 
Friesland te kunnen voorzien. 

Aan de spoorverbinding wordt uit dat oogpunt nog te 
weinig waarde toegekend. 

Wanneer de heer Albarda meent dat de wijze van ver-
kave.ing. zooals die in vroeger dagen is aangegeven. ka.n 
worden verbeterd met het oog op de schoonheid, dan wil >k 
er op wijzen, gelijk ook door den heer Teenstra is geschied, 
dat men hij den landbouw voor alles moet letten op de pro-
ductiekosten. Kan men zonder de productiekosten enorm te 
verhoogon een andere wijze van verkaveling toepassen, de 
lijnen, de wegen in plaats van recht op. een andere wijze 
projecteeren, wacrem >,ou men dit dan niet doen, indien het 
schoonheidsgevoel daardoor kan worden bevredigd en ont-
wikkeid. Ik hen het met den heer Albarda eens. dat da meiucu 
bij brood alleen n.iet leven kan. De m<;nsch heeft ook wat 
i.nders noodig, zoo zeker ontwikkeling van zijn schoonheids-
gevoel, cpdat wij profiteeren van ai datgeen, wat streelen 
kan dat zintuig. Is de bewering van den heer Albardn iuist. 
dan zou hier kunnen worden geprofiteerd, wellicht zonder 
dat het veel extra's kost. 

Mijnheer de President! Ik wil eindigen. Ik hoop van harte 
fiat deze Minister het gegeven moge y in . dat zijn wet9-
entwerp hier en aan de overzijde van het Binnenhof wordt 
aangenomen, en dat hij Dog kan instellen de staatscommissie. 
die gercepen zal zijn liet werk te doen verrichten. Ik hoon. 
dat ook hij niet alleen nog over dien spoordam mag riiden, 
maar de eeiite polder droc^r en in cu!tuur mag zien. Voldoe-
ning zal bet dan tevens voor hem zijn, dat \emand die zijn 
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naam draagt, ook tot de afdoening nog Leeft mogen mede-
werken . 

.Mijnheer de Voorzitter! Wanneer tot dit grootsche werk 
wordt besloten onder de ♦egenwoordige omstandigheden, zal 
het een van de dingen zijn, waarop bij de vreemde volkeren 
mag worden gewezen. Deze mogen, ons thans klein achten 
en ons niet altijd behandelen op een wijze, zooals wii meenen 
dat wij mogen vragen, iiï zullen dan toch deze erkenning 
moeten aflegden: daar is een klein volk. dat nog wat aan-
durft,. zelfs in hangen tijd, een tolk, dat zelfvertrouwen 
Leeft juist door deze onderneming, door zich d« waarde van 
zijn land reusachtig te vermeerueren. 

De heer I J ze rman : Wij Nederlanders hebben den naam 
langzaam te zijn in het nemen van besluiten. Het voor en 
tegen van een zaak wordt zoo goed mogelijk onderzocht en 
met grondige breedsprakigheid uiteengezet, om dan langen 
tijd het niet specifiek vaderlandsche in dubiis abstine toe 
te passen. Maar zijn wij ten gevolge van een of anderen 
machtigen invloed over het doode punt heengekomen en is de 
beslissing eenmaal gevallen, dan, zoo oordeelt men, wordt 
gewoonlijk met kracht de uitvoering ter hand genomen en on-
danks alie moeilijkheden het werk inet taaie volharding door-
gezet tot de gewenschte einduitkomst verkregen is. 

Ik hoop en vertrouw dat later door den loop der zaken pij 
de afsluiting en inperking der Zuiderzee dit oordeel in zijn 
vollen omvang zal worden bevestigd. 

Dat het met recht van toepassing is op hetgeen tot dusver 
ten aanzien van dit grootsche werk is geschied, staat wel 
vast. Reeds een vollen menschenleeftijd heeft het de ge-
dachten beziggehouden. . . 

Sedert het eerste ontwerp door de Regeering werd inge-
diend zijn vijftig jaren verloopen en meer dan 31 jaar is het 
geleden, dat de Zuiderzee-vereeniging haar verdienstelijken 
arbeid begon en de tegenwoordige Minister van Waterstaat 
geroepen werd tot het ontwerpen der werken, waaraan zrjn 
naam blijvend zal zijn verbonden. 

Vóór bijna 17 jaar, 7 Mei 1901, werd een wetsontwerp 
ingediend, dat wat de afsluiting der Zuiderzee betreft, over-
oenkomt met het nu aanhangige, maar dat ten aanzien der 
droogmaking zich bepaalde tot den Wieringer- en den Hoor-
nerpolder, die welke thans in het wetsontwerp onder a en 6 
zijn vermeld. . . . . . 

Kennelijk hebben in dien tijd fmancieele overwegingen 
tot deze beperking geleid; men sprak toen nog niet met de-
zelfde geiuakkelijkheid over het voteeren van niillioenen 
als in de*e dagen, terwijl de voorsteller» voor zich zelf 
overtuigd waren, dat, wannffr tot de uitvoering van de 
westelijke helft was besloten, die van het overige noodzake-
lijk moest volgen. Van dit eerste ontwerp is als rudiment in 
het aanhangia-e overgebleven de bepaling van art. 6, dat de 
uitvoering van de onder c en d genoemde polders, die ik 
maar zal"noemen den Hoorner- en den Harderwijkerpolder, 
nader bij de wet zal worden bepaald. Die bepaling kan ge-
rust vervallen, omdat voor de uitvoering van elk onderdeel 
de gelden door de Kamers moeten worden toegestaan, en een 
rationeele behandeling van zaken eischt, dat alle uit te voe-
ren werken in onderling verband moeten worden ontworpen 
en uitgevoerd. Dit geldt in het bijzonder voor de polders b en 
c. den Hoorr.er- en den Harderwijkerpolder, welke van in-
vloed zijn op de verdedigingswerken der Stelling van Am-
sterdam en de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. 

Voor een spoedig begin van polder a, den Wieringer, 
ileit, dat hij het eerst en het best door den afsluitdijk wordt 

jeschermd en dat het detailonderzoek daar reeds voor een 
goed deel is afgeloopen. 

Polder 0, de Harderwijker, heeft in zijn voordeel, dat ni.i 
de BTOOtste is van alle; hij omvat bijna de helft van de totaal 
iu te polderen oppervlakte, plm. 100 000 K.A. vrucfctba;r 
land, en heeft daarbij de gunstigste verhouding tastenen de 
lengte van den meevdijk « de da-rdeor ing*«lot?n "!T« • 
vlakte. Er zal hierbij echter gewacht dienen te worden tot 
de afsluitdijk gereed is. 

i 

(IJzerman.) 
Maar dit zijn quaesties van later zorg. 
Mijnheer ae v ooi Bitter! J.K zal do groota belangen, die 

door de uitvoering van het Zuiderzeeplan worden gediend, 
niet nader in het licht stellen. Anderen hebben het gedaan. 
De Kamer heelt daarvan genoeg gehoord en gelezen. In de 
gewisselde stukken zijn de voordeelen der onderneming opgc 
soind en de bezwaren behoorlijk onder de oogen gezien. 

Slechts omtrent de geopperde bezwaren wil ik een enkel 
woord spreken, voor zoover ze van tccluuseken aard zijn. En 
dan begin ik er met nadruk op te wijzen, dat het geheele 
ontwerp niet zijn toelichting moet bezien worden uit het 
oogpunt, dat we hier te doen hebben met een avant-projet, met 
een voorontwerp. Het eenige dat vaststaat is de richting 
van den afsluitdijk. Noch de richting en hoogte der dijken, 
noch de afmeting der polders, noch de constructie van dun 
afsluitdijk of die der meerdijken, noch die der sluizen, wor-
den bij de aanneming dezer wet onveranderlijk vastgesteld. 

Alle onderdeden dus, zoowel de hoofdzaken als de details, 
zullen nog nader moeten worden onderzocht vóór de defini-
tieve plannen ten behoeve der uitvoering worden ingediend. 
Alles wat in de Kamer daarover werd gesproken kan het 
nader onderzoek en overleg niet overbodig maken. Wij heb-
ben het voorrecht. Mijnheer de Voorzitter, in ons midden 
te zien twee ingenieurs van groote kennis en ervaring. man-
nen die hun sporen hebben verdiend en die ons hier uit den 
schat van hun ervaring en wetenschap over verschillende 
onderdeelen van dit werk hebben voorgelicht. Wat door hen 
is gezegd heb ik met de meeste belangstelling aangehoord en 
zal zonder twijfel door anderen met de noodige aandacht 
worden gelezen en overwogen. Maar wij mogen niet vergeten, 
dat zij niet de eenige ingenieurs zijn in Nederland, die ge-
roepen zijn over dit vraagstuk hun oordeel uit te spreken. 
Er zijn deskundigen buiten de Kamer en onder hen ook die, 
welke met de uitvoering zullen worden belast en die dus de 
directe verantwoordelijkheid voor de uitvoering hebben te 
dragen. 

Ik zal omtrent de motie, die door de heeren de Muralt en 
Bongaerts is ingediend, het oordeel van den Minister gaarne 
vernemen. Op dit oogenblik zou ik geneigd zijn te zeggen, 
dat ik niet wensen te stemmen voor een motie, waarin be-
paalde cijfers imperatief aan de Regeering voor de uitvoering 
van eenio" orderdeel van het werk worden voorgeschreven. 
G:;an de heeren zoover, dat zij hun motie zoodanig wijzigen, 
dat daarin eren bepaalde cijfers komen te staan, dan ben ik 
het met de strekking van die motie volkomen een». 

De Kamer kan toch naar mijn meening den beiden heeren 
dankbaar zijn vour hun waarschuwende stem, die weldadig 
kan werken in het optimistische oord der voorstanders van 
de Zuiderseewerken, maar verder kan en mag men m. i. piet 
gaan. Het is de commissie van advies omtrent de uitvoering, 
nan wie het eindoordeel toekomt. Toch wil ik niet nalaten 
omtrent enkele der ter sprake gebrachte technische bijzonder-
heden nog zeer kort mijn meening te zeggen. Ik stip dan aan, 
dat mij niet duidelijk is geworden, waarom een verhooging 
van 30 c.M. boven de hoogst bekende vloedon aan de eilanden 
het gevolg zou moeten zijn van de afsluiting der Zuiderzee. 
Dat die eilanden behoorajk en krachtig verdedigd moeten 
worden, daarover zal ieder het eens zijn en ik zou het een 
verwanrloozing van den plicht der Regeering achten wanneer 
zij daarvoor niet zorgde. Evenmin is het cijfer van 1,20 IC. 
als verhoogiug van den hcogsten stormvloedsland bij Piaaui 
mij duidelijk gemaakt. 

Wat te dien aanzien door wijlen den hoofdingenieur de 
Bruyn, en de heeren Gallé en Lely J r . is in het midden 
gebracht, schijnt mij afdoende. 

Dit nepmt niet weg, dat er mijnerzijds weinig bezwaar zou 
bestaan de kruin, van den afsluitdijk en de aansluitende 
Friesche dijken, stel 1 M. of daaromtrent, hooger te maken, 
want het is toch nooit voorgekomen, dat een dijk is over-
^eloopen, omdat hij te hoog was, of js doorgebroken, omdat 
hij te sterk was. 

Wot betreft de rerhooging van de zeedijken langs de 
Groningschc kust, zoolang geen duchtiger gronden voor het 
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oploopen van de vloeden zijn aangevoerd, zou ik die voors-
hands onnoodig achten. 

