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28ste VERGADERING. — 9 DECEMBER 1919. 
Mededeeliug van ingekomen stukken. 

288tc VERGADERING. 

VERGADERING VAN DINSDAG 9 DECEMBER 1919. 

(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.) 

Ingekomen: lc . berichten van leden; 2°. ontwerpen 
van wet; 3°. een missive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel; 4°. verzoekschriften; 5°. verkla-
ringen van adhaesie; 6". een open brief; 7*. boek- en druk-
werken. — Verslag, uitgebracht over ontwerpen van wet. 
— Regeling van werkzaamheden; afvoeren van een ont-
werp van wet van de lijst der aan de orde gestelde onder-
werpen. — Besluit genomen tot het houden van drie 
avondvergaderingen. — Voortzetting der behandeling 
van de ontwerpen van wet tot vaststelling der Staats-
begrooting voor 1920. — Hervatting der behandeling van 

hoofdstuk X 4 . Verwerping van de motie van den heer 
van Doorn. — Aanneming van het hoofdstuk. — Aan-
vang der behandeling van hoofdstuk VI. — Avondver-
gadering. Behandeling van de ontwerpen van wet be-
trekkelijk de uitkeering in een wegens den langen duur 
der buitengewone tijdsomstandigheden aan de hiervoor 
in aanmerking komende ambtenaren en beambten, ook 
voor Nederlandsch-Indië. — Voortzetting der behande-
ling van de ontwerpen van wet tot vaststelling der Staats-
begrooting voo 1920. — Aanvang der behandeling van 
hoofdstuk IV. 

Voorzitter: de heer Fock. 
Tegenwoordig, met den Voorzitter 83 leden, te weten: 
van Veen, Bomans, van Zadelhoff, van Wijnbergen, van 

Dijk, Schokking, de Buisonjé, Rink, Otto, Brautigam, van 
Doorn, Kooien, Kuiper, Engels, Lely, de Muralt, Juten, 
Schaper, Visser van IJzeudoorn, Ter Hall, van de Bilt, van 
Schaik, Loeff, Bulten, de Groot, Treub, L. M. Hermans, 
van der Voort van Zijp, Smeenk, Heemskerk, Marchant, 
Reijmer, Alharda, J . ter Laan, van Stapele, Schouten, 
Deckers, van Ryckevorsc!, Fruytier, Bongaerts, Beumer, 
Niemeijer, Sannes, van Ravesteijn, Dresselhuis, Hugenholtz, 
de Geer, Rutgers, Abr. Staalman, Scheurer, Ketelaar, van 
den Tempel, Helsdingen, van der Wanden, Ossendorp, 
Stulemeijer, Haazevoet, A. P . Staalman, K. ter Laan, Troel-
it l», Duyinaer van Twist, Snoeck Henkemans, Wintermans, 
van Vuuren, de Wilde, Teenstra, de Monté ver Loren, Oud, 
Henri Hermans, Arts, van der Molen, van Beresteyn, Zijlstra, 
Gerhard, Bakker, van Rappard, Duys, Kolkman, Fleskens 
Braat, Weitkamp, van de Laar, 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1919—1920. — I I . 

: | 

(Voorzitter.) 
en de herren Ministers van Justitie, van Binuenlondsche 

Zaken, van Marine, van Financiën, van Oorlog, van Water-
steat en van Arbeid. 

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

De Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering mede: 

A. dat zijn ingekomen: 

1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergade-
ring bij te wonen: van den heer van de Laar, wegens ver-
gadering van Provinciale Staten; van den heer de Jonge, 
beiden ook morgen; van den heer Rugge, wegens vergadering 
van Provinciale Staten. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2". twee Koninklijke boodschappen, ten geleide van de 
volgende ontwerpen van wet: 

nadere regeling van de vrijstelling van invoerrecht voor 
gedistilleerd, waarvoor vrijdom van den accijns wordt ge-
noten ; 

wijziging eii nadere verhooging van de koloniale huis-
houdelijke begrooting van Curacao voor het dienstjaar 
1918, en 

nadere verhooging van het Xlde hoofdstuk der Staats-
begrooting voor het dienstjaar 1918. 

Deze ontwerpen van wet, welke met de daarbij be-
hoorende stukken reeds zijn gedrukt en rondgedeeld, 
zullen worden gezonden aan de afdeelingen of aan de 
betrokken begrootingscommissie; 

3". een missive van den Minister van Landbouw, Xijver-
heid en Handel, luidende: 

,,Ik heb de eer TT.H.E.G. te berichten, dat door mij 
in de avondvergadering van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal van 2 December jl . bij de mondelinge 
behandeling van de begrooting voor mijn Departement 
voor 1920 is gezegd: 

,,De Staatsmijncn hebben het vorig jaar een bij-
drage aan de schatkist gegeven van 2 millioen. Dat 
komt dus weer boven net gewone percentage van 
4 pet.; zij hebben dus gemaakt 9 pet." (IIande-
lingen 1919/1920, bladzijde 64-5, 1ste kolom, 1ste 
alinea.) 

Dit nu is niet juist. Deze uitkeering is niet gegeven 
boven een vaste rente van het in de Staatsmijnen gestoken 
kapitaal, doch de uitkeering is de winst met dat kapi-
taal gemaakt. 

Over de jaren 191-5, 1916. 1917 en 1918 is resp. 
f 1000000, f1500000, f1500000 en f2000000 uit-
gekeerd. 

Op 31 December van die jaren was in de Staatsmijnen 
gestoken zonder bijberekening van rente, een kapitaal 
van_ resp. f 18 350 000, f 22 003 699,59, f 35 500 000 en 
f47 400 000, zoodat over die jaren is gemaakt resp. 
ruim 5,4 pet., 6,8 pet., 4,2 pet. en 4,2 pet. 

Hierbij zij aangeteekend, dat onder het in de Slaats-
mijnen gestoken kapitaal zijn gerekend alle voor de 
Staatsmijnen gedane uitgaven, dus ook die, welke komen 
ten laste van nog niet in bedrijf zijnde mijnen. 

De Minister van Landbouw, 
Hijverheid en Handel, 

H. A. van IJsselsteijn." 

Aan den heer Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
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28ste VEBGADERING. -
Mededeeling van in Rek omen stukken. — Verslag uitgebrac 

(Voorzitter.) 
4°. de volgende verzoekschriften: 
een, betreffende liet wetsontwerp tot wijziging van de 

grenzen der gemeenten Delft, Schipluiden en Pijnacker en 
opheffing van de gemeenten Hof van Delft en Vrijenban, 
van: 

do leden der commissie, ingevolge art. 131 der Gemeente-
wet gekozen uit de burgerij van Hof van Delft; 

burgemeester en wethouders van Hof van Delft; 
den voorzitter en den secretaris der Vrijenbansche Com-

niissie van Verweer tegen de inlijvingsplannen van Delft: 
een, van den voorzitter en den loco secretaris namens de 

faculteit der geneeskunde aan do Rijksuniversiteit te Utrecht, 
in zake de verplaatsing van het serologisch instituut; 

een, van den voorzitter en den secretaris namens het be-
stuur der Vereeniging ter bevordering van het zeevaart-
onderwijs, betreffende het brengen onder het Departement 
van Onderwijs, K\msten en Wetenschappen van de examens 
ter verkrijging van een diploma van stuurman en van 
machinist aan boord van koopvaardijschepen; 

eon, van den directeur der N.V. Boekdrukkorij v/h firma 
ï . C. B. ten Hagen, uitgeefeter van het Centraal Orgaan 
voor Handel en Industrie, gevestigd te 's Gravenhage, in 
zake de toepassing van artikel 1, sub c, der Postwet (Staatt-
blad Ti". 543), in betrekking tot genoemd orgaan; 

een, van J . H. N. Pieters, te St. Pieter, houdende verzoek 
om naturalisatie. 

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

5°. de volgende verklaringen van adhaesie: 
a. aan het adres van de Kamer van Koophandel eu 

Fabrieken te Dordrecht, in zake sj>oedige behandeling van de J 
wetsontwerpen betreffende samenstelling, inrichting en be- | 
voegdheid der Kamers van Koophandel en Fabrieken en tot ', 
wijziging van de Handelsregisterwet 1918, van de Kamers j 
van Koophandel en Fabrieken te Breda, te Helmond en te ! 
Meppel; 

b. aan de brochures van het Verbond van Nederlandsche 
Fabrikanten-Vereenigingen , ,N. U. M.-Hinder" en „Ons 
standpunt in zake de Uitvoerverboden" en de „N. U. M.-hef-
fingen", van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 
Enschedé. 