Ik beroep my daarop ook op het oordeel van Gedeputeerde 
Saten van Groningen, die, zooals ik in de couranten heb ge-
leze'? > een zeer verstandig request hebben gezonden aan den 
Minister van Waterstaat. Dat eindigt ongeveer op deze wijze, 
dat zoo onverhoopt toch de gevreesde gevolgen van de afslui-
ting zich mochten voordoen, het dan de vanzelf spiekende 
piicnt van het Rijk zal zijn, deswege de noodige voorzienin. 
geu te treilen. Indien de ltegeering daartoe bereid is, dan 
zouden wij ook door een deigdijke verklaring volkomen 
bevredigd zijn. 
# En eindelijk wat betreft den eisch, dat de dijken van alle 
inpolderingen na de afsluitingen zoodanige afmetingen zullen 
moeien verkrijgen, dat zij in staat zullen zijn, den hoogst 
bekenden vloed, die ooit in de Zuiderzee is voorgekomen, 
volledig te keeren, het is mij niet duidelijk, waarom deze 
eisch gesteld wordt. Groote gedeelten van ons vaderland toch 
liggen achter een enkelen dijk, welke niet zoo sterk is als deze 
afsluitdijk zal moeten worden. Ook al breekt de afsluitdijk 
door, dan zal de toestand van de polderdijken toch alijd veel 
gunstiger blijven, dan die van de zeedijken bij de open 
Zuiderzee. 

Maar zooals ik reeds zeide, het is hier niet de plaats om 
over deze punten door discussie tot klaarheid te komen. De 
eindbeslissing zal blijven bij de commissie van advies, die 
geheel anders tegenover de zaak staat dan de Minister, die 
met bepaalde cijfers een plan moet verdedigen. Die commissie 
zal, daarvan kan men zeker zijn, bij haar eindoordeel, om het 
populair uit te drukken, niet over één nacht ijs gaan, en zorg 
dragen, in alle gevallen aan den veiligen kant te staan. 

Hiermede stap ik vau dit onderwerp af. 
Thans een andere zaak. 
Mijnheer de Voorzitter! De Minister van Waterstaat heeft 

in de laatste jaren verschillende wetsontwerpen ingediend 
voor de uitvoering van hoogst belangrijke werken. Maar 
steeds heeft Zijn Excellentie zich duarbij beijverd te zoigen, 
dat een beslissing om tot die uitvoering over te gaan, ver-
bonden was aan een of andere opschortende voorwaarde. Er 
was, om het oude beeld te gebruiken, steeds een grendel op 
de deur. Die grendel is er ook nu. Gewoonlijk had de Minis-
ter zelf hem er voor geschoven, maar hier staan we voor het 
geval, dat zijn ambtgenoot van Üoilog in 1916 er voor heeft 
gezorgd. 

Die grendel, Mijnheer de Voorzitter, moet worden weg-
geschoven. Er moet van het voor ons liggende v\ïsoiitwerp 
niet langer kunnen worden gezegd, dat het slechts inhoudt 
een schoon gebaar, dat het niet meer is dan een motie. Het 
moet gebracht worden in het stadium, dat niets meer het ter 
hand nemen van bet werk verhindert. 

In dien zin wenscb ik een poging te beproeven, en dat met 
te meer vertrouwen, omdat wij te doen hebben mei een Minis-
ter van Oorlog, die van zijn zijde op dit puut reeds getoond 
heeft, niet ongevoelig te zijn voor hetgeen de Kamer m haar 
Voorloopig Verslag over het minder gewenschte van den be-
stuanden toestand onder zijn aandacht heeft gebracht. 

Indeidaad heeft de Minister van Oorlog een te gomoet 
komende houding aangenomen door een wijziging aan te 
brengen in art. 2 van het wetsontwerp, maar deze tegemoet-
koming is naar mij voorkomt niet voldoende. Wat toch is het 
geval t Vorige sprekers hebben het reeds in den hreede uiteen-
gezet; aan de uitvoering van de werken was" bij het eerste 
wetsontwerp verbonden de opschortende voorwaarde, dat eerst 
vastgesteld moesten worden bij de wet de verdedigingswerken 
die in verband met de inperking van de Zuiderzee noodig 
waren. Tegen dit voorstel werd met klem vnn redenen in het 
Voorloopig Verslag opgekomen, ook in het bijzonder in de 
daarbij gevoegde Nota van ons geacht medelid, generaal 
Eland. Eeitelijk toch werd het tijdstip, waaiop met Oen ain-
leg van den afsluitdijk en verdere werken zou worden be-
gonnen, geheel gelegd in handen van het Departement van 
Oorlog. 

Achtte dit Departement om een of andere reden, bijv. 

dat het met zich zelf nog niet tot klaarheid was gekomen om-
trent den aard en den omvang der op te richten versterkingen, 
het oogenblik nog niet gekomen om een wetsvoorstel in te 
dienen, dan bleef de zaak der Zuiderzee eenvoudig rusten. 

Sedert werd bij Nota van Wijziging aan art. 2 een nieuwe 
alinea toegevoegd, welke voorschrijft, dat de wet betreffende 
de verdedigingswerken bij de Sta ten-Generaal moet zijn inge-
diend binnen twee jaar na de aanneming van het nu aan-
hangig ontwerp betreffende de afsluiting en inperking der 
Zuiderzee. Dat wil dus zeggen, dat, wanneer 1 Mei 1918 de 
aanhangige wet in werking treedt, er omtrent het begin der 
werkelijke uitvoering geenerlei zekerheid bestaat. 

Gesteld, dat de Minister van Oorlog vóór 1 Mei 1920 met 
zijn wetsvoorstel zou komen, welke waarborg is er dan, dat 
dit zal worden aangenomen? De Kamer zal bij de beoor-
deeling van dit wetsvoorstel niet vrij staan. Zij heeft toch de 
wetenschap, dat in geval van verwerping niet zal kunnen 
worden begonnen aan de uitvoering der werken van de 
Zuiderzee. Op deze wijze wordt het bezwaarlijk de voorstellen 
van den Minister van Oorlog naar hun eigen verdiensten te 
beoordeelen. 

Zij, die meenen, dat in het ver gevorderde stadium van 
voorbereiding, de Zuiderzeewerken niet langer mogen worden 
opgehouden, zullen zich genoopt gevoelen over ernstige be-
zwaren tegen de voorgestelde verdedigingswerken heen te 
stappen, en aldus verplicht kunnen worden tot het raedewer-
ken aan maatregelen, die zij op zich zelf beschomwd, zouden 
afkeuren. 

Indien desondanks he voorstel van den Minister van Oorlog 
geen meerderheid zou verwerven, dan zou de zaak van de 
Zuiderzee weder op de lange baan worden geschoven. 

De toe;tand. welke bij ongewijzigde aanneming van het 
aanhangig wetsvoorstel zou worden geschapen is derhalve 
niet zonder groote bedenking. Het is toch een feit, dat zoodra 
het betreft de oprichting van verdedigingswerken, de meenin-
gen van militaire deskundigen ten zeerste uiteenloopen. Wie 
ock maar uit de verte, hetgeen in Nederland op het gebied 
van blijvende versterkingen is voorgesteld en uitgevoerd, met 
eenige aandacht heeft gevolgd, zal van deze waarheid niet 
overtuigd behoeven te worden. 

In het Voorloopig Verslag is er aan herinnerd, hoe de thans 
vigeerendo ^estingwet werd aangenomen, nadat drie door 
opvolgende Ministers ingediende, sterk van elkander afwij-
kende wetsontwerpen waren voorafgegaan; en hoe een belang-
rijk deel van de bij de Vestingwet van 1874 vastgestelde 
werken nog steeds niet is uitgevoerd en wel nimmer uitge-
vrerd zullen worden. 

De Memorie van Toelichting bij dit wetsontwerp bespreekt 
met enkele woorden, in tegenstelling met die van 1901, welke 
op dit punt uitvoeriger is. de wijziging, die ten gevolge van 
de afsluiting en de gedeeltelijke drooglegging der Zuiderzee 
in ons verdedigingsstelsel zou moeten worden gebracht. 

Zij zegt, dat in verband met de lessen, uit den thans woeden-
den oorlog te trekken, de gevolgen uit een militair oogpuat 
aan de afsluiting en droogmaking verbonden, in hun vollen 
omvang en met groote nauwkeurigheid zullen moeten worden 
onderzocht, waarbij ook de uitgebreidheid welke met het oog 
op de belnngen der landsverdediging aan de zuidoostelijke in-
poldering znl kunnen gegeven worden, nader zal moeten wor-
den vastgesteld. 

Van te voren zou nu reeds vaststaan, dat als gevolg van de 
voorgenomen werken: 

1*. do strategische grondslagen van onze landsverdediging 
een ingrijprnde wijziging zullen ondergaan; 

2°. het inundatiestelsel van onze voornaamste verdedi-
gir.gsstellingen zeer ingrijpend zal moeten worden gewijzigd; 

3*. naar de eis-dien des tijds ingerichte en machtig be-
wapende versterkingen op verschillende plaatsen zullen 
noodig zijn; 

4°. aan de levende strijdkrachten een meer uitgebreide 
taak zal moeten worden opgelegd, zoodat haar uitbreiding 
uit dien hoofde niet zal kunnen uitblijven. 

Te dezen aanzien wees de heer Eland in zijn Nota op zekere 
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overdrijving in de voorstelling van zaken, evenals zulks door 
den majoor van D>ru van I-solt is geschied, en mede op het 
ontbreken van eenige aanwijzing voor de juistheid van deze 
stellingen. 

In de Memorie van Antwoord volgde echter geen nadere 
uiteenzetting. Daarin werd volstaan met het uitspreken der 
verwachting, dat door de aanvulling van art . 2 van het wets-
ontwerp een voor .'dien bevredigende oplossing w as verkregen, 
terwijl den heer Eland werd toegevoegd, dat hij zich'nog 
geheel plaatste op het standpunt van 1892, toen hy lid dei-
staatscommissie was, en dientengevolge geen rekening hield 
met de ingrijpende wijzigingen, welke de eischen in het belang 
der defensie hebben ondergaan. Het geldt thans, zoo leest men 
dan, niet meer het aanbrengen van enkele wijzigingen in 
beloop of richting van onze verdodigingsstellingen, doch veel-
eer het wijzigen van het geheele stelsel onzer landsverdedi-
ging met allo gevolgen van dien. 

Mijnheer de Voorzitter! In ben in verzoeking, om hier, 
naaf aanleiding van den heer Eland toegevoegde woorden, 
een onvriendelijke uitdrukking te bezigen, maar ik zal het 
niet doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik betreur het, dat wij hier weder 
alleen een beweren hooren, en dat -wij van een breedere uit-
oenzetting gespeend blijven. Het is mij niet geheel duidelijk, 
wat hier bedoeld wordt. Ik geloof, dat in verband met de 
lessen, welke de wereldoorlog op militair gebied in den ruim-
sten zin heeft gegeven, met den vrede het oogenblik zal zijn 
gekomen, om onze geheele landsverdediging, zoowel wat 'Je 
levende als de doode weermiddelen betreft, aan een grondige 
herziening te onderwerpen. Dit moet geschieden, ook als er 
geen sprake was van de werken in de Zuiderzee. 

Ik beschouw het als een gelukkige coïncidentie, dat waar 
toch deze generale herziening noodzr.kelijk geworden is, te 
gelijk het vraagstuk in verband met de belangrijke wijziging 
van den geografisehen toestand des lands kan worden bezien 
en opgelost. 

Het ligt niet on mijn weg op deze zaak diep in te gaan; 
toch wil ik enkele aanteekeuingen niet achterwege laten, 
maar eerst een opmerking maken, naar aanleiding van art. 4. 

Daarin wordt voorgeschreven, dat er een fonds zal worden 
gevormd, waarin gedurende de eerstvolgende 14 jaren 
f 2 000 000 jaarlijks zal worden gestort. Ten laste van dit 
fonds zullen gebracht worden niet alleen de uitgaven voor de 
werken bedeeld onder A. de waterstaatswerken, maar' even-
zeer die onder B Tan artikel 1, de defensie betref f eude. 