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen; 
6°. een door de gepensionneerde vlagofficieren G. F . 

Tydeman, W. Naudin ten Cate en G. L. Goedhart, mede 
namens F . Baudin en J . Albarda, aan de leden der Sta ten-
Generaal gerichte „Open Brief", betreffende de vraag of het 
gewenscht is den afbouw der op stapel staande kruisers al of 
niet stop te zetten. 

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen; 

7'. de volgende boek- en drukwerken: 
van den Minister van Binnenlandsche Zaken, de laatat ver-

schenen provinciale bladen; 
van het Ministerie van Koloniën, n°. 3 van het drieinaan-

deliiksch landbouwkundig tijdschrift „West-Indic" (Sept. 
1919); 

van den directeur der Burgerlijke Openbare "Werken in 
Nederl.-Indië, de Mededeelingen en Rapporten van het 
Departement der B. O. W: in Ned.-Indië: Reeks V Haven-
wezen n°. 3, Handleiding Havenbeheer, I Tekst en I I Bij-
lagen; 

van den schrijver J . Schoon, oud-kapitein der infanterie, 
zijn brochure „Volksleger of Politieleger?". 

. 9 DECEMBER 1919. 
lit over wetsontwerpen. — Regeling van werkzaamheden. 

Deze boek- en drukwerken zullen worden geplaatst in 
de boekerij der Kamer; 

B. dat de verslagen gereed zijn van de Commissiën van 
Rapporteurs voor do ontwerpen van wet: 

Vaststelling van hoofdstuk V I I I der Staatsbegrooting voor 
1920 (2)j 

Overneming in eigendom, beheer en onderhoud bij het Rijic 
van het veer over het Hollandsen Diep tusschen Willemsdorp 
en Moerdijk (92); 

Wijziging der wettelijke bepalingen omtrent den accijns 
op het zout (273) ; 

Bepalingen betreffende heffing van kosten voor de meting 
van binnenvaartuigen (278); 

Maatregelen ter voorkoming van de gevolgen van een 
tekort aan vervoersmogelijkheid (287), en 

Voorziening in het kastekort van den Indischen dienst in 
1920 (311). 

Deze verslagen zijn reeds gedrukt en rondgedeeld. 

Do Voorzit ter: Ik stel voor om a.s. Donderdag bij den 
aanvang der avondvergadering aan do orde te stellen de 
navolgende ontwerpen van wet: 

Voorziening in het kastekort van den Indischen dienst in 
1920 (311); 

Wijziging van de Kieswet (303); 
Demobilisatie-voorzieningen (295); 
Naturalisatie van J . J . Kiel en 262 anderen (249); 
Naturalisatie van E. S. Z. van Lennep en 45 anderen (300) ; 
Nadere voorzieningen betreffende de grensbewaking (302); 
Wijziging der wettelijke bepalingen omtrent den accijns 

op het zout (273); 
Bepalingen betreffende heffing van koeten VOOT de meting 

van binnenvaartuigen (278); 
Onteigening ten behoeve van een spoorweg van Sittard over 

Heerlen naar de Pruisische grens bij Bovenste Locht (310), en 
Maatregelen ter voorkoming van de gevolgen van een 

tekort aan vervoersmogelijkheid (287). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzit ter: De Minister van Waterstaat heeft verzocht 
het wetsontwerp tot overbrenging van een gedeelte van den 
Rijksweg Groningen-Drentsche grens in beheer en onderhoud 
bij de gemeente Groningen (113), in verband met een naar 
aanleiding van liet verslajj over dat wetsontwerp noodig over-
leg, thans nog niet te behandelen. Ik stel voor het wetsont-
werp af te voeren van de lijst der aan de orde gestelde onder-
werpen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzit ter : Ik stel thans voor, de volgende week drie 
avondvergaderingen te houden en wel op Maandag, Woens-
dag en Donderdag. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de ontwerpen van wet 
tot vaststelling der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 

I. Hoofdstuk XA (Departement van Arbeid). 
De behandeling wordt hervat. 
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28ste VERGADERING. — 9 DECEMBER 1919. 
Vastst. koofdst. X A (Dep. v. Arbeid) der Staatsbegr. 1920; motie-van Doorn betr. verplaatsing Ser. Inst. 

(Voorzitter e. a.) 
De Voorzitter: De beer Minister van Arbeid beeft verzocht, 

om bet debat over onderartikel 96, naar aanleiding waarvan 
<!e lieer van Doorn zijn motie beeft ingediend, te heropenen. 
Ik doe daartoe bet voorstel. 

Het voorstel van den Voorzitter wordt zonder beraadslaging 
en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De beraadslaging over onderariikel 96, luidende: 

,,Exploitatie van het .Rijks Serologiseh Insti tuut; 
kosten van aankoop van grond en gebouwen, voor ver-
bouw ing en overbrenging van het instituut f 1)00 000.", 

en over do motie van den heer van Doorn (Stuk n°. 15, 
S A , 2), luidende: 

,,De Kamer, 
van oordeel dat eeuo verplaatsing van het serologisoh 

instituut natu- Baarn slechts dan gewonscht kan geacht 
worden, wanneer zal gebleken zijn, dat do belangen van 
bet universitair onderwijs zich niet daartegen verzeilen 
en do mogelijkheid om het. meer in de nabijheid van 
Utrecht te plaatsen als uitgesloten moet worden be-
schouwd, 

gaat over tot de orde van den dag.", 

wordt heropend. 

Do heer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb u verzocht om, voordat tet stemming wordt 
overgegaan, nog even het woord te mogen verkrijgen, — niet 
om terug te treden in het debat, maar uitsluitend om ©en 
opmerking te maken van formeel en aard. 

Mijnheer de Voorzitter! Zooals ik heb medegedeeld, is 
Canton gekocht, behoudene goedkeuring van m Blaten* 
Generaal. Wanneer de begrootingspost is goedgekeurd door 
do beide Kamers, wordt daardoor dus d© koop oompleet. Het 
ie dua eigenlijk een koop met een opschortende voorwaarde, 
en do voorwaarde is dan vervuld, dus de koop heeft plaats 
gehad. 

Ik ben nu echter bang, dat wanneer èn de motie èn het 
artikel worden aangenomen, de geachte afgevaardigde zyn 
doel niet aal bereiken. Wanneer de begrooting dan ook in 
de Eerste Kamer zal zijn aangenomen, is daarmede de zaak 
beslist en de koop een voldongen feit geworden. Daarom ge-
loof ik dat het beter is, wanneer de geachte afgevaardigde 
niet zijn motie handhaaft, doch voorstelt een amendement 
om den post met 2A ton te verminderen. Daarmede zal hij 
dan zijn doel hebben bereikt, nl. dat de koop voorlcopig niet 
tot stand komt. Meen ik dan, dat de .koop toch moet worden 
doorgezet, dan moet ik komen met een suppletoire begroo-
ting en kau de voorwaarde alsnog vervuld worden. Wanneer 
de zaak zoo loopt, is het zuiver en kom ik niet in allerlei 
juridische moeilijkheden. 

Mijnheer de Voorzitter! Alloen moet ik — dat eischt de 
goede trouw — er op wijzen, dat wanneer de zaak op die 
wijze wordt behandeld, er buitengewoon veel kans is, dat 
Canton niet door mij zal kur.men worden gekocht. Er zijn 
gezamenlijke eigenaars (erfgenamen) van dat ge-bouw; 
namens hen is de koop gesloten door één hunner. Nu heb 
ik juist in de allerlaatste dagen van een odvocaat namens 
enkele der erfgenamen een brief gekregen, waarbij zij terug-
krabbelen en meeneu, dat de koop eigenlijk niet voldoende 
gesloten is. Wie zoo'n beetje verstand beeft van huizen koo-
pen, gevoelt, dat hierachter hoogstwaarschijnlijk zit iemand 
met een hooger bod, en dat men probeert daarven nu te 
proiitceren! \Vauneer ik dus opnieuw moet gaan onderhan-
delen, heb ik wel de idee. dat ik Canton kwijt ben. Ik zeg 
dit alleen opdat de Kamer weten zal hoe de zaak staat. 

Wanneer echter do geachte afgevaardigde zijn dofcl wil 
bereiken, meen ik dat dit niet zoo goed kan geschieden door 
een motie, dio tegenover een wetsartikel (en een artikel van 
de begrooting is een wetsartikelj niets zegt, maar dat bij 

(Minister Aalberse e. a.) 
beter zou doen door een amendement voor te stellen om den 
post met f 250 000 te verminderen. Dan ben ik tot den aan-
koop niet in staat en heeft de geachte afgevaardigde dus zijn 
doel bereikt. 

De heer Snocck Heukeiuans, voorzitter van de Commissie 
van Rapporteurs, brengt het volgende verslag uit: 

In handen van Uw Commissie is gesteld een adres van de 
faculteit der fjeneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 
Adressante ontwikkelt bezwaren tegen do vestiging van het 
serologiseh instituut te Baarn en wijst op een andere gelegen-
heid, gelegen in de gemeente Oudenrijn. 

Uw Commissie stelt voor, dit adres neder te leggen ter 
griffie, ter inzage van de leden. 

De Kamer veieenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De heer van Doorn : Mijnheer de Voorzitter! Ik ben <hn 
Minister zeer dankbaar vaar den vricndelijken wenk dien ftlj 
mij geeft en die naar zijn oordeel kan bijdragen tot verbete-
ïing van mijn voorstel. Ik ben het echter met Zijn Excellentie 
niet geheeleens. Wanneer een post was uitgetrokken tot een 
zeker bedrag voor den aankoop van Canton en de verplaatsing 
van het Serologiseh Instituut, zou de Minister gelijk hebben, 
dan stond met de aanneming van dien post do zaak vast. 
Echter staat in de omschrijving van den post (en daarmede 
hebben wij alleen te maken) niets omtrent de bestemming 
van die gelden. Den Minister wordt alleen vrijheid gegeven 
die gelden te besteden, en uit de Memorie van Antwoord weten 
wij, dat Zijn Excellentie voornemens is, daarvoor Canton aan 
te koopen. Wanneer wet wordt hetgeen de Minister voorstelt 
blijft de zaak dus onbeslist. Wanneer de Kamer een uitspraak 
doet en de Regeering uitnoodigt, Canton nog niet aan te koo-
pen, kan de Minister zich daarop beroepen en tot de verkoopers 
zeggen: ik heb niet de vereischte toestemming van de Staten* 
Generaal, integendeel, de Tweede Kamer heeft mij uitdruk* 
kelijk verzocht, het niet te doen. 

De Minister speelt nu de mogelijkheid uit dat Canton hem 
zou ontgaan. Misschien is dat jammer, maar ik vind veel meer 
overwegend het bezwaar, dat dit instituut buiten Utrecht zou 
worden gevestigd. Wij hebben daarover nu een adres gekregen 
van de geneeskundige faculteit te Utrecht 

De lieer Aalberse, Minister van Arbeid: De heeren hebben 
mij dat adres niet gezonden, zoodat ik er niet over kan 
spreken. 

De heer van Doorn: De Minister zal toch niet zeggen, dat 
nergens in Nederland een geschikte plaats te vinden is, buiten 
Canton P De Minister heeft Vrijdag niet anders aangevoerd 
dan dit: het is een fabriek, die buiten het onderwijs staat. 
Nu zal hij toch niet tot do Kamer willen zeggen: die fabriek 
kan ik nergens anders plaatsen dan te Baarn, in het huis 
Canton ? 

Wanneer wij inderdaad alleen te doen hebben met een 
fabriek van vaccins laat de Minister dan niet zeggen: ik moet 
die fabriek bepaald in Baarn zetten, want men kan ze even-
goed ergens anders vestigen. En het is eenigszins bangmakerij 
tegenover de Kamer, om te zeggen: Canton kan ons ontgaan, 
want dan zijn er nog wel andere plaatsen te vinden, waar 
men die fabriek kan vestigen. 

Ik wil echter volstrekt niet een goeden raad, die mij ge-
geven wordt, in den wind slaan, en daarom vraag ik den 
Minister: indien ik een amendement voorstel, wordt het dan 
door u overgenomen? Wanneer de Minister zegt: dan ga il: 
uw amendement bestrijden, doe ik, geloof ik, wijzer to blij-
ven bij mijn oorspronkelijk plan, en een uitspraak van do 
Kamer uit te lokken, waarin deze den Minister verzoekt de 
zaak nog eens te overwegen. 

Men mag nu de zaak zeer breed uitmeten, ten slotte is zij 
toch zeer eeuvoudig. De Minister komt met het plan te Baarn 
liet Serologiseh Instituut te vestigen, en nu vraag ik: Excel-
lentie, laat ook de onderwijsbelangen wegen en zie eens, of 
gij dat instituut niet dichter bij Utrecht kunt vestigen. 

file:///Vauneer
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28ste VERGADERING. — 9 DECEMBER 1919. 
2. Vastst. hoofdst. X A (Dep. v. Arbeid) der Staatsheer. 1920; motie-van Doorn betr. verplaatsing Ser. Inst. 

(van Doorn «. s.) 
Daarbij zijn geen groote staatszaken betrokken, mijn motie 
bevat geen groote woorden, het is slechts een kalm, bedaard 
verzoek, de zaak nog eens te bezien. Dit is zoo'n bescheiden 
verzoek, dat de Minister door overneming van het aniende-
ment, indien ik dat voorstel, het zon kunnen inwilligen. 

De heer Kooien: Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof dat 
het advios van den Minister aan den heor van Doorn om een. ! 
amendement in te dienen om dezen post met f' 250 000 te \ 
verminderen, onjuist is. Immer», de heer van Doorn, en | 

(Kooien.) 
degenen, die denken zooals de heer van Doorn, wenscheu 
niet, dat de Minister niet de beschikking krijgt over een 
complex terreinen en gebouwen j integendeel, ik geloof, dat 
de goheele Kamer den Minister wil steunen, opdat er kome 
een goed Serologisch Instituut. Er is dus voor geen Kamerlid 
reden, om den Ministor gelden te onthouden om dat insti-
tuut te koopen en di;a.roni kan <-.r niijns inziens geen sprake 
van zijn, dat door den heer van Doorn of dr.or onderen wordt 
ingediend een amendement, om den Minister dat geld te 
onthouden. 

Art. 'J(j spreekt niet over „Cantou", maar luidt: 
..Exploitatie van het Rijks Serologisch Inst i tuut; 

kosten van aankoop van grond en gehouwen, voor ver-
bouwing en overbrenging van het instituut." 

Indien dus een ander terrein beter lijkt, dau kan de Minis-
ter dat, wanneer hij dezen post heefi", krijgen. 

Nu heeft de Minister een bezwaar. Hij zegt: 
„Indien do Kamer mij nu geeft de f300 000 die ik 

vraag, en aanneemt de motie, dan kom ik in dsze mcei-
lijkheid, dat ik niet weet, hoe ik sta tegenover de ver-
koopers. Immers ik heb natuurlijk onder een opschor-
tende voorwaarde gekocht en wat zal nu de conclusie 
zijn die uit deze twee vota van de Kcmer zai getrokken 
worden P" 

Ik geloof, dat ceze zaak toch eigenlijk zeer eenvoudig is. 
In de concept-koopakte komt natuurlijk voor, dat de Minis-

ter ,,Canton" ktx>pt onder voorwaarde, dat de Staten-Gene-
raal hem het geld voor „Canton" geven. 

Welnu, indien dus de motie wordt aangenomen, waardoor 
dus in suspenso blijft of „Canton" gekocht woedt, dan kan 
de Minister zeggen: de Staten-Generaal hebben mij het geld 
voor ,,Ganton" niet gegeven. 

Do heer Ketelaar meent van niet, blijkens zijn interruptie. 
'Welnu dit hangt dan af van de juridische opvatting van 
den heer Ketelaar, maar ik ben van meening, dat als de 
Kamer zegt: het voor „Canton" aangevraagde geld geven 
wij niet, dan is de Minister van den koop af. 

Nu zegt de Minister, dat wij voorzichtig moeten zijn, dat 
„Cantou ' ons niet ontglipt. Ik heb daarover een ander idee. 

Het is mij bekend, dat. „Canton" kort geleden is geweest 
in openbare veiling en teen niet is afgeniijnd, maar opge-
houden. Nu weet iedereen, dot wanneer een perceel in open-
bare veiling is opgehouden, daarop een zekere smet rust eu 
het. niet zoo gemakkelijk is het kwijt te raken. 