Het is de vraag of het juist is, de maatregelen of werken 
in het belang d-er defensie genomen ten laste van dat fonds 
te brengen. Uitgaven, welke een zoo vitaal staatsbelang be-
treffen als de defensie heiben een zoo uitgesproken zelfstan-
dior karakter, dat men ze te recht vroeger nooit heeft be-
schouwd als verbonden aan cenig waterstaatswerk, hetzij den 
aanleg van een kanaal, hetzij de verbetering van een rivier-
mond, of wat dan ook. Er schijnt geen reden bij een droog-
makingswerk anders te handelen. Men zou de kosten van de 
in verband met de afsluiting en droogmaking gevorderde 
militaire werken kunnen vinden op gelijke wijze als die voor 
de voltooiing van het vestingstelsel (wet van 3 December 
1877. Stbl. n°. 193) en die voor de kustverdediging (wet van 
23 Juni 1913. Stbl n°. 309). 

Ik bepaa.1 mij er toe dit denkbeeld ter overweging aan 
te bevelen, maar wil in ieder geval er voor waarschuwen. 
dat nauwkeurig moet worden toegezien, niet ten laste te 
brengen van het fonds, wat niet daarop behoort. Aan-
leiding daartoe kan licht worden gevonden, nu de generale 
regeling van het defensiewezen samenvalt met de bijzondere 
naar aanleiding van de Zuiderzeewerken. Dat die aanleiding 
niet ver behoeft te worden gezocht, blijkt al dadelijk uit de 
Memorie van Toelichting op pag. 22, waar een naar mijn 
meening eventueel toch noodige uitbreiding onzer levende 
strijdkrachten reeds bij voorbaat op rekening van de af-
sluiting en de drooglegging wordt gebracht. Dit maant tot 
voorzichtigheid! 

Mijnheer de Voorzitter! Het wil mij voorkomen, dat van 

! 
de in de Memorie van Toelichting naar voren gebrachte 
punten, het laatstgenoemde, dat sub 4°., betreffende do 
levende strijdkrachten, verreweg hét belangrijkste is. De 
vast te stellen sterkte van ons leger zal zeker niet in de eerste 
plaats afhankelijk zijn van de afsluiting en inperking der 
Zuiderzee. Van overwegenden invloed zal daarentegen wezen 
het verloop van den wereldoorlog en de overeenkomsten, die 
bij den vrede zull.'ii worden rtvaakt. Mocht ui geineen o.«>v. 
leg tusschen de partijen worden besloten tot vermindering der 
oorlogstoerustingen, die knagen aan de welvaart der volkeren, 
dan zal Nederland zeker mede die beweging volgen. Blijft 
bewapening noodig, dan dient overwogen te worden, hoever 
hiermede moet worden gegaan; dan zal in ieder geval maat 
moeten worden gelegd niet in de eerste plaats op het getal, 
maar op de goede uitrusting en bewapening der troepen. De 
levende strijdkrachten zullen de kracht der verdediging 
moeten uitmaken; de doode weermiddelen zullen tot het 
uiterste moeten worden ingeperkt en niet meer mannen en 
materieel moeten binden dan onvermijdelijk is. Zoo was het 
vroeger ,zoo is het nu, en zoo zal het blijven, zoolang Neder-
land voor zijn veiligheid heeft te zorgen. 

Uitgaande van dit beginsel zijn mede de drie andere ge-
noemde punten te beschouwen. 

In de eerste plaats dan dat 'als gevolg der inperking van 
de Zuiderzee de strategische grondslag onzer verdediging 
een ingrijpende wijziging zou ondergaan. Deze uitdrukking 
kan betrekking hebben op twee zaken, het scheppen van een 
nieuw acces tot Noordholland, door den aanleg van den 
afsluitdijk, en de verandering van toestand ten aanzien 
van de stelling Amsterdam en een deel der Nieuwe Holland-
sche waterlinie. 

Er is natuurlijk een deel van de Zuiderzeewerken, dat 
geheel ligt buiten het belang der defensie, waarvoor absc'uut 
geen defensiewerken noodig ziin. Ik noem b.v. den Urker-
polder, den Wieringerpolder. de afsluiting van het Arastel-
diep. Deze groep van werken staat dus geheel buiten den 
kring van deze beschouwingen. Maar nu het acces tusschen 
Friesland en Noordholland. 

Dat de aanleg van de smalle verbinding tusschen Fries-
land en Noordholland, op zich zelf beschouwd, een overwel-
digende verandering zal brengen bü ons plan van verdediging, 
is toch wel niet vol te houden. Men spreekt er over, dat de 
afsluitdijk aanleiding kan geven tot verdieping van den 
Vlisstroom, waardoor mogelijk in de toekomst vijandelijke 
schepen van iets grooteren diepgang zouden kunnen binnen-
komen, en afsluiting en verdediging van dez?n to:gang noodig 
zal blijken. 

Het komt mij voor. dat dit verkeerd gezien is en dat In 
plaats van verdieping van den Vliestroom het omgekeerde 
is te verwachten. Ik zal daarop niet nader ingaan. 

Maar hoe dit zij. is dan thans deze afsluiting en verdedi-

f ing noodig? zou ik willen vragen. Vijandelijke vaartuigen 
unnen op een open Zuiderzee toch vrijwat meer kwaad 

stichten dan in het overblijvende deel benoorden den dam, 
wanneer deze is tot stand gekomen. Ook hier dus zij men 
voorzichtig ten aanzien van het fonds. 

Wat wel als gevolg van den aanleg van den afsluitdara 
nieuw te overwegen is. betreft de inrichting van een grootere 
of kleinere opnamestelling bij Piaam en mogelijk den bouw 
van een of meer forten bij de sluizen op Wieringen. 

Ik wensch even op te merken, dat het niet onmogelijk is, 
dat aan het Zufderzee-ontwerp wordt vastgeknoopt een reeds 
lang besproken plan van een greote verdedigingslinie door 
Friesland. De mogelijkheid van een daaruit te ondernemen 
offensief, werd toch eenige jaren geleden „een voordeel van 
onschatbare waarde" genoemd. 

Ik deel deze meeniug niet; men zette deze linie, zoomede 
een bruggehoofd als een boog op grooten afstand van Piaam 
getrokken uit het hoofd. De bezettiug_ daarvan zal veel 
menschen binden en bij het smalle défilé in den rug onver-
mijdelijk tot een ramp voeren. 

Men bepale zicli tot eenvoudiger werken van weinig om-
vang door weinig troepen te verdedigen en richte de mobili* 
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63. Afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. 

(IJzerman.) 
satie zoo in, dat de weerbare mannen van de noordelijke 
provincies zoo snel mogelijk naar elders kunnen worden 
overgebracht. Daarvoor kan zoowel het land als het water 
worden gebruikt. 

Het meerdere is uit den booze en kan in geen geval als een 
noodzakelijk uitvloeisel van de afsluiting der Zuiderzee wor-
den beschouwd. 

Wat nu betreft de verdedigingswerken bij do sluizen, ook 
deze behoeven niet van groote beteekenis te zijn. Aan de vrije 
beschiking over deze sluizen zijn voordeelen voor de verdedi-
ging verbonden. Is het bezit der sluizen in goeden toestand 
voor onze verdediging van overwegend belang, machtige 
forten alken zullen geen afdoende zekerheid voor bet behoud 
van de goede werking dier sluizen opleveren. Wie de ont-
wikkeling van het vliegwezen in dezen oorlog gevolgd heeft 
en een open oog heeft voor hetgeen op dit gebied nog verder 
verwacht mag worden, zal voor de beveiliging1 der sluizen 
zeker den nadruk leggen op de afwering van aanvallen uit de 
lucht. Meer dan van forten zal op dit gebied van ons eigen 
vliegwezen verwacht moeten worden. Het is hier weder 
dezelfde quaestie: aan de levende strijdmiddelen, troepen en 
vliegers, mede overal elders te gebruiken, zij de hoofdrol 
gegeven, de doode weermiddelen moeten tot het bepaald 
onmisbare beperkt worden. 

Wat deze eerste groep van verdedigingswerken _ betreft. 
Piaam en Wieriugen. het ontwerpen daarvan zal weinig tijd 
vorderen. Het is goed, dat daartoe zoo spoedig mogelijk in 
verband met de voorgenomen waterstaatswerken en spoor-
verbindingen wordt overgegaan. De indiening dezer ontwer-
pen (ik hoop en vertrouw, dat ze van bescheiden omvang 
zullen zijn) kan gemakkelijk binnen twee jaar plaats hebben. 

Met den bouw behoeft evenwel niet de minste haast ge-
maakt te worden. Rekent men drie jaar voor de voorbereiding 
en negen jaar voor den aanleg van den afsluitdijk, dan zal 
men zeker niet te laat komen, als de noodige kleine verdedi-
tfincrswerken over 11 jaar, stel in 1829. gereed komen. 

De tweede groep van verdedigingswerken hangt samen met 
de beide zuidelijke inpolderingen. 

Dat deze beteekenis van deze groep echter zoo groot zou 
wezen, dat daarbij gesproken kan worden van ingrijpende 
wijziging der strategische grondslagen van onze landsver-
dediging of van zeer ingrijpende wijziging van het inundatie-
stelsel van onze voornaamste verdedigingsstellingen, schijnt 
mij moeilijk vol te houden. 

Mogelijk kunnen diep ingrijpende wijzigingen het gevolg 
zijn van beslissingen, omtrent de rol. die aan de linie en van 
Utrecht als de afsluiting van het hart des lands of aan de 
Ste'ling' van Amsterdam, als laatste reduit, is toebedacht. 

Beschouwingen daarover liggen thans buiten de orde. 
Zeker zal de strategische beteekenis van de Stelling van 

Amsterdam nader moeten worden overwogen, maar daarop 
zal door de inperking van de Zuiderzee geen invloed worden 
uitgeoefend. De wijzigingen, die deze in de beide genoemde 
stellingen noodzakelijk kan maken, zijn niet van strategi-
schen, maar van taktiseheu aard. 

De vorm en inrichting der polders moet natuurlijk nauw-
keurig bestudeerd worden, ook uit een militair oogpunt. Maar 
in de eerste plaats uit het oogpunt van algemeen belang, 
waarvan het militaire een onderdeel is. In verband daarmede 
behoeft de wijziging door de staatscommissie in het oorspron-
kelijk plan der Zuiderzeevereeniging gebracht, niet direct 
als onomstooteiijk vaststaande te wordeii aangenomen. 

Ook van militaire zijde wenscht men dat niet. want daarop 
slaat zeker de passus in de Memorie van Toelichting, dat 
met Let oog op het belang van de landsverdediging aan de 
zuid-oostelijke inpoldering een andere afmeting kan worden 
gegeven. Men schijnt daar het denkbeeld te hebben om dezen 
polder veel kleiner te maken clan nu is voorgesteld. 

Zoonis door Vorige sprekers is gezegd, werd door de stnats-
commis.<ie de breedte van het toegangskanaal uit het IJssel . 
meer naar Amsterdam van 1500 op 5000 M. gebracht, waar-
door de in te polderen opoervlnkte met een gr^ot aantal 
hectaren uitstekenden grond werd verminderd, een waarde 
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van vele millioenen, een Lictor van beteekenis met het oog op 
de financieele uitkomsten der geheele onderneming. 

Eerst <»ls geen andere bevredigende oplossing: mogelijk is 
moet tot deze verbreedin;? worden overgegaan. Overwogen 
zal kunnen worden, of, al_s de stelling van Amsterdam tu*-
schen Edam en Marken wordt doorgetrokken, ook directe 
aansluiting aan de Nieuwe Hollandsche Waterlinie wensche. 
lijk is; en zoo ja, op welke wijze een smaller kanaal het best 
kan worden verdedigd. Daarbij dient niet uit het oog te 
worden verloren, dat in den uitersten nood een deel der 
zuidelijke polders weder tijdelijk onder water kan worden 
gezet. Bij actieve verdediging zal, wordt daartoe overgegaan, 
de vijand bij een aanval in niet veel gunstiger conditie zijn 
dan thans het geval is. 

Wat het stellen der inundaties betreft, zeker zal het lagere 
peil van het IJsselmeer, 0,40 M. — A. P . , in den drogen 
tijd 0,20 — A. P. , nadere voorziening noodig kunnen maken 
aan het r.oordfront der stelling van Amstercjani en het noor-
delijk deel der linie van Utrecht. M m deze voorziening: zal 
zonder twijfel in dit bijzonder waterrijke deel des lands <y> 
niet te tezwaarlijke wijze kunnen worden getroffen, en be-
loeft dan ook niet meer zorg te wekken dan noodig is. Uit 
den aard der zaak zal ik in geen details treden en daarop hier 
riet verder ingaan. 

Als voorwaarde voor de uitvoering der werken in ver-
band met de afsluiting; en inperking der Zuiderzee wordt 
gesteld, dat het Departement van Oorlog1 tijd hebbe. de met 
bet oog op de gewijzigde omstandigheden in het verdedigings-
stelsel aan te brengen wijzigingen en voorzieningen te over-
wegen. Daarvoor worden volgens de Nota van Wijziging twee 
jaar voldoende geacht. 

Binnen dien termijn zal toch het desbstreffend wetsvoor-
stel worden ingediend. 

Het wil mij voorkomen, dat de Regeering zich hier on-
noodig een zeer bezwarende verplichting heeft opgelegd. 
Niemand weet. hoe lang de wereldoorlog nog zal duren en 
welke verdere lessen daaruit te trekken zullen zijn. Wat 
betreft de eerst door mij genoemde groep van werken, die 
bij Wieringen en Piaam. klemt het bezwaar weinig of niet, 
maar bij de tweede groep, bij de hoofdzaak staat het anders. 

Daar_ zal een grondig onderzoek noodig zijn. zooals reeds 
werd uiteengezet, en zou overhaasting tot onrijpe plannen 
kunnen leiden. 

Er is ook alle tijd tot overleg. Op zijn vroegst kan toch 
eerst na tien jaar met den Harderwijker polder kunnen wor-
den begonnen. Het is dus de vraag, die aan den Minister van 
Oorlog mag worden gestold, of het niet verstandiger is de 
indiening van de plannen voor de Stelling van Amsterdam 
en de Niei.-we_ Hollandscbe Waterlinie uit te stellen. De 
degelijkheid dier plannen kan er slechts bij winnen. 

Hoe dit moge zijn, de uitvoenng van de Zuiderzeewerken 
kan en n?a<* claaron ie-, wachten. Onverwijld moet met de 
voorbereiding worden begonnen, en de zekerheid moet worden 
verkregen, dat als deze voldoende gevorderd is. de hand aan 
de uitvoering kan worden geslagen. De grendel moet van de 
deur. De wet. zooals zij nu voor ons ligt, moet daartoe worden 
aangevuld. Er is geen bezwaar de uitvoering drie jaar te ver-
schuiven met het oog o. a. op de noodige onteigeningen, het 
verzamelen van materiaal enz., maar den lsten Mei 1921 
moet de mogeliikheid geschapen worden niet het werk aan te 
vangen. Dan moet daaitoe ook algeheele vrijheid bestaan 
en om deze vrijheid in de wet vast te leggen dient het door 
mij en elf mijner medeleden ingediende amendement. 

Wordt de zoo gewijzigde wet aangenomen, dan zullen onze 
beraadslagingen hebben geleid tot een practisch resultaat. 
Dan zal zijn besloten tot een daad, een historische daad van 
hooge beteekenis, zonder twijfel de grootste in de geschiede-
nis der worsteling van het Nederlr>ndsche volk tegen het 
element, waaraan het reeds een zoo belangrijk deel van zijn 
bodem ontwrongen heeft. 
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68. Afsluiting en drooginaking van de Zuiderzee. 

(van Hamel.) 
De heer Tan Hamel : Mijnheer de Voorzitter! Het is een 

eigenaardigheid van tms Nederlanders, dat wy niet spoedig 
den indruk aanvaarden van het groote. Dat leidt er toe, dat 
wrj in onderen niet veel en niet licht iets bewonderen, maar 
het leidt er ook toe, dat wrj ons zelf niet licht bewust wor-
den van het groote, dat zich in ons eigen midden en door ons 
eigen toedoen afspeelt. Wrj zien veel meer fouten dan pres-
taties, on wij zyn veel lichter sceptisch dan pathetisch. En 
toch, Mijnheer de Voorzitter, kan men niet anders dan duor-
drougen zijn van het gevoel, dat er op dit oogenblik in het 
Nederlandsche Parlement iets groots gebeurt, dat er een 
daad wordt gedaan, al is het dan ook pas een daad van begin, 
ecu daad van conceptie alleen nog, maar die uitermate ver 
reikend in gevolgen zal zijn, en die ook reeds op dit oogen-
bük uitermate zwaar van beteekenis is voor ons volk. Daarom 
ook van des te meer beteekenis. omdat op dit oogenblik van 
alle kanten ons die kleinheid wordt opgelegd, omdat wij er 
dag ;;an dag met bitterheid aan worden herinnerd, dat ons 
zelivertrouwen perken kent, en dringende perken, en wij 
dag aan dag onze kleinheid ervaren. Juist daarom acht ik 
het zuu gelukkig, dat op ditzelfde oogenblik hier nu die daad 
van de diuogmaking van de Zuiderzee wordt ter hand ge-
nomen, omdat ik daarin zie een machtig middel tot verster-
khig van ons nationaal zelfvertrouwen. 

Ik zeide het, men schroomt brjna pathetisch te zün, maar 
toch kan men niet anders dan dit beele denkbeeld van d« 
schepping van een nieuwe provincie, de conceptie van een 
heel nieuw gewest bh. de elf provinciën van het oude Neder• 
land, met eerbied begroeten. En men wordt met trots herin-
nerd aan liet gezegde, dat eens een Franschman over Neder-
land uitsprak: ,,Le bon Dieu a créé Ie monde exeegté les 
Pays-Bas, qui furent créés par les Hollandais." Met allen 
ontmeed kan men ook zeggen, dat de Hollanders op deze 
wijze dan hopen voort te gaan met een nieuwe schepping. 

De beteekenis van die schepping reeds nu te overzien en de 
waarde daarvan te bepalen is uiteraard onmogelijk. Dat zal 
slechts aan het einde gegeven zijn, en wie van ons zal dat 
einde beleven? Maar de moreele kracht en beteekenis van 
die daad kunnen wij reeds allen op het oogenblik voelen tril-
len, en wij kunnen vooruitzien wat eenmaal hier in het land 
gevoeld zal worden, wanneer wij ook eens nagaan de ge-
schiedenis van de drooglegsint' der Haarlemmermeer, hoe 
toen ou een zeker oogenblik het woord door het land ging: 
,,de Meer is droog", en het geheele volk gevoelde, dat een 
groots gebeurtenis het einde had bereikt. 

Wanneer ik een enkel woord wensch te zerken over de 
groote morccle beteekenis van dit werk, wil ik er op wijzen, 
dat dit geldt tegenover de wereld om ons heen. die wel eens 
geneigd zal zijn aan Nederland te twijfelen, maar ook tegen-
over zoo menigeen, die op het oogenblik in ons land zelf, en 
wel eens hardon durft vragen: heeft Nederland nog wel recht 
van bestaan, bij alle knelling, die het ondergaat, bij alle 
onmogelijkheden, die men het oplegt? Juist daartegenover 
een krachtic: ..zeker" te kunnen doen hooren, dit is het, 
waartoe dit plan ons bemoedifH. 

Oorlogskinderen zijn gewoonlijk de slechtste kinderen niet. 
Laten wii het ook hopen van dit project. 

Over de materieele beteekenis, die het heeft, over de groote 
gevolgen op economisch gebied, die het Zuiderzeeplan voor 
ons land zal medebrengen, behoef ik niet uitvoerig te spreken 
na hetgeen dienaangaande van verschillende zijden op zoo 
uitnemende wijze is gezegd. Een beteekenis, zoowel voor het 
platteland en zijn bevolking, die hier een nieuw afzetgebied 
voer haar zoons zal vinden, een geheel nieuw terrein om de 
ontwikkeling harer krachten ten toon te spreiden, zoowel als 
voor vele steden, een economische toekomst voor de steden 
om den rand van het nieuwe Zuiderzeegebied gelegen, aan 
den Oostkant ?n ook in het Westen, niet het minst ook voor 
een stad als Amsterdam, die eenmaal bijna door de Zuiderzee 
is vermoord, toen zij zich permitteerde ondiep te worden. 
maar die nu door haar droogmaking waarschijnlijk een heel 
nieuw landbouwgebied om zich als centnim zal vormen. 

Maar wanneer ik niet uitvoerig wijs op de voordeden, dan 
toch een enkel woord over datgene wat ontegenzeglijk juist 

ook van een plan als het aanhangige mede de groote nationale 
kracht uitmaakt. Dat is de massa van teleurstellingen en ver-
rassingen, die er ongetwijfeld nog in verborgen zijn. Iupolde-
ring is nooit geweest een werk dat steeds voor den wind is 
gegaan. Tegenslag is er steeds bij gekomen, windstilte en 
erger. En juist dat is de groote opvoedende kracht geweest, 
die ons volk steeds in zijn inpolderingsarbeid heeft gevonden. 

Het heeft mij wat dit betreft geïnteresseerd te rade te gann 
met iets dat men zou kunnen beschouwen als een voorproefje 
van de drooglegging van de Zuiderzee, wat niet nog zoo lang 
geledra in ons land zich heeft afgespeeld en ook toen de ge-
moederen heeft vervuld en waarvan de ervaringen uit de 
bronnen nog gemakkelijk voor het grijpen liggen: do droog-
making van de Haarlemmermeer. Haar historie bevat menige 
les voor hetgeen wij bij dit nieuwe werk nog zullen te zien 
krijgen en het hoofd te bieden zullen hebben, op grootere 
schaal allicht. 

Het geeft echter ook gunstige aanwijzingen. Zoo wat be-
treft de waarde van de gronden. Zij waren getaxeerd op f200 
per bunder en de uitkomst was f 750 per bunder. Ik laat daar, 
of men thans ten deze hetzelfde stelsel moet kiezen. Men heeft 
de gronden toen eenvoudig bij publiek opbod verkocht. Maar 
de waarde is toen toch inderdaad geweldig meegevallen. 

In een ander opzicht is het proefje minder heilspellend. 
Het eerste plan tot droogmaking van de Haarlemmermeer is 
geweest van 1631 en de tenuitvoerlegging is pas begonnen 
in 1852! 

Wij doen het nu vlugger, wil ik hopen. 
Maar er zijn andere punten die de aandacht vragen. De 

droogmaking der Haarlemmermeer leert, dat wij pas in de 
laatste tien jaar van dit gebied hebben weten te maken, wat 
het als economisch productiegebied worden kon. Veel te lang 
is het uitsluitend en alleen behandeld als een waterstaats-
werk, terwijl aan de economische ontwikkeling te weinig nan-
dacht werd gewijd. Ik geloof, dat dit een algemeene fout 
kan zijn. waarvoor ook hier, bij de droog te maken Zuiderzee, 
moet worden gewaakt. Pas in de laatste 10 jaar hebben wij. 
door den aanleg van 1 oen al spoorwegen en uitbreiding der 
scheepvaartwegen, van de Meer gemaakt een modern gebied. 
Terwijl reeds in 1863 de eerste concessie-aanvrage werd &e-
daan voor een locaalspoorweg, is daartoe pas in de 20ste eeuw 
overgegaan. Dit is een waarschuwing. De droogmaking zal 
niet afgeleverd zijn, zoolang niet voor een rijk net locale ver-
keersverbindingen is gezorgd. 