Ik ben dus niet zco bang, dat het den Minister zal ont-
gaan, wanneer hij er ongeveer voor biedt waarvoor het is 
opgehouden. 

Waar het nu echter op aankomt is, dat de Rijksuniversi-
teit te Utrecht meent, in of zoo kort mogelijk bij de stad 
een Serologisch Instituut te moeten hebben, in het belang 
der ontwikkeling van de medische wetenschap en het ver-
keerd zou zyn, wanneer dit een half uur sporen van de stad 
verwijderd zou worden geplaatst. De faculteit heeft in een 
request, dat tot mijn spijt niet tot den Minister is doorge-
drongen, uiteengezet, dat het belang van de studenten hier 
niet het minste gewicht in de schaal legt, maar de faculteit 
zegt: het groote behing is, dat de directeur van dat instituut 
in voortdurend contact staat mot den cliuicus, den pafl.o. 
1 oog-anatoom, den physiolcog, den hygiënist en met alle 
andere professoren, die in de medische faculteit onderwijs 
geven. Wanneer hij met zijn proefnemingen tot oen of ander 
resultaat komt, dan moet iu de verschillende instituten te 
Utrecht practisch bewezen worden, of dat resultaat al dan 
niet. juist is. 

Ik kan natuurlijk niet ingaan op alle dingen die hierbij 
ter sprake gekomen zijn, maar dit is het punt : dat a.P. Don-
derdagmiddag de gemeenteraad van Utrecht zal aankcopen 
terreinen in "de onmiddellijke nabijheid van die gemeente, 
welke volgens de medische faculteit en de curatoren van de 
Rijksuniversiteit te Utrecht geschikt zijn voor dat Seroh>-
«risch Instituut, en nu zie ik niet in, waarom op dit ooge:i-
blik de Kamer zou moeten zeggen: de Minister meet deze 
zaak niet onderzoeken, 

De heer Aalfoerse, Minister van Arbeid: lijjuneet de Voor» 
zitter! Hoewel ik tegenover den vriendelijken toon, waarop 
de geachte afgevaardigde tot mij spreekt, gaarne van mijn 
vriendelijkheid te zijnen opzichte getuigenis zou willen 
geven, toch moet ik zeggen: hij vraagt meer dan ik geven kan. 

Ik heb alleen het woord gevraagd om niet iu een juridische 
impasse te komen. Ik meen, dat wat ik den geachten afge-
vaardigde voorstelde zakelijk precies hetzelfde is als hij be-
doelt. Alleen 'werd daardoor voorkomen de moeilijke jun-
dische puzzle, of, wanneer bij een voorwaardelijk koopcon-
tract, als hier gesloten is, komt naast de goedkeuring van een 
begrootingspost door de beide Kamers der Staten-Generaal 
een motie, door een van die Kamers aangenomen, al dan niet 
gezegd kan worden, dat die koop door de Staten-G?n<jraal is 
goedgekeurd. 

Het is een juridische puzzle, waarover ik mij verder liever 
niet uitlaat, omdat de mogelijkheid blijkt te bestaan, dat ik 
er voor geplaatst word, en dan wil ik de rechten van den 
Staat zooveel mogelijk vindiceeren. Daarom heb ik den ge-
achten afgevaardigde gezegd: die moeilijkheid is te onder-
vangen, wanneer gij in plaats van een motie een amendement 
voorstelt, om het artikel met 2A ton te verminderen. Dan 
bereikt gij ook uw doel en de moeilijkheden blijven achter-
wege. 

Mijnheer de Voorzitter! Zooals ik zeide zal ik niet terug-
treden in het debat van Vrijdag. De geachte afgevaardigde 
heeft dat eigenlijk wel gedaan en nog eens aangevoerd de 
argumenten, die naar zijn meening _ er voor pleiten, dat 
instituut niet te Baarn te vestigen. Ik wil daarop niet ingaan, 
maar één feitelijke mededeeling mag ik de Kamer niet ont-
houden. 

De geachte afgevaardigde zeide Vrijdag, dat het voor de 
studenten zoo bezwarend zou zijn. om voor een bezoek aan 
dat instituut naar Baarn te moeten reizen. Ik heb toen reeds 
direct geantwoord, dat dit hoogstens een- of tweemaal per 
jaar het geval zou zijn, maar ik heb nu eens geïnformeerd bii 
het bestaande instituut, dat vlak bij Utrecht ligt, hoeveel 
studenten daar per jaar kwamen, en dat aantal was nihil. Zij 
komen er in het geheel niet! Dat klopt dus met wat ik Vrij-
dag zeide over het belang van het onderwijs bij deze zaak. 

Wanneer nu de geachte afgevaardigde zich er op beroept, 
dat ik verleden jaar anders zou gesproken hebben dau nu, 
zou ik willen zeggen, dat ik neg eens heb nagelezen wat ik 
verleden jaar gezegd heb en gezien, dat dit volkomen is in 
harmonie met het standpunt hetwelk ik nu inneem. 

Ik heb verleden jaar erkend, dat het een wetenschappelijk 
belang voor de universiteit is, dat er aan het. hoofd van dat 
instituut komt te staan een wetenschappelijk man, die tevens ; 
kan optreden aüs hoogleeraar, hetzij als gewoon, hetzij als 
buitengewoon hoogleeraar in de seroiogie, en dat ik mij ver-
bonden heb tegenover de faculteit, om vóór een benoeming i 
altijd het advies van de faculteit te vragen. 

Tk ben dit ook volkomen nagekomen, maar ik heb toen ook j 
uitdrukkelijk gezegd, dat ik overigens deze zaak absoluut be- i 
schouwde als een zaak van volksgezondheid, die niet onder j 
twee Departementen moest hebooren. 

Zoo staat de zaak, ik heb dit nog even willen recht zetten. 

De Voorzit ter: Ik zou den heeren, die nog het woord wen- i 
?."hen Ie voeren, willen verzoeken om niet nog eens diep op 
de ^arik zelf in te gaan, want de discussie over den post was 
gesloten: zij is alleen heropend met het oog op de formeele 
fiuaestie of een motie dan wel een amendement beter is. 
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(Kooien e. a.) 
Noch de Minister noch prof. Spronck heeft iets van „Wei-

gelegen'1 gezien. Zij weten dus niet, dat er op het oogenblik 
in ,,\Y'elgelegen'' reeds zijn 7 boxen voor paarden en dat de 
stallen groot genoeg zijn om nog 14 boxen aan te brengen. 
Zij weten niet dat, terwijl te Saam elke gelegenheid om 
weiland te koopen ontbreekt en men daarvoor moet zijn in 
den polder n a Eemnes, zich om ,,Welgelegen" bunders en 
bunders weiland uitstrekken. 

De ©enige vraag is hier: kan de Minister niet afwachten 
de voorstellen, welke hem binnen «enige dagen van uit 
Utrecht zullen bereiken en kan hij niet zoolang zijn decisie 
opschorten t 

Ik zou er dus voor zijn, dat den Minister het geld wordt 
toegestaan, doch dat tevens de motie van den heer van Doorn 
werd aangenom», waarbij den Minister verzocht wordt deze 
zaak nog even in overweging te nemen. 

De heer van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Overeenkom-
stig uw verzoek zal ik mij er van onthouden op de zaak zelf 
in te gaan. vooral na het betoog van den heer Kooien, hetwelk 
ik geheel kan onderschrijven. 

Aangezien echter de Minister verklaart zich staatsrcchte-
lijk bezwaard te gevoelen om zich, wanneer de post zal zijn 
toegestaan, tegenover den verkooper te beroepen op een 
motie, wil ik daaraan te gemoet komen en zal ik, onder in-
trekking van mijn motie, voorstellen onderart. 96 voor 
memorie u i t t e hekken. Dan heeft de Minister allen tijd om (ie 
zaak te onderzoeken. 

Men doet mij opmerken, dat het niet doenlijk is dit onder-
artikel pro memorie uit te trekken, aangezien er nog yerschil-
lende andere kosten in zitten. Dan moet ik mijn motie hand-
haven en verzoek ik de Kamer uit te spreken, of zij al dan 
niet wenscht. dat de Minister doorgaat met den aankoop van 
,,Canton", dan wel nog even daarmede wacht. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De motie van orde van den heer van Doorn wordt in 
stemming gebracht en met 40 tegen 30 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren Engele. Schaper, van de 
Bilt. van Schaik, Loeff. Bulten. L. M. Hermans, Smeenk, 
Marchant. Reijmer. Albarda, Schouten, Deckers, Fruytier, 
Beumer, Sannes. Hugenholtz. de Geer. Rutgers, Seheurer, 
Ketelaar, vin den Tempel, Helsdingen, van de Waerden. 
Ossendorp, Stulemeijer, Haazevoet, A. P . Staalman, K. ter 
Laan, Snofck Henkemans. Wintermans, van Vuuren, de 
Wilde, Teenstra, Oud. Henri Hermans, van Beresteyn, 
Bomans, van Wijnbergen en van Dijk. 