Het doet mij nog op een anderen kant van de zaak wijzen. 
Er is in de Meer na de droogmaking wel 5 jaar lang ge-

weest een anarchie, waarbij moord en doodslag heerschten. 
Het is opmerkelijk daaromtrent de oude berichten na te 
lezen. Men had een losgelaten, verwilderde polderwerkers-
hevolking die daar bleef hangen. Er wordt hier gevraagd: en 
de justitie? Maar het i* i"ist een vnn de eio-enaard'gl'O'1"'!. 
dat Thorbecke, waarschijnlijk indachtig dat ook de groote 
Homerus wel eens slaapt, vergeten had een justitieele en 
administratieve indeeling te maken en verschillende jaren 
lang is dit gebied gebleven zonder justitieele. zonder admi-
nistratieve, zonder politioneele behandeling. Deze herin-
nerincr is van te meer belang voor de toekomst der Zuiderzee-
gebieden. omdat deze landen natuurlijk ook zullen krijgen 
een zeer groote polderwerkersbevolking en daaruit bovendien 
voor een aanzienlijk deel gerecruteerd zal moeten worden de 
nieuwe bevolking, die zich daar zetelen zal. 

Dus ook in dit opzicht zal de Minister en zullen degenen, 
die na hem komen, om deze plannen te leiden, goed dnen. 
zich te spiegelen aan het verleden en voor oogen te hordon. 
dat men een dergelijke zaak van den aanvang af niet alleen 
moet opzetten als een waterstaatkundig ingenieurswerk, mmr 
als een geheel nieuw economisch scheppingswerk. Voor de 
behuizing van die polderwerkersbevolking zal van den aan-
vang af moeten worden gezorgd. Het gebrek aan scholen 
en kerken, dat zich in de oude dagen heeft doen gevoelen, 
en er toe heeft medegewerkt, om een toestand van volkomen 
nnzekevVid en imrroraliteit in het leven te roenen. zal voor 
deze zaak zeer ernstig van den aanvang af onder de oogen 
moeten worden gezien. 
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En evenzoo zal dit het geval moeten zijn met de hy-

giënische punten. Zeker, die punten zijn bij de voorstudie 
ongetwijfeld .ook reeds zeer ernstig onderzocht, maar zullen, 
ook bij de uitvoering voortdurend ter hand moeten worden 
gehouden. En dit leeidt mij er toe. de volgende vraag te 
stellen, welke _ vraag ik den Minister in overweging zou 
wilkn geven: is het niet goed, om van den aanvang af dit 
werk to stellen onder een eigen, veelzijdig, bestuur en zou, 
wanneer dit werk te lang bleef onder een zuiver waterstaat-
kundig beheer, dit niet het gevaar opleveren, dat de econo-
mische belangen en de geheele organisatie van het bevol-
kingswezen enz. te zeer op den achtergrond worden gedron-
gon r Van den aanvang af. ik herhaal het, zullen niet alleen 
technische ingenieursvragen onder de oogen moeten worden 
gezien, maar het geheel zal moeten worden behandeld als Je 
stichting van een nieuwe kolonie, waarin de Staat als maat-
schappelijk organisator optreedt. Ook b.v. in de wijze van uit-
gifte van het land. die ik voor mij het liefst zou zien ge-
schieden in pacht, waarbij de Staat de landheer blijit en dus 
kan zorgen voor een bilijk en sociaal pachtrecht, maar overi-
gerts de kracht van het individueele initiatief prikkelt. 

Op de economische, hygiënische en aesthetische zijde van 
de onderneming zal van den aanvang af de aandacht moeten 
blijven gevestigd. Ook voor het financieren en voor het vor-
men van een landbouwkrediet in die streek znl men zoo spoe-
dig mogelijk moeten zorgen. Loopt men nu niet de kans, d;it 
deze zaak wat in de verdrukking komt, wanneer men niet in 
het leven roept een meer opzettelijke bestuursorganisatie van 
het scheppingswerk? 

Ik wensch mij in dit verband aan te sluiten bij het artii el 
in het ontwerp, waarin sprake is van de staatscommissie, die 
zal dienen als commissie van advies. Is het niet meer over-
e-enkomstjg de waardigheid en het gewicht van geheel deze 
onderneming, en de beteekenis. die men aan haar toekoaut 
moet hechten, door niet in te stellen een commissie van advies, 
maar te vormen een raad voor de Zuiderzee? Dat is niet alleen 
een verschil van naam. Ik stel mij voor, dat dit college als 
het ware moet vormen de zaakgelastigden van het Nederland-
sche volk voor de stichting van zijn nieuwe kolonie. 

Wanneer de Minister van Waterstaat optreedt als voorzitter 
van dien raad voor de Zuiderzee, dnn heeft men een permanent 
orgaan, dat van het begin af aan olie voorkomende vragen 
riet alleen in studie neemt, maar ook voor de uitvoering daar-
van zorgt. 

Indien de Minister daarvoor zou gevoelen, dan zou art . 5 
de grondslag moeten worden van een zoodnnig lichaam. ï)ie 
raad zou dan niet alleen moeten dienen van advies, maar 
moeten worden ingesteld ..ten einde de RegesriDg van bijstand 
te dienen in de voorbereiding en uitvoering der werken en tot 
het m gebruik brengen der gronden". 

Daartoe dient dan te worden ingesteld een raad voor de 
Zuiderzee, waarvan de Minister van Waterstaat voorzitter i«, 
en aan welken raad ,,de leiding der werken kan worden op<*e-
drngen". 

Een dergelijk lichaam zou meer in overeenstemming zijn 
met de grootheid van dit onderwerp en meer permanente en 
continïteit in de ontwikkeling van de plannen brengen. 

Een opmerking, die hier gemaakt wordt, doet mij zeggen, 
dat ik mij niet voorstel een aantal zwaar bezoldigde ambte-
naren maar dat ik mij voorstel een eereambt, en dat de 
zaak_ dit werkelijk waard is. 
# Mijnheer de Voorzitter! Ter bepaling van mijn stem zou 
ik nog op twee punten een Traag willen doen. Mijn eerste 
vraag, die ook reeds door vorige sprekers gedaan is, richt 
zich tot de heeren Bongnerts en de Muralt, nl. om hun motie 
rader te willen verdedigen tegenover het stuk van den heer 
M. F . Visser in het Handelsblad ran 11 Maart, waarin be-
toogd wordt, dat de verhooging van den stand van het 
IJsselmeer nooit groot kan zijn, zoodat het denkbeeld van de 
voorstellers overbodig is. 

In de tweede plaats zou ik gaarne het oordeel van de 
Minister hoorenover het betoog, gevoerd door den ingenieur 
den Tex, o. a. in het Handelsblad van 29 December 191G, 

(van Hamel e. a.) 
dat de werken en met name de aanleg van den afsluitdijk niet 
zoo lang behoeven te duren als in de plannen wordt aange-
geven, oindat na den trjd van de staatscommissie een werk-
wijze is bekend geworden, die veel spoediger verloopt. Men 
beeft dan niet te maken een rijsdam maar de 
Minifter ia] dat plan ook wel kennen, ik behoef hem dat niet 
uitvoerig toe te lichten en het zou uit mijn leekenmond 
ook geen beteekenis hebben. Gaarne zou ik echter de meening 
van den Minister daarover hooren. 

Mijnheer de Voorzitter I Ontegenzeglijk zijn aan dezo 
geaeelfl onderneming verschillende schaduwzijden verbonden. 
Om te beginnen vind ik een schaduwzijde het verdwijnen van 
een zoo eerbiedwaardige zeevlakte, die ons zulke heerlijk-3 
natuurgezichten oplevert en die voor de sport zooveel gc-
Eoegen biedt. Al wensch ik dien schaduwkant allerminst 
te doen overwegen, evenmin wensch ik dien geheel dood te 
zwijgen. Zoo ook de belangen von de visscherij, die de heer 
Smeenge uitvoerig heeft besproken. En, wat 'zeker het ge-
wichtigsto is, de voorspellingen van sommigen, dat hierin 
ook groote onheilen op waterstaatkundig gebied liggen ver-
borgen, dat de Waddeneilanden, de Friesche kust en de 
OroningseHe kust door de opstuwing va?i het water aan groot 
gevaar zullen worden blootgesteld. In dit opzicht zeil ik — 
voor zoover ik dan op de Zuiderzee nog zeilen kan — op het 
k o r n i s v a u den Minister. 

Mijnheer de Voorzitter! Waar deze zaak zoo vol van ver-
antwoordelükheid is, doet mij onze toestand denken aan den 
Franschen Minister, die kort geleden gestorven is. Minister 
Ollivier, die den oorlog van 1870 is ingegaan, in het Parle-
ment zeggende, dat hij het deed ,,dc coeur lér/er". Door den 
ongelnkkigen afloop van het avontuur, waarin hij zich zoo 
,,de coeur léger" begeven had, heeft hij zich het eenige 
verwijt op den hals .gehaald, dat hij een zoo gewichtige zaak 
zoo lichtvaardig^ ondernemen had. Nu is, onlangs, na zijn 
dood, de verklaring gekomen, dat hij dit nooit zoo jongens. 
achtig, zoo lichtvaardig bedoeld had; hij bedoelde alleen te 
zeggen, dat hij het deed met een gezond en vol vertrouwen, 
een onbezwaard gemoed. 

Mijnheer de Voorzitter! Tk hoop dat aan niemand, die op 
het oogenblik aan de goedkeuring van dit plaji zijn mede-
werking verleent, later verweten zal kunnen of moeten wor-
den, dat hij dit heeft gedaan „de coeur lér/er" in den slech-
trn zin van het woord, maar wèl. dat hij het zal hebben ge-
daan ,,de coeur léger" in den goeden zin van het woord: met 
vertrouwen op de toekomst en op de plannen, die hier voor 
ons liggen. 

De heer Eland: Mijnheer de Voorzitter! Het is eigenlijk 
niet ncodig. dat ik nog hei woord voer, maar het een enkel 
woord wil ik toch aan de discussies deelnemen, omdat ik 
min of meer rechtstreeks of zijdelings er in ben gehaald. 

De voordeden van het Merk, uit een militair oogpunt be-
schouwd, heb ik getracht aan te geven in de Nota bij het 
Voorloopig Verslag. Ik znl daarop thans niet terugkomen, 
evenmin als op de bezwaren van militaire zijde of liever op 
mijn tegenspraak van die bezwaren. 

De geachte afgevaardigde de heer IJzerman heeft op ver-
djenstehjke wijze de lijnen doorgetrokken, die ik in mijn 
Nota had uitgestippeld; ik kan dan ook zeggen, dat ik het 
hierin met hem volkomen eens ben. 

De heer IJzerman besprak verder de vraag, of op dit werk 
de kosten van de defensie moeten drukken; naar mijn mee-
ning behoort dat in het algemeen niet gedaan te worden. Ik 
stem ook daarin met hem in. Indertijd, voordat ik den aanleg 
van de haven te Scheveningen voor mijn deel te verdedio-en 
had in de Kamer, heb ik een lezing gehouden in de Vereeni-
ging ter bevordering van de krijgswetenschap — er was 
toen sprake van een veel diepere haven waarbij ik een fort 

; noodig oordeelde — en heb toen reeds gezegd, dat naar mijn 
idee dat verdedigingswerk, wat de kosten betrof, niets uit 

, te staan had met de kosten van den havennanleg. Dit was 
niet onnoodig, want algemeen dacht men dat de kosten voor 
de defensie, den bouw van de haven zou beletten. Ook toen 
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was ik het dèakbeald toi rcdaan, dut als een werk yan betee-
kenis uitgevoerd zal worden, dat in economisch opzicht of ter 
bevordering van handel en nijverheid gewenscht is, de defen-
sie zich daarnaar moet richten, en het Departement van 
Oorlog de kosten behoort te dragen. 