Vóór hebben gestemd de heeren van Doorn, Kooien, Lely, 
de Muralt, Juten, Visser van LTzendoorn. Ter Hall, de 
Groot, Treub, van der Voort van Ziip. Heemskerk, J . ter 
Laan. van Stapele, van Ryckevorsel. Bougaerts. Niemeijer, 
van Ravesteijn. Dresselhuys. Abr. Staalman, Troelstra, de 
Monté ver Loren, Arts, van der Molen, van Veen, van Zadeb 
hoff, Schokking, de Buisonjé, Rink, Otto en de Voorzitter. 

Onderartikel 96 wordt zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

Beraadslaging over onderartikel 129. luidende: 
..Subsidie aan de Vereeniging „Centraal Bureau voor 

Sociale Adviezen", f 3500.". 

waarop zijn voorgesteld de volgende amendementen: 
I . een, van de heeren van Wijnbergen, Engels. Beumer, 

van Veen, Deckers, van Beresteyn, Haazevoet en Oud, strek-
kende om het onderartikel te lezen als volgt.: 

..Subsidies aan het Centraal Bureau voor Sociale 
Adviezen te Amsterdam en het Centraal Bureau voor de 
Katholieke Sociale Actie in Nederland te Leiden, 
f 20 000 ." ; 

H-ndelingen der Staten-Generaal. — 1919—1920. — I I . 

(Voorzitter e. a.) 
I I . een, van do heeren Schaper, J . ter Laan, L. M. Her-

mans, van Stapele. Helsdingen. Üstendovp. van den Tempel, 
Sannes, Brautigam, de Jonge. Hugenholtz en van Zadelhoff, 
strekkende om het onderartikel te verhoogen met f 8600 en 
dus te brengen op f 10 000. 

De Voorzitter: Wenscht de heer van Wijnbergen het «oord 
aot toelichting van het door hem en zeven andere leden 
voorgestelde amendement 't 

De heer van Wijnbergen: Mijnheer d<? Voorzitter! Ik acht 
het niet noodig aan de schriftelijke toelichting, die bij het 
amendement gegeven is, op dit oogenblik nog een nieuwe toe 
te voegen. 

De heer Schaper ontvangt het woord tot toelichting van 
het amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik knn 
niet ontkennen, dat dit amendement onmiddellijk verband 
houdt met dat van den heer van Wijnbergen, ofschoon het 
een apart amendement is en ook opzettelijk wil zijn. 

Het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen heeft behoefte 
aan meer steun. Het is tot dusver een zeer goed bureau ge-
bleken en deze prachtige instelling su'rkelt voortdurend met 
geldgebrek. Dit is zoo sierk, dat een bibliotheek met 38000 
boekdeelcn niet behoorlijk kan worden geoutilleerd en niet 
nuttig kan worden gemaakt voor het publiek wegens gebrek 
aan vcldccnde personeel, terwijl dat personeel niet kan wor-
den aangesteld, omdat het bureau niet over voldoende geld-
middelen beschikt. Zoo zijn er meer omstandigheden. Het 
bureau schrijft mij op mijn verzoek: 

..Met f 10 000 zou het bureau een heel stuk geholpen 
zijn, al zouden wij eigenlijk veel meer noodig hebben. 
In Mei 1918 is tot den Minister het verzoek gerirht, het 
subsidie te verhoogen tot f14 000, zijnde de helft der 
geraamde kosten volgens toen opgemaakte en in de toe-
lichting van het bedoeld adres opgenomen begroeting. 

Deze begrooting zou thans niet meer voldoende zijn in 
verband met de prijs- en loonstijgingen, verhooging van 
het, porttarief, enz. Doch, al zouden wij f16 000 of meer 
best kunnen gebruiken, voor een subsidie van f 10 000 
zouden wij reeds zeer dankbaar zijn. Indieu deze subsidie-
verhooging wordt toegestaan, zullen wij met alle nvacht 
aan het werk gaan om het ontbrekende te verkrijgen uit 
yerhooging der inkomsten door particuliere bijdragen; 
in deze richting wordt trouwens reeds met sueces ge-
werkt; de jaarlijksche contributies zijn sedert December 
1918 reeds met ongeveer f 2oO0 verhoogd." 

Ik kan pr aan toevoegen, dat het onjuist is, als men beweert, 
dat eigenlijk aan dit bureau niet zooveel behoefte meer be-
staat. In dezen brief wordt ook geschreven: 

,,Dat ook van het adviezengedeelte van ons bureau 
allerminst, kan worden beweerd, dat de bestaansgrond 
hiervan zou verdwijnen, moge bewezen worden door de 
mededeeling, dat van 1 Juli 1918 tot en met 30 Juni 
1919, het laatstverloopeu vereenigingsjaar, het aantal 
ingekomen aanvragen voor adviezen van grontcren om-
yang, hetwelk het vorige vereenigingsjaar 71 bedroeg, 
is gestegen tot 128." 

Dat zijn de voornaamste adviezen, terwijl nou tal van 
andere, b.v. ter telefoon, zijn gegeven. Daaruit blijkt, dat 
dat bureau een groote reden van bestaan beeft. 

Men zal nu kunnen zeggen, dat, met het amendement van 
den heer van Wijnbergen hetzelfde wordt bereikt. Hier rijst 
bij mij bezwaar tegen de manier van handelen, waarvan de 
heer van Wijnbergen door het indienen van zijn amendement 
blijk geeft. Het is natuurlijk niet uit liefde voor hel Centraal 
Bureau voor Sociale Adviezen, dat de heer van Wijnbergen 
zijn amendement heeft ingediend; hij stelt tevens voor een 
subsidie van f 10 000 toe te kennen aan een Roornsoh-Ivatho-
liekbureau, namelijk dat van de Katholieke Sociale Actie. 
Nu is dit het systeem van den heer van Wijnbergen : gij kunt 
stemmen voor de f 10 000 ten behoeve van het Centraal Bureau 
voor Sociale Adviezen, maar dan moet gij te gelijk stemmen 
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(Schaper e. a.) 
TOOT een zelfde bedrag ten behoeve van liet bureau der Kathü-
lieko Sociale Actie. Tegen deze methode kom ik met kracht 
op. Dit ia het muizen vnllensysteem; mnn zet een val op: 
men kan het eene doen, maar dan moet men liet andere ook 
doen. De Kamer moei zuiver kunnen stemmen over deze zaak, 
«rader dat daaraan vastzit een subsidie voor een Katholieke 
instelling. 

Waarom moet oen afzonderlijk Katholiek bureau worden 
gesubsidieerd? 

Het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen wordt beheerd 
door een bestuur, waarin twee Katholieken zitten, namelijk 
mr, Veraart en mr. Kortenhorst, en ook mr. Diepenhorst, een 
antirevolutiounair, een bewijs, dat. dit bureau een algemeen 
karakter draagt en niet een partijkleor kerft. De adviezen 
worden ook gegeven aan Katholieke organisaties; iedereen, 
die een advies vraagt, krijgt het, afgezien van de politieke 
richting. Gaat het nu aan om ook f 10 009 te geven aan een 
Katholieke bureau? Ja, als het er om gaat voor zijn richting 
te holen wat er te halen valt, dan is het een systeem; maar 
ik vraag of cle Kamer op dien verderfelijken weg moet voort-
gaan. Staat liet bureau voor de K. S. A. gelijk met het 
Centraal Bureau voor Sociale Adviezen? 
_ De Katholieke Actie is een bnreau van poiitieken aard, dat 

zich vooral bemoeit, met de bestrijding van het socialisme. 
Dat is dus antisocialistische en in elk geval Katholieke poli-
tick. Waarom moet er nu een .ander bureau komen 
voor adviezen voor Katholieken? Men roept dat. dit 
er al is. maar geen mensen, weet er van. Het is naturlijk be-
kend bij de hoeren Katholieken die hier staan te roepen en 
die het socialisme willen bestrijden, maar niet als advies-
bureau. 