Nog op ee;i ander punt wensch ik de aandacht te vestigen. 
Herhaaldelijk is gesproken over het nieuwe lid van art . 2, 
dat zou moeten dienen, om in mijn bezwaren tegen art. 6 te 
geinoet te komen. Nu beschouw ik dit nieuwe lid wel als een 
tegemoetkoming aan mijn bezwaren, maar ik zal er wel niet 
behoeven bij te voegen, vooral na hetgeen hierover door 
anderen reeds is gezegd, dat mijn bezwaren er niet door wor-
den uit den weg geruimd. Ik heb dan ook met het grootste 
genoegen mijn handteekening onder het amendement van den 
heer IJzerman sezet. Ik wil er in het bijzonder nog de aan-
dacht op vestigen, dat twee jaren veel te kort is. Wij moeten 
niet vergeten, dat in de Memorie van Toelichting crezegd is, 
dat men er niet over zal beginnen na te denken, voordat de 
vrede gesloten is en nu zou het wel eens kunnen gebeuren, 
dat de vrede kwam, voordat men een aanvang nam met te 
overwegen hoe de nadeelen, welke er zullen ontstaan, zouden 
kunnen worden overwonnen. 

De heer Bongaerts heeft gevraagd, of het bij het zooveel 
verder dragend tegenwoordig geschat nog wel voldoende en 
daarom noodisr zal zijn. om het kanaal dat toegang geeft tot 
Amsterdam 5000 M. breed te maken in plaats van 1500 M., 
terwijl de heer Smeenge meende, dat dit noodig was met het 
oosc op de zeilschepen. Dit is volkomen juist, maar toch ffe-
lcof ik, dat t-et beginsel voor deze wijziging de defensie was. 
Dat doet er natuurlijk niet toe; in elk geval was het gevolg 
dat daardoor een 7000 H.A. goede grond minder zou worden 
verkregen. 

Naar mijn meening moet men bij de beoordeeling van de 
vraag van den heer Bongaerts eerst een andere overwegen. 
Wanneer de Stelling van Amsterdam in de toekomst zal 
blijven een kringstelling, zou ik zeggen, dat het wenschelijk 
zal zijn nog wat meer goeden grond op te offeren; maar de 
toestand kan ook anders zijn, waarop ik nu niet verder zal 
ingaan. Men kan a l . van de kringstelling afzien en een heel 
anderen toestand scheppen, door het noorderfront door te 
trekken tot de zee, hetgeen trouwens reeds herhaaldelijk is 
voorgesteld, en eveneens het zuidelijk front, terwijl dit zich 
aansluit aan de Nieuwe Hollandsch© Waterlinie; het weste-
lijk gedeelte van het front zou dan vervallen. Dan is Amster-
darn geen vesting meer; dan kan, zooals hebas herhaaldelijk 
het geval is met andere plaatsen, Amsterdam nog wel be-
fctookt worden door vliegtuigen, maar het gevaar wordt daar-
door veel kleiner, terwijl de defensiebelangen ongetwijfeld 
gebaat zouden wrorden. 

Ik zal niet ingaan op wat de Minister, ik zal niet zeggen 
mij verweten heeft, maar op wat hij mij toegevoegd heeft, 
nl. dat ik nog geheel sta op het standpunt, dat ik in 1892 heb 
ingenomen. Die opmerking maakt cp mij zeer weinig indruk. 
Het is mij herhaaldelijk gebleken, vooral op het gebied van 
de fortificatiën, dat men langs omwegen toch weder tot het 
oude terugkomt. 

Indertijd heb ik zelfs in een tiental artikelen gewezen op 
den kringloop van de versterking.-.kunst. Ook brj de behande-
ling van het Kustfonds, en zelfs nog later heb ik er op ge-
wezen, dat naar mijn meening, als wij het eenigszins kunnen 
vermijden, wij moeten afzien van pantseringen en beton-
werken, doch dat wij, zoonis sedert overoude tüden het ge-
val is geweest, moeten werken met aarde, in dit geval zand: 
het zal me niet hinderen als men dit ook een verouderd 
standpunt vindt. 

Maar wat in elk geval in het oog zal moeten gehouden 
worden, dat zijn de levende strijdkrachten; daarop vooral 
zal het aankomen; ik ben dit geheel eens niet den heer 
Uzeiman. Dat de levende strijdkrachten van dien aard mce-
ten zijn — ü: heb er bij de behandeling der oor] o ̂ begroot ing 
een korte redevoering r,an gewild — dat de belligerenten 
ir.zien dat het werkelijk da ir. o rite waard is of zij vóór, dan 
wel tegen hen zijn, zal wel weinig tegenspraak ontmoeten. 

(Eland e. a.) 
Want — er is in de laatste jaren door mn' en anderen meer 
dan eens aan herinnerd — altijd is waar bevonden, wat voor 
meer dan 20 eeuwen Aoschylos den Perzischen bode in den 
mond legt, die de nederlaag van Xerses bij Salamis komt bc-
richten: „alleen die veste is veilig, waar de muren mannen 
zijn." 

De heer Lely, Minister van Waterstaat: Mijnheer de Voor-
zitter! Het wetsontwerp, dat thans aanhangig is, heeft een 
groote beteekenis, en het doet mij bijzonder veel genoegen, 
dat het in deze Kamer met zooveel sympathie ontvangen is. 
Het is mij dan ook een oprechte behoefte om in de eerste 
plaats aan de verschillende sprekers, die over het wetsont-
werp het woord hebben gevoerd, mijn dank te betuigen voor 
de waardeerende woorden daaraan gewijd, en natuurlijk in 
het bijzonder ook voor de waardeerende woorden, aan mij 
persoonlijk gewijd. 

Ik stel het ook bijzonder op prijs, dat de geachte afgevaar-
digde uit Roermond, die het met de technische hoofdpunten 
van dit wetsontwerp niet geheel met mij eens was, toch ge-
meend heeft, ter wille van het groote belang dat bij deze 
zaak betrokken is, van zijn eigen denkbeelden voorloopig 
althans te moeten afzien, en dat hij zijn stem aan het thans 
aanhangige wetsontwerp zal willen geven. Na die verklaring 
is er voor mij uit den aard der zaak geen aanleiding meer om 
in verband met de schriftelijke behandeling die over de Nota 
van dien geachten afgevaardigde heeft plaats gehad, verder 
op die zaak in te gaan, behalve wat betreft een enkel punt, 
van meer algenieenen aard, namelijk de quaestie van de 
aan- of opslibbing, welke niet alleen op den voorgrond treedt 
in verband met de denkbeelden van den heer Bongaerts. 

Het is thans een 32-tal jaren gelegen, dat ik met het on-
derzoek van het Zuiderzee-vraagstuk ben begonnen, en het 
spreekt vanzelf, dat in dien tijd veel veranderd is._ Toen 
mijn ontwerp klaar was, in 1891, en ik de eer had Minister 
te worden, heb ik gemeend dat in een zoo gewichtige zaak 
als dezo in de eerste plaats over mijn plannen een oordeel 
gevraagd moest worden aan de beste deskundigen op ver-
schillend gebied in ons land. Ik heb toen dan ook zoospoe-
dig mogelijk in het leven geroepen een staatscommissie, en 
ik geloof, dat een ieder zal moeten erkennen, dat die staats-
commissie bestond uit de beste krachten waarover ons land 
op verschillend eebied kon beschikken. Met het verslag der 
staatscommissie heb ik mij, behoudens enkele onderdeelen, 
in hoofdzaak kunnen vereenigen, en dat verslag is,_ naar het 
mij voorkomt, ook thans te beschouwen als een veilige gids 
op den weg tot uitvoerïvjg van dit groote werk. 

Het spreekt echter vanzelf, dat nu het rapport van die 
staatscommissie reeds bijna een kwart eeuw oud is, op dit 
oogenblik omtrent verschillende punten wel eenig ander 
inzicht kan ontstaan zijn. 

Nu had ik te dien opzichte twee wegen kunnen volgen. In 
de eerste plaats had ik een nieuwe staatscommissie kunnen 
instellen om alle punten, waaromtrent thans een veranderd 
inzicht mogelijk werd geacht, nader te onderzoeken. Had ik 
echter dien weg gevolgd, dan zou wel weer een nieuw belang-
rijk rapport in druk verschenen zijn, doch dan zou ik niets 
tot stand hebben gebracht. _ Neen, dien weg kon ik niet 
volgen, maar de eenige wijze om thans werkelijk iets te 
bereiken was hierin gelegen, dat als hoofdbeginsel aanvaard 
werd datgene, waartoe men vroeger gekomen was, het aan 
het inzicht tijdens de uitvoering overlatende om te wijzigen 
wat in verband met veranderde omstandigheden of ver-
anderde inzichten gewijzigd moet worden. Het spreekt van 
zelf dat, in dien gedachtengang men ook in de wet zelf niet 
veel moet vastleggen, maar veel aan beslissingen van later 
moet overlaten. Vele quaesties zullen eerst na later onderzoek 
beslist kunnen worden, ja zelfs zullen tot onderzoek van 
vele punten commissiën of wellicht staatscommisriën in het 
leven geroepen moeten worden. Doch hierbij houde men wel 
in het rog, dat het geheel iets anders is of zulk onderzoek 
geschiedt nadat eenmaal tot uitvoering van het werk op 
bepaalde grondslagen besloten is, dan dat men die punten 
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opnieuw aan het onderzoek eener staatscommissie onderwerpt 
voordat eenige zekerheid bestaat of, en zoo ja, op welke 
grondslagen het werk ondernomen zal worden. 

Toen ik de eerste maal Minister werd, heb ik de be-
doelde staatscommissie in het leven geroepen. Ik heb 
het echter in die jaren niet verder kunnen brengen dan 
even vóór mijn aftreden het verslag van die commissie 
tt» zien verschijnen. Toen ik voor den tweeden keer 
Minister werd, heb ik do zaak onmiddellijk ter hand gc-
nomen, maar de financieele bezwaren werden destijds zoo 
groot geacht, dat het lang heeft moeten duren eer mijn 
ambtgenoot van Financiën zich bereid had verklaard tot de 
indiening van het wetsontwerp mede te werken. En toen 
mijn toenmalige ambtgenoot overtuigd was dat de groote 
uitgaven voor dit werk geen bezwaar mochten zijn, is nog 
kort vóór het aftreden van het kabinet-Pierson het wetsont-
werp tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee inge-
diend, maar nauwelijks was ik afgetreden, of het wetsont-
werp werd weder ingetrokken. En toen ik eindelijk voor den 
derden keer Minister werd, is het plan bij het optreden van 
het tegenwoordig Kabinet dadelijk mede in het program op 
den voorgrond gesteld. Ik had toen gehoopt, dat d© in-
diening spoedig zou kunnen plaats hebben en mocht dan ook 
ditmaal gelukkig krachtigen steun van mijn ambtgenoot van 
Einanciën ondervinden, doch niettemin is er ook thans een 
geruime tijd verloopen, eer het tot indiening van het wets-
ontwerp komen kon. ik behoef niet te zeggen waaraan da£ 
gelegen heeft: de vorige Minister van Oorlog dacht er, toen 
het tot indiening van het wetsontwerp moest komen, anders 
©ver dan ik reden had te verwachten en daardoor heeft het 
zoolang moeten duren eer tot de indiening kon worden over-
gegaan. 

Ik heb slechts op één punt gemeend een voorafgaand 
onderzoek, nog vóór de indiening, te moeten doen plaats 
hebben, namelijk betreffende de begrooting. Een begroeting, 
welke 20 a 25 jaren oud was, kon niet meer gebruikt worden 
en ik heb daarom de beste deskundigen, die ik daarvoor vol-
gens mijn meening kon kiezen — waarvan drie ingenieurs 
on twee aannemers waren — uitgenoodigd te onderzoeken 
welke wijzigingen in de begrootingen der staatscommissie 
zouden zijn aan te brengen ten gevolge van de stijging van 
arbeidsloonen en prijzen van materialen, alsmede van toepas-
sing van nieuwere werkwijzen bij uitvoering van groote wer-
ken. Ik heb die wijzigingen overgenomen en het spreekt van-
zelf, dat daardoor de oorspronkelijke begrooting verhoogd 
moest worden; of zij thans hoog genoeg zal zijn. dit zal de 
tijd moeten leeren. Maar door den eersten spreker is een zeer 
juist woord gesproken. Do geachte afgevaardigde uit Oost-
burg, de heer de Muralt, heeft er n.1. op gewezen, dat hij 
voor een onderneming als deze liever met duur bazalt werkt 
dan met goedkoop, omdat, wanneer die artikelen duur zijn, 
ook de producten van den landbouw duur zullen zijn en dus 
het land dat droog wondt gemaakt veel grooter waarde zal 
hebben dan in tijden van goedkoope brandstoffen. 

Ik wil voorts niet ontkennen, dat er veel waars gelegen is 
in hetgeen door den geachten afgevaardigde uit Roermond, 
den heer Bongaerts, is opgemerkt, dat ik een dertigtal jaren 
geleden bij mijn opvatting als ingenieur voor het ontwerpen 
van de tegenwoordige plannen wel ietwat angstvallig de 
financieele zijde heb bekeken. 

Ik heb mij indertijd als ontwerper van de plannen der 
Zuiderzeevereeniging voorgesteld een zoo onpartijdig moge-
lijk onderzoek in te stellen <+ ik heb daarvan dan ook de vol-
doening gehad, dat de staatscommissie in haar verslag de 
opmerking heeft gemaakt — het staat op bladz. 170 — ,,dat 
in het project vau de Zuiderzeevereeniging er steeds angst-
•valiig voor gezorgd is, in geen enkel opzicht de balans te 
fhttccren, en men zeer spaarzaam is geweest in de vermel-
ding der aan de afsluiting verbonden voordeelen". Ik heb 
gemeend, dat dit indertijd een verdienste was — mij toch 
was opgedragen een volkomen onpartijdig onderzoek in te 
stellen — en in verband daarmede moest ik mij vooral bij 
een zaak als deze er voor wachten om door eenigszins optimis-
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tische voorstellingen de zaak in een te gunstig licht te stel • 
len. De geachte afgevaardigde de heer Bongaerts sprak eor 
van, dat ik toen een wat kleine opvatting over de financieel© 
zijde had. Welnu, ik erken dat traarne. Het millioenenbe-

f rip was toen nog niet zoo ontwikkeld als thans het geval is. 
oen zag men tegen enkele millioenen meer of minder ook 

voor groote werkeu nog op. Ik herinner mij dan ook dat, in-
dien ik in den eersten tijd, toen ik Minister was, zoowel bij 
Regeering als bij de Kamer, met een voorstel kwam, dat 
een milhoen gulden of meer moest kosten, alle trachten 
verzameld moesten worden om zulk een voorstel te verdedi-
gen. Thans is dit geheel anders en kijkt men er niet op of een 
werk desnoods eenige millioenen meer kost, mits het maar 
nuttig is en ter bevordering van de welvaart van het land 
strekt. Bij de bespreking van dit wetsontwerp is o. a. ge-
zegd: och, of het eenige millioenen meer kost, doet er niet 
toe. Dat is wel een geheel andere opvatting dan een vijf en 
twintigtal jaren geleden. Het spreekt echter vanzelf, dat er 
in dat vijf en twintigtal jaren ook in andere opzichten die 
verband houden met dit wetsontwerp veel gebeurd is. 

De twee groote gedachten waarvan bij dit wetsontwerp 
wordt uitgegaan, de verbetering van den waterstaatkundi-
gen toestand en het verkrijgen van nieuw land. hebben thans 
een geheel andere beteekenis dan in de vorige eeuw. 

Wij hadden, toen het eerste wetsontwerp tot droogmaking 
van het zuidelijk gedeelte werd ingediend, in 1877, onder 
Minister Heemskerk, een bevolking van vier millioen, terwijl 
deze nu tot bijna zeven millioen is gestegen. De landhonger. 
die er nu begint te bestaan, bestond er toen bij die kleinere 
bevolking natuurlijk niet, en men heeft ook eigenlijk eerst 
thans in de laatste oorlogsjaren kunnen bemerken van welk 
een overwegend belang bet is over een zoo groot mogelijke 
oppervlakte vruchtbaar land te kunnen beschikken. 

En in verband hiermede is het belang van de droogmaking 
van geheel anderen aard geworden, zoodat men zich niet meer 
zooals vroeger min of min angstvallig behoeft af te vragen 
of de uitgaven wel door de baten zullen worden gedekt. 

Het tweede doel is de verbetering van den waterstaatkun-
digen toestand des lands. Daaromtrent heeft de storm van 
1916 — ik aarzel_ niet dit te zeggen — nieuwe denkbeelden 
doen ontstaan, die aanleiding moeten geven om verder te 
gaan dan vroeger in het stellen van eischen van veiligheid, 
en zelfs wel eens aanleiding zouden kunnen geven om in deze 
wat al te ver te gaan, zooals, naar het mij voorkomt, geschiedt 
in de motie van de heeren de Muralt en Bongaerts. Ik kom 
daarop echter later terug. 

De hoofdgedachte van het wetsontwerp is, zooals ik reeds 
zeide, tweeledig, namelijk landaanwinning en verbetering 
van den waterstaatkundigen toestand, beide zaken van zuiver 
algemeen belang en in deze wel van een algemeen belang 
dat betrekking heeft niet op een enkele provincie, maar op 
een overgroot deel van ons land. En nu ligt het in den aard 
der zaak, dat wanneer een dergelijke zaak wordt ondernomen 
in het algemeen belang, er alle aanleiding is te voorkomen, 
dat van de bevordering van dat algemeen belang andere ge-
deelten van ons land schade zullen ondervinden, en op grond 
van die gedachte is in art. 1, sub 3°., een bepaling opgenomen 
van zeer ruimen aard, namelijk dat voor rijksrekening zullen 
worden gemaakt de werken die noodig zijn tot voorziening 
in de belangen van waterkeering. afwatering en scheepvaart, 
voor zooveel deze door de afsluiting en de droogmaking ge-
schaad worden. 

Dat is een betrekkelijk nieuwe bepaling. In de meeste 
wetten betreffende groote werken is zulk een bepaling niet 
opgenomen. Ik wijs er bij voorbeeld op, dat bij de verleg-
ging van den Maasmond ook voorzien werd. dat schade zou 
kunnen ontstaan bij het sluiten der Heerewaardsche overlaten 
voor de Geldersche districten. Toch is in de wet niet een 
bepaling opgenomen, dat de voorziening daarvan op rijks-
kosten zou geschieden, maar beeft men zich bepaald, later bij 
wiize van subsidie de betrokken districten te gemoet te komen. 

Thans echter is de bepaling zoo ruim mogelijk «resteld. ïk 
heb in de Memorie van Toelichting medegedeeld, dat ik 
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hierbij, voor zoover betreft de belangen van waterkeering, 
het oog heb op de verhoogiug van do Noordhollaadsche en 
de Eriesche dijken buiten de afsluiting, maar het artikel 
spreekt niet van de een ol' ander© provincie, maar van voor. 
zleningen in het belang van de waterkeering, voor zooveel 
oeze uocr de afsluiting en dooginaking geschaad worden. Er 
is dus in het wetsvoorstel geen beperking ncch wat plaats, 
noch wat tijd, noch wat aard of kosten dier voorzieningen 
tangaat . Daaronder valt dus evenzeer een schade, op dit 
geoiea te lijden ücor do piowucie uromngen UJS aoot friet* 
land, Overijssel of een van de andere provincies. Daaronder 
vait dus evenzeer een icnaae, cue voorzien \.urüt, au i'<m 
schade, die naderhand mocht blijken niet voorzien te ziin 
geweest, en er valt evenzeer onder een schade van water-
keering ala een schade betreffende scheepvaart of afwate-
ring. t£et heeft mij dan ook wel eenigszins bevreemd, dat Ie 
heexen de Muralt en Teenstra een ai:i?ndement hebben inge. 
tiiend, waarvan ik eerlijk meet zeggen, dat de strekking mij 
niet geheel duidelijk is. Ik kan althans niet inzien, dat d i t 
amendement een yerdejr strekkende beteeken is zou hebben 
dan de redactie van het artikel, zooals dat is voorgesteld. 
Voor zoover dat amendement een bepaalde beteekenis heeft, 
zou liet mij voorkomen, dat liet ceruer van üeperüenuen aan 
van uitbreiden den aard is. Er worden iu genoemd, wat be-
treit waterkeeiing. de aangrenzende provinciën en Gro-
ningen, en voor zoover het betreft de afwatering en iie 
scheepvaart, wordt er geen aanwijzing gegeven, waaruit m.i. 
zou zijn af to leiden, dat het in die twee gevallen niet on 
Groningen betrekkin? zou hebben, terwijl in het voorgestelde 
artikel alle drie de onderwerpen, waterkeering. afwatering 
en scheepvaart ook op Groningen betrekking hebben. Doch 
wat hiervan zij. ik heb gemeend dat denkbeeld in de wet te 
moeten vastleggen, en ik geloof niet. dat het noodig in dat 
te wijzigen, maar waar wij in beginsel niet verschillen, 
zullen verschillen over redactie-quaesties wel niet tot eenige 
moeilijkheden aanleiding geven. 

Wat de zaak zelf aangaat, sta ik nog altijd op het stand-
punt, dat ik vroeger heb ingenomen. Ik geloof a.bsoiuut niet 
j'.an een verhooging van eenige beteekenis van de waterstan-
cien langs de Groningscke kust. Ik acht dat geheel uitge-
sloten. Ik geloof wel aan een verhooging van de waterstan-
c'en langs de Eriesche kust. De beer Bpngaerta heeft daar-
cver een gedeelte voorgelezen van hetgeen ik daaromtrent 
heb_geschreven in een van de eerste Nota's der Zuiderzeever-
eeniging en heeft er op gewezen, dat daarin natuurliik niet 
genoemd Kon worden de storm van 1911, omdat die nota van 
zooveel vroeger was. Ik meen den geachteu afgevaardigde 
er echter opmerkzaam op te moeten maken, dat bij dien 
sterm geen hcoge waterstanden voor Friesland zijn vcorge-
kcnien. 

De heer Bongaer t s : Die storm was plaatselijk, voor-
namelijk in Zeeland, maar de eigenaardigheid was, dat de 
wind, toen hij reeds door noordwest was keengedraaid, toch 
zijn volle kracht behield. Als zoo iets zich in het noorden 
van ons land voordoet, krijgt u gevolgen, waarop u niet 
hebt gerekend. 

De heer Lely, Minister van Waterstaat: Wanneer men 
van de onderstelling uitgaat, dat een geval zich kan voordoen 
te gelijk met een ander te zamen, dan komt men natuurlijk 
tot hoogere cijfers dan anders, maar dan houdt men geen 
rekening met wat geschied is, maar met iets dat zou kunnen 
geschieden. Ik wil niet zeggen, dat die weg fout is, maar 
het is een heel andere weg dan men bij het bepalen van dijks-
hoogten als regel volgt. Volgde men dien weg bij onze rivier-
dijken, dan zou men waarschijnlijk met veel hoogere water-
standen rekening moeten houden dan waarop onze dijken 
zijn berekend. 