En welken weg gaat men nu op? Als ik consequent wil zijn 
in de richting-van Wijnbergen, dan moet ik voorstellen. 
f 30 000 uit te trekken, om dan f 10 000 te geven aan het 
bureau van de sociaal-democratische gemeenteraadsleden of 
de sociaal-democratische studieclub. D<t is ook in Amstcr-
dam en moet misschien wegens geldgebrek opgeheven worden. 
Dan kan er nog een antirevolutiounair bureau komen en een 
C'hristclijk-historisck en dan willen de vrijzinnig-democraten 
ook wol een bureau om de socialisatie te bestrijden, welke 
zaak zij tevcus willen onderzoeken. Als dat zoo doorgaat 
moeten wij straks een apart™ spoortrein of afzonderlijke 
spoorwagens hebben voor de Katholieken en ook minstens 
zelfs een apart Parlement, want wij zijn hier voortdurend 
met hen in aanraking en wie weet waarmede wij hen besniet-
ten. Maar wordt het niet ergerlijk, die voortdurende jacht 
naar geld voor Katholieke inrichtingen? Men moest aantoo-
nen, dot he» Buraoa voer sociale adviezen aan Katholieken 
<resn goede, onpartijdige adviezen geeft. Wil men dat bureau 
helpen, laat men het dan doen door te stemmen voor ons 
amendement. Men weet hoe noodig dit bureau is en men moet 
de mensehen in de gelegenheid stellen daarvoor geld te krij-
gen. dan heeft men kans dat het in staat zal zijn verder te 
w c ken. 

Ik hoop dus dat de Kamer niet y.A stemmen voor het 
o men dement, vnn Wijnbergen, maar voor het onze. 

Daar het amendement door meer dan vijf loden is onder-
teekend, 'maakt het van rechtswege een onderwerp van be-
raadslaging uit. 

De heer van Bavesteijii: Mijnheer de Voorzitter! Het heeft 
mij veel genoegen gedaan, dat de heer Schaper het amende-
mcnt-van_ Wijnbergen genoemd heeft een muizenvalsysteem 
en dat hij er nog andere vriendelijke qualificaties voor over 
heeft gehad. Maar dan wil ik toch dit zeggen, dat dit toch 
in het algemeen geldt voor de gansc-he politiek, zooals die 
gevoerd wordt door de Katholieken, al is dit hun goed recht. 
Het verbaast mij eohtcr, dat do heer Schaper bij deze betrek-
kelijk klein© zaak hierover valt, terwijl hij bij voel gewich-
tiger zaken geen bezwaar maakt. De heer Schaper vraagt 
welke. Dc noem b.v. het onderwijs, dat hier gesubsidieerd 
wordt door de medewerking van de'heeren van de S. D. A. P . 
Daarvoor geldt precies hetzelfde en ais d« heeren dat ont-
kennen, vraag ik hen of zij dan ook ontkennen dat het Katho-

(Yan Havcstcijn e. a.) 
lieke onderwijs dient tot bestrijding van het socialisme. Dat 
is onmiskenbaar. En daarom zou ik willen vragen of het niet 
mogelijk ia dat eerst het amendement-Schaper in stemming 
komt, want indien dat gebeurt komt do Kamer te staan voor 
een zuivere uitspraak. Het kan zeer goed zijn, dat do Kamer 
het amendement-Schaper wil aanvaarden, maar wordt het 
verworpen, dan wordt het beslaan van liet Centraal Bureau 
voor Sociale Adviezen te Amsterdam in de waagschaal gc-
stold. Indien dit bureau het door den heer Schaper voorgc-
stelde subsidie niet ontvangt, wordt het met ondergang be-
dreigd. 

Ik wil er even op wijzen hoe nadeelig de opheffing zou 
zijn. De heer Schaper heeft reeds gewezen op het groote aan-
tat adviezen van verstrekkenden aard dit bureau ver-trekt, 
maar dit bureau heeft ook cen zeer groote bibliotheek van 
23.000 doelen, waarbij zich niet minder dan 7ÜÜ periodieken 
bevinden terwijl 16 velschillende dagbladen worden bewerkt, 
uitgeknipt, gedossieerd enz. Het zou weiu-ehelijk zijn, dat 
deze bibliotheek gebracht werd ten bate van iedereen, maar 
thans is het bureau door geldgebrek niet in staat de biblio* 
theek bv. open te stellen voor het publiek in de avonduren. 
Het bureau heeft do f 10 000 subsidie werkelijk hard noodig 
om zijn werkzaamheden viuehtdragender te doen zijn. Hst 
bureau stelt zich ook nog voor te zijn een soort van centrale 
voor de openbare leeszalen. 

Mijnheer de Voorzitter! De noodzakelijkheid van do aan-
neming van het amendement-Schaper is wel voldoende aan-
getoond. Ik herhaal dat, wanneer het wordt verworpen, men 
bij de stemming over het amendement-van Wijnbergen voor 
dc zeer onaangename beslissing wordt gesteld door de ver-
werpiug van het subsidie aan het bureau der Katholieke 
Sociale Actie, d. w. •/.. ter bestrijding van het socialisme, 
meteen te verwerpen het subsidie aan het bureau te Am-
sterdam. 

De Voorzit ter: De geachte afgevaardigde heeft mij gc-
vraagd of het amendement van den heer Schaper c.s. niet 
het eerst in stemming zou kunnen worden gebracht. Ik moet 
hem daarop antwoorden, dat dit niet mogelijk is. aangezien 
het Reglement van Orde bepaalt, dat het amendement dat 
de verste strekking heeft, het eerst in stemming moet komen 
en _ het amendement van den heer van Wijnbergen heeft 
buiten kijf de verste strekking. 

De heer Troe ls t ra : Mijnheer de Voorzitter! Toen ik kennis 
nam van het amendement'van Wijnbergen, was mijn eerste 
indruk deze: het is jammer dat aldus van de ziide der Katho-
lieken zelf iets gedaan wordt, waardoor feitelijk de bevre-
digingspolitiek in zake. het onderwijs gevaar loopt gecompro-
mitteerd te worden. En vooral uit hetgeen de heer van 
Knvesteijn heeft opgemerkt, blijkt mij dat deze vrees niet 
ongegrond was. Wij zijn hier nu eenigc jaren bezig om ten 
opzichte van al datgene wat samenhangt met de vrije cultivee» 
ring van het geestelijk leven der natie in zijn verschillende 
vormen te zorgen, dat niet door de macht en de materieele 
middelen van den Staat bet jreweten der verschillende burgers 
aangerand wordt. Dit is wel dc grondslag van onze bevre-
digingspolitiek. 

Het voorstel van den heer van Wijnbergen is niet een 
overdrijving van dat beginsel, maareen voortzetting van den 
uiterlijken vorm, waarin het zich uit. op een gebied, dat 
daaraan niet de minste zakelijke behoefte heeft, door bet 
subsidie voor het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen 
vast te knoopen aan een subsidie voor het Bureau voor Katho* 
lieke Sociale Actie. 

De onderwerpen, die het hier geldt, hebben ten eerste met 
san geloofsrichtinjr of levensbeschouwing niet te maken. 
Indien deze een doorslaanden invloed zouden uitoefenen o;> 
do te geven adviezen, zou daaruit moeten worden afgeleid, 
dat die adviezen niet juist zijn. 

Verder is bet volkomen waar, dat wanneer het beginsel 
eenmaal ten bate van de Katholieken wordt aangenomen, 
andere richtingen in het volk er aanspraak op hebben, dat te 
hunnen opzichte hetzelfde beginsel zal worden aanvaard. Ik 
weet niet, hoe tegenwoordig precies de verhouding is tusseben 

l 
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(Troelstra e. a) 
<le antirevoluticnuniren en de Katholieken, maar tot nog too 
heb ik alti.jd gemeend — en ik heb geen aanleiding te moenen, 
dat dit thans ander» is — dat er vooral nok tusschen de 
Protestanten aan de rechterzijde en de Katholieken op menig 
punt is diepgaand verschil van levensbeschoiiwing. Ik kan 
mij moeilijk voorstellen, indien de Katholieken voor het 
leveren van adviezen op sociaal terrein apart worden onder-
steund. dat niet binnen korten tijd ook van den kant van do 
antirevolutionnairen de behoefte zal worden gevoeld, voor 
zich een dergelijk instituut in het loven te roepen. Men zou 
daardoor vanzelf aan het bestaande bureau voor sociale 
adviezen, zonder dat hot dit zelf wil, een zeker exclusief 
karakter gaan tcoven. 

Wij hebben in onze eigen pariij sinds jaar en dag een 
sociaal-democratische studieclub en wanneer wij wenschen 
voorgelicht te worden omtrent verschillende zaken op sociaal 
terrein, hebben wij menigmaal van die studieclub dankbaar 
gebruik gemaakt. Evenwel, sedert het Centraal Bureau voor 
Sociale Adviezen zich heelt ontwikkeld, hebben wij de be-
boefte aan de voorlichting door onze eigc-n sociaal-democra-
tische studieclub groot en deels verloren. Wanneer wij ons 
echter stellen op het standpunt, door het amendement van 
den heer van Wijnbergen ingenomen, zouden ook wij moeten 
komen met een voorstel, om aan onze sociaal-democratische 
studieclub uit billijkheid ge'ld te geven, minder omdat er 
zooveel behoefte zou zijn aan adviezen van die club, dan wel 
omdat wij op die wijze de beschikking krijgen over eenige 
duizenden guldens, door den Staat gegeven, die wij door mid-
del van die studieclub op onze eigen manier zouden kunnen 
gebruiken. 

Ik meen, dat het noodig is direct energiek front te maken 
tegen deze poging. Het separatisme is in Nederland al sterk 
genoeg; laat het in 's hemelsnaam niet verder door de aan-
neming van dergelijke amendementen worden versterkt. 

Ik heb echter meer in het bijzonder het woord gevraagd om 
op te komen tegen het feit, dat hier gezegd is: gij. die hier 
uw bevredigingspolitiek op onderwijsgebied voert, hebt niet 
het recht u te verzetten tegen het amendement van den heer 
van Wijnbergen. Daartegen protesteer ik. Het een heeft met 
het ander niet te maken. Wij willen voortgaan om datjrene te 
doen wat noodig is, om de eerbiediging van de gewetensvrij -
heid te bevorderen. Wij willen niet, dat de machtsmiddelen 
van den Staat zullen worden gebruikt, hetzij positief, hetzij 
negatief, om dezen grondslag van onze onderwijspolitiek aan 
te tasten. Wij wenschen ons eigen deugdelijk beginsel, naar 
bet mij voorkomt het eenig mogelijke beginsel van regeeren 
in dit opzicht, niet te compromitteeren door ons te begeven op 
den weg, die ons door den heer van Wijnbergen wordt aan-
gewezen. 

De heer Smeeilk: Mijnheer de Voorzitter! Het debat over 
deze quaestie dreigt een grooten omvang aan te .nemen en 
wordt zeer boog principieel ingezet. Naar bet mij voorkomt 
staat de zaak toch wel wat eenvoudjg-er. De ervaring leert, 
dat verschillende kriugen van het volk behoefte hebben aan 
allerlei practische adviezen in zake woningbouw, coöperatie, 
do sociale wetgeving enz. en dat die advie/>en het liefst en 
het meest gevraagd worden van de bureaus, die uitgaan van 
de eigen organisaties, dus bureaux waarmede zij gcestes-
gemeenschap hebben. Nu verrichten al die verschillende 
bureaux een zeer nuttig werk, dat ook van staatswege zeer 
wel gesteund mag worden. Wanneer wij bet zoo opvatten, 
dan is dunkt mij niets tegen om, wanneer de Staat al dio 
bureaux op gelijken voet steunt, óók bet Katholieke Sociale 
Bureau te Leiden en de andere bureaux, die in de toekomst 
zullen worden opgericht, van staatswege steun te verleenen. 

Nu bestaat er voor vele leden van de Kamer een moeilijk-
heid om te stemmen over do ingediende amendementen, 
omdat zij zich stellen op het standpunt dat het niet aangaat 
om te stemmen voor amendementen, die een verbooging van 
de begrooting bedcelen. Daarom zou ik, hoezeer ik ook 
sympathisecr'"niot het denkbeeld dat aan liet amendement van 
den heer van Wijnbergen ten grondslag ligt, liever niet voor 
dat amendement stenimon. Ik hoop echter, dat de Minister 
ons uit deze moeilijkheid zal redden en zijnerzijds met een 

(Smcenk e. a.) 
voorstel zal komen om te bevorderen dat ook de bureaux, die 
betzelfde nuttige werk verrichten als het bureau te Amster-
darn, subsidie kunnen krijgen. In casu vooral hot bureau te 
Leiden. 

De heer Snocck Hcnkcninns: Mijnheer de Voorzitter! 
Met een enkel woord von-rh ik te zeggen, waarom ik tegen 
beido amendementen zal stemmen. Het stemmen vóór het 
amendement van den heer van Wijnbergen c.s. zou ons bren-
gon op een beslist verkeerden weg. Indien dit amendement 
wordt aangenomen, zoo kan het niet anders of dan zullen 
het volgende jaar ook posten van f 10 0ÖO op de be;>Tootin<r 
moeten worden gebracht voor een bureau voor sociale adviezen 
in sociaal-democratische richting en voor een dergelijk bureau 
in Protestantsch-Christelijke richting. Onzerzijds is reeds 
vergaderd om een dergelijk bureau op te richten, .naar finan. 
cieele overwegingen hebben tot heden daarvan terug-
gehouden. Wil men dezen weg opgaan, de Kamer moet het 
weten, maar m.i. is het altijd nog beter, dot wij komen tot 
één bureau, dat deskundige practische adviezen geeft. 

Het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen te Amsterdam 
geeft goede adviezen, en ik zou aan degenen, die deze zaal: 
ui het bijzonder behartigen, de vraag willen voorleggen of 
het niet mogelijk ware dit bureau zoodanig in te richten, 
dat daaraan wordt medegewerkt door mensehen, die de ver-
schillende richtingen vertegenwoordigen. Zou de Minister, 
bi.1 verwerping van de beide amendementen, niet in onder-
handeling willen treden met het bureau om dit zoodanig uit 
te breiden en te outilleeren, dat personen van verschillende 
richting aan de vorming der adviezen zouden deelnemen, 
waardoor nog meer bot verkrijgen van goede onpartijdige 
ndviesen Tereekerd wave Wnnr wij niet de zekerheid hebben, 
dat m die richting zal worden gegaan, sou door aanneming 
van het amendement van den heer Schaper de zaak ontijdig 
worden beslist. Als de Minister omtrent den gowenschten 
«rang van zaken zekerheid kon verkrijgen, zou aan een zoo-
danig bureau een behoorlijk subsidie kunnen worden verleend ! 

De heer Tlalib : Mijnheer de Voorzitter! Het zal de Kamer 
met verwonderen, dat ik belangstelling heb voor het Centraal 
Bureau voor Üocialp Adviezen; ik ben de eerste directeur 
geweest en heb op de verdere ontwikkeling wel eenigen in-
vloed gehad. 

Teen ik directeur was, heb ik den Minister herhaalde 
malen ontmoet, omdat hij een der bestuursleden was. Van 
den eersten dag af is het bureau niet alleen in theorie, maar 
ook in de practijk volkomen kleurloos geweest wat betreft 
ïcligieuzo quacsties. In mijn tijd maakten Katholieke goes-
tehjken herhaaldelijk gebruik van de bibliotheek; er werden 
adviezen gevraagd zoowel door werkgevers als werklieden, 
waaronder Katholieken, antirevolutionnairen en sociaal-
democraten. 

Nu heb ik dit groole bezwaar tegen het amendement-van 
Wijnbergen, dat het twee zaken aan elkander koppelt, die 
niets met elkander hebben te maken. 

Het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen schenkt — 
wij weten het uit ervaring •— bevrediging aan degenen, dio 
adviezen verlangen op sociaal gebied, doch overigens zeer 
verschillend denken op religieus gebied. Het Jiureau voor 
Katholieke Sociale Actie heeft een geheel ander, volkomen 
geoorloofd, doel, nl. om het speciaal Katholieke standpunt 
in de sociale organisatie te 1-cvor-diereu. Dat is een speciaal 
partijdoel, terwijl het Centraal Bureau buiten elke partij-
propaganda staat. 