Ik zal thans trachten in het kort mede te deelen, waarom 
volgens mijn meening dg gedachte aan belangrijke verhoo-
ging van waterstanden buiten de afsluiting niet gegrond is. 

De heer de Muralt wraakte in zijn rede reeds een teeke-
ning, waaruit de kleinheid van de Zuiderzee ten opzichte | 

van de Noordzee zou blijken, en hij zeide: het zou (e gek 
zijn om met die verhouding aan te komen als argument. 
Ik waag het toch, Mijnheer de Voorzitter, daarmede aan 
te kernen, omdat ik meen dat in die relatieve verhouding 
voor een groot deel de quaestie gelegen is. Hadden wij niet 
te doen met een kleine Zuiderzee en een groote Noordzee, 
maar was de Zuiderzeo zoo groot als bijv. de Zwarte Zee, en 
de Noordzee ter plaatse van de verbinding met de Zuiderzee 
van kleinen omvang, dan zou er inderdaad reden zijn te 
denken aan een grooten invloed van het afsluiten van het 
grootste gedeelte der Zuiderzee, doch thans is dit m. i. niet 
het geval. 

Ik heb hier een kaart, waarop in rood is aangegeven het ge-
deeltc der Zuiderzee dat wij zullen afsluiten. Men ziet dat de 
oppervlakte daarvan voor berging van water in vergelijking 
met de Noordzee uiterst klein is. Welke zijn nu de oorzaken, 
die bij storm de hooge waterstanden zoowel langs onze kus-
ten, als de Duitsche en de Deensche veroorzaken? 

Dat zijn er drio, namelijk de tijwerking, de vulling van de 
Noordzee en de opwaaiing. In de beschouwingen van den heer 
Mansholt is het m. i. een bepaalde fout, dat hij meent dat 
het geringe tij vei schil bij den Helder in vergelijking met dat 
in Zeeland en Groningen het gevolg zou zijn van den in-
vloed der waterberging in de Zuiderzee. Daarvan is geen 
sprake. 

Op deze andere kaart is het verschil tusschen hoog en laag 
water op verschillende plaatsen der kusten langs de Noordzee 
aangegeven. De vlced komt eenerzijds door het Kanaal van 
uit den Oceaan de Noordzee binnen en in de onmiddellijke 
nabijheid van dien ingang zijn de verschillen tusschen hoog 
en laag water zeer groot. 

Natr het noorden nemen die verschillen af, doch zoowel 
aan de Nederlandsche als aan de Engelsche kust, en ongeveer 
ter hoogte van den Helder hebben wij aan beide kusten het 
minimum. Niemand za! nu toch beweren dat het minimum 
aan de Engeicehe kust verband houdt met de Zuiderzee. Men 
ziet voorts het verschil tusschen hoog en laag water weer 
grooter worden verder noord- en oostwaarts, en de reden daar-
van is dat ook een andere tijgolf om Schotland de Noordzee 
binnendringt. Dio beide tij golven treffen samen en kunnen 
daarbij elkander versterken of wel ten deele opheffen. 

Dat zijn alle zoogenaamde interferentieverschijnselen. Die 
hebben met de Zuiderzee — de grondstelling waarvan de 
heer Mansholt uitging — niets te maken. 

Wanneer het nu stormt, zal de hoogte, waartoe de vloed zal 
rijzen, voornamelijk afhangen van die omstandigheden, waar-
van ik in de eerste plaats noem de vulling van de Noordzee. 
Hebben wij vóór den storm krachtige westen- of noordwesten-
winden gehad, dan kunnen wij zeer hooge waterstanden aan 
onze kust verwachten, omdat dan de Noordzee tijdens den 
storm gevuld is. Doch bij een zelfs krachtigen storm zonder 
voorafgaande vulling krijgen wij lang niet die hooge zeëen. De 
storm van 1916 is vooral daardoor zoo hoog opgeloopen, omdat 
de Noordzee daarbij tot een hoog peil gevuld is geweest. In 
de tweede plaats hangt de hoogte van den stormvloed af van 
de opwaaiing die op die gevulde Noordzee ontstaat. En i n d e 
derde plaats komt betrekkelijk onafhankelijk van opwaaiing 
en vulling, het tij door; dit doet zijn krachtige werking, een 
gevolg van den invloed van zon en maan, zoowel bij een hooge 
als lage Noordzee, gevoelen. Men heeft dus bij een storm-
vloed te doen met een combinatie van vulling, opwaaiing en 
tijwerking. 

Bij den storm van Maart 1906 kwam de hoogste stand te 
Vlissingen voor op 12 Maart te 3.30 uur namiddags, te den 
Helder te 9.30 uur namiddags, te Zoutkamp 10.55, Norderney 
11.35 en Husum op 13 Maart te 2 uur voormiddngs. De ai-
stand tusschen den Helder en Zoutkamp is ongeveer 130 K.M., 
tusschen Zoutkamp en Norderney ongeveer 70 K.M.; indien 
de verschijnselen op de achtereenvolgende plaatsen het 
rechtstreeksch gevolg waren geweest van een strooming van 
de eene plaats naar de andere, dan zou die stroom een snel-
heid gehad moeten hebben van 90 a 100 K.M. per uur. 

Nu spreekt het vanzelf, dat de watermassa niet met een 
zoodanige snelheid, gelijk aan die van een vluggen sneltrein, 
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langs onze kusten stroomt. De verklaring van het verschijnsel 
moet dan ook op andere wijze gezocht worden en wel hierin, 
dat de genoemde drie verschijnselen, namelijk de vulling dei' 
Noordzee, de opwaaiing en het getij, te zamen op elke plaats 
een hoogen waterstand teweegbrengen, of m. a. w., dat do 
hooge waterstand op elke plaats een zelfde oorzaak heeft, 
namelijk de vulling van de Noordzee, de ligging van dio 
plaats in verband met opwaa.iing ter plaatse en de voort-
planting van het getij. Maar men mag niet van de onder-
stelling uitgaan, dat als het ware een groote waterstroom 
langs onze kust trekt en weggezogen zou worden door de 
Zuiderzee en deze aldus aanleiding zou geven tot plaatse* 
lijke belangrijke verlaging van stormvloedshoogten. 

Dat zijn in hoofdzaak de redenen, waarom ik meen, dat 
er geen verhooging van waterstand van beteekenis te ver-
wachten is. Er is echter nog een andere reden die mij grond 
geeft om de geuite onderstellingen van hen, die verhooging 
langs de Groningsche kust verwachten^ te bestrijden. Indien 
namelijk, wat die personen denken, bij storm het water een 
uitweg zou vinden runnen langs de Waddeneilanden, de een 
zegt van de Groningsche kust over de Wadden naar de Zujder-
zee, de ander wanneer het water niet hoog is, van uit de 
Zuiderzee over de Waddenzee naar Groningen — dan sou 
men daarvan in diepe geulen de consequentie moeten zien. 
Wanneer men de kaart van de Zuiderzee in oogenschouw 
neemt, kan men de diepten overal logisch verklaren. Daarop 
ziet men, dat de machtige Texelstroom, vereenigd met den 
Vliestroom, tusschen Enkhuizen en Stavoren groote diepten 
vormt. Men ziet ook van den Vliestroom een tak uitgaan, die 
het gedeelte van de wadden bezuiden Terschelling vult. 
Wanneer men het Amelandsche Gat en het verdere verloop 
van de eilanden beschouwt, dan vindt men overal slechts be-
trekkelijk geringe diepten en geen diepe geulen achter langs 
de Waddeneilanden; zulks geeft aanleiding tot de veronder-
stelling, dat de ruimten achter de eilanden slechts door deze 
zeegaten worden gevuld, doch dat er geen groote water-
beweging achter langs die eilanden naar of van de Zuiderzee 
bestaat. 

Tusschen Ameland en de kust heeft men een soort wantij 
en de dam daar is wel doorgebroken, maar er zijn nooit diepe 
geulen onstaan, welke men immers zou kunnen verwachten, 
wanneer een krachtige stroom optreedt. Ik erken, dat er — 
zooals ik reeds gezegd heb — aan de kust van Friesland 
verhooging van waterstand zal voorkomen, maar ik acht het 
niet waarschijnlijk, dat die verhoogingen groot zullen zijn. 
De heer Bongaerts heeft reeds voorgelezen, wat ik daarom-
trent vroeger geschreven heb en die meening ben ik nog toe-
gedaan. 

Het spreekt echter vanzelf, dat de storm van 1916 nieuwe 
gegevens gebracht heeft; ik kan mij in die quaestie het best 
vereenigen ten deele met hetgeen te dien aanzien is ge-
schreven door den heer Gallé en verder in het door mijn zoon 

geschreven artikel. Intusschen is dit niet een quaestie van 
zuiver mathematische berekening. Ik hecht dan ook in dezen 
groote waarde aan het oordeel van den hoofdingenieur van 
den provincialen waterstaat in Groningen, den heer Kooper, 
die geen verhooging voor Groningen vreest. Een dergelijke 
quaestie toch is voor een groot deel afhankelijk van persoon-
lijk inzicht. En zoo van iemand kan worden verwacht, dat 
hij bij zijn persoonlijk inzicht geneigd zou kunnen zijn het 
gevaar van een verhooging te groot in te zien, dan zou dat 
zeker wel bij dezen hoofdingenieur het geval zijn, die van 
het college van Gedeputeerde Staten in opdracht had, deze 
zaak te onderxeeken, nadat een der leden van dit college 
reeds een vaste meening had geuit en het voor dien hoofd-
ingenieur altijd eenigermate een groote verantwoordelijkheid 
medebracht een gevreesde verhooging te ontkennen. En toch 
is die_ hoofdingenieur tot de overtuiging gekomen dat er geen 
aanleiding kon zijn eenige verhooging te verwachten langs 
de Grcningsehe kust. Aan dat oordeel hecht ik dan ook 
groote waarde. 

Zooals ik zeide ,is dit geen zaak, die voor een zuiver mathe-
matische berekening vatbaar is, maar zij is ten deele afhanke-
lijk van persoonlijk inzicht. Ik ben echter altijd bereid, over 
dergelijke zaken veelzijdig onderzoek te doen plaats hebben. 
Toen een gelijksoortige quaestie ten aanzien van den Rotter-
damschen Waterweg aanhangig was, heb ik niet geaarzeld, 
direct na den storm een staatscommissie te benoemen, waarin, 
zooals men zal moeten erkennen, inderdaad de meest be-
voegde personen zijn benoemd. Ik stel mij voor om, zoodra 
dit wetsontwerp is aangenomen, een staatscommissie in het 
leven te roepen, om ook deze zaak onder wetenschappelijke 
leiding aan een nauwgezet en uitvoerig onderzoek te onder-
werpen. Al degenen, die over deze quaestie een bepaalde 
meening hebben verkondigd, kunnen die dan verdedigen en 
wellicht doen zegevieren. Mocht een dergelijke staats-
commissie tot de overtuiging komen, dat een verhooging zal 
plaats hebben, dan zal daarmede rekening worden gehouden. 
Volgens art. 1, sub 3"., zullen de werken worden gemaakt dia 
volgens die aanwijzing noodig zijn. En bij twijfel zal men 
wat ruim moeten zijn. Immers niemand verlangt, dat men 
karig zou zijn bij een zoo belangrijk werk als dit ter be-
reiking van meerdere veiligheid. MPU zal dan ook ciarne een 
flinken halven meter voor de verhooging der dijken vast-
stellen, wanneer een kleine wellicht voldoende zou worden 
geacht. Mij dunkt, dat de geachte afgevaardigden na deze 
toelichting hun amendement wel niet zullen behoeven te 
handhaven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben thans op een geschikt punt 
gekomen om mijn rede af te breken. 

De beraadslaging wordt verdaapd en de vergaderinjr 
gesloten 