Wanneer men die twee dingen in één amendement samen-
koppelt krijgt men onvermijdelijk verwarring. Ik ben het 
met den boer Snoeck Henkemnns volkomen eens, wanneer 
wij deze richting uitgaan, zullen wij ook subsidie moeten 
geven aan antirevolutionnairo bureaux, aan sociaal-denio-
cratisclio bure:iux, aan allerlei bureaux dio zouden worden 
opgericht, en dan maken wij, uit liefde voor het Centraal 
Bureau voor Sociale Adviezen, het Centraal Bureau veer 
Sociale Adviezen dood. Een dergelijks inrichting blijft alleen 
mooi, wunneea- zij niet alleen in theorie, nwar cok in da proc< 
tijd voldoet aan menseben van allerlei richting, en men zou 
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het Centraal Bureau vi>or Sociale Adviezen een groot uioreol 
kwaad doen, door te gaan >a de richting die de heer van 
Wijnbergen vrenseht. Ik zal dan ook tegen het amendement 
vou den boer van ' Wijnbergen stemmen. 

De heer ö ü o : Mijnheer de Voorzitter; Ik wensch mot een 
enkel woord te mntiveeren waarom ik, hoewel aanvankelijk 
voornemens om te stemmen voor het amendement van den 
heer van Wijnbergen, thans daartoe geen vrijheid meer kan 
vinden. Üveieenkomstig hetgeen de heer van Ravesteijn zeido 
voelde ik het gevaar, dat licide amendementen zouden worden 
verworpen en dat daarmede ook het Centraal Bureau te Am-
sterdam zou zijn benadeeld. Wel is waar wat de heer Treub 
zeide, dat eeu subsidie aan het Bureau voor Katholieke Sociale 
Aetiir wellieht tot het bevorderen van paitijdoeleindeu zou 
.kunnen worden gebruikt, maar het gevaar, dat verwerping 
van het eerste amendement de verwerping van het tweede na 
zich zou i-leppen, deed mij aarzelen. Uit de toelichting van 
verschillende zijden, met name van den heer SmeenJk, blijkt 
evenwel thans, dat men door het toestaan van het amende-
ment-vnn Wijnbergen reeds nu principieel zou beslissen over 
subsidies aan allerlei andere bureaux, die nog kunnen komen. 
Dat versterkt mijn bezwaar en maakt dit overwegend, want 
wanneer men zes, acht of negen van die bureaux krijgt, zal 
ten slotte geen enkel meer behoorlijk geoutilleerd kunnen zijn. 
De versplintering ware hier noodlottig vcor alle: noodwendig 
blijven zij dan klein en geen enkel heeft genoeg te doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het subsidie voor het Centraal 
Bureau voor Sociale Adviezen is voorgesteld, nadat de Regee-
; ing kennis heeft genomen van de wijze van werken van het 
•-<reau, zijn budget, de contributies en subsidies die net van 
i.udere zijde ontvangt. Op grond daarvan aanvaardt de Regee-
ring de verantwoordelijkheid voor het voorstel en op grond 
daarvan moet ook de Kamer oordeelen. Nu neem ik grif aan, 
dat speciaal bij den Minister omtrent het Katholiek Bureau 
voor Sociale Actie eveneens al deze gegevens bekend zijn, 
maar de Kamer kent ze niet. Ik acht het in ieder geval noodig 
te weten, of, gezien de eigen contributies en subsidies van 
het bureau, het voorgestelde amendement beantwoord aan den 
norm. dien de Eegeering zelf in zulk een geval aanlegt. De 
Kamer is zakelijk gesproken feitelijk niet in staat over het 
amendement-van Wijnbergen te oordeelen. 

De heer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Verleden jaar heb ik, naar aanleiding van een inge-
komen verzoek, ernstig overwogen of ik op de begrooting zou 
komen met een post, als thans bij amendement door den heer 
van Wijnbergen wordt voorgesteld. 

Op het laatste moment ben ik echter daarvan terugge-
komen, en eigenlijk om zeer persoonlijke redenen. Het zal 
aan ven-ohillende leden dezer Kamer bekend zijn, dat ik ben 
He oprichter en 13 jaar geweest ben directeur van het cen-
traal bureau te Leiden, terwijl ik ook — de heer Treub heeft 
er aan herinnerd — een van de oprichters en bestuurslid ge-
weest ben van het centraal bureau te Amsterdam. Ik voor 
mij zag dan ook in het bestaan van het eene bureau geen 
hinderpaal voor het andere. Integendeel, de ervaring leerde 
de wensohelijkheid, om naast het eene bureau, dat zich bij 
zijn adviezen te onthouden had van iedere prineipieele uit-
spraak, dat zich, wanneer over een principieel punt advies 
gevraagd werd, ex professo van advies onthield. — wat te 
Amsterdam steeds het stelsel is geweest — te hebben voor de 
zeer krachtige en uitgebreide Katholieke sociale beweging een 
eigeu bureau met eisen ambtenaren, om voorlichting te geven. 

Maar de persoonlijke band met het bureau te Leiden heeft 
mij ten slotte er van weerhouden, om, toen ik optrad als 
Minister — ofschoon op dat oogenblik en vermoedelijk ook 
voor de toekomst geheel los van dat bureau — met voorstellen 
bij de Kamer te komen. 

Maar de zaak staat anders, nu uit den boezem van de Kamer 
twee voorstellen zijn ingediend, het eene, om zoowel_ aan het 
bureau te Amsterdam als dat te Leiden een subsidie van 
f 10 000 te geven. en het andere, om het subsidie aan bet 
bureau te Amsterdam te verhoogen tot f 10 000. 

De heer Otto heeft in het bijzonder gevraagd, of aan de 
Regeering bekend was, boe het staat met de financiën van 

(Minister Aalbcrse.) 

Aangezien het amendement van den heer van Wijnbergen 
door de Regeering is overgenomen, maakt het al? zoodanig 
geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

liet bureau te Leiden. Van Amsterdam weten wij het, zeide 
hij. maar van Leidon niet. Ik rcreu, dat de Kamer het van 
beide weet, althans weten kan. 

Verleden jaar is in het Voorloopig Verslag over de begroo-
ting gevraagd, of het juist was, dat bij de Regeei-ing waren 
ingekomen verzoeken van de bureaux te Amsterdam en te 
Leiden, om het subsidie to verhoogen of een subsidie te ver-
leenen, en werd verzocht om overlegging van gegevens. Ik 
heb toen bij de Memorie van Antwoord overgelegd alle stuk-
keu, die daaromtrent bij het Departement waren ingekomen, 
dus zoowel van Amsterdam als van Leiden een volledig over-
zieht van de exploitatiekosten en een begrooting. 

Wat de financieele verhouding betreft, die te Leiden i?. 
veel gunstiger dan die te Amsterdam. Amsterdam heeft van 
den beginne af aan gesukkeld met zeer weinig particuliere 
bijdragen, en grootendeels van subsidies geleefd van de ge-
mcenten on van het Rijk. Toen nu het bestuur van het bureau 
te Amsterdam verzocht om verhooging van het subsidie, heb 
ik onmiddellijk op de fout gewezen, dat er tusschen subsidies 
en eigen inkomsten geen behoorlijke verhouding was. en het 
voorbehoud gemaakt, dat ik. voordat ik met een verhooging 
kwam — ik heb toen al gedacht aan 10 mille, er werd ge-
vraagd 14 mille — eerst het bestuur moest zorgen, dat de 
eigen inkomsten eenigermate zouden worden verhoogd. 

Dat is ook sindsdien gebeurd. Volgens de berekeningen, 
welke ik daarover heb, zijn de eigen inkomsten in Amsterdam 
met ik meen f2000 vooruitgegaan. Dus wat dat betreft, heeft 
mon daar zijn goeden wil getoond en zou ik geen bezwaar 
hebben, om tot verhooging van het subsidie in Amsterdam 
over te gaan. 

Wet Leiden betreft, staat de zaak wat dit betreft veel 
gunstiger. Het ligt ook voor de hand; het bureau heeft tot 
nog toe nog nooit eenige subsidie genoten. Het bestaat 15 jaar 
en zorgt zelf voor zijn eigen financiën. Het kampt in de 
laatste jaren, vooral door de stijging van de salarissen der 
ambtenaren, inderdaad met steeds grootere tekorten, maar 
toch altijd nog waren zijn eigen inkomsten van f 16 a f 17 000 
veel beter dan die van het. bureau te Amsterdam. In verhou-
ding dus is het subsidie van f 10 000 veel geringer dan het 
subsidie van f 10000 voor Amsterdam, hetwelk op lange na 
een dergelijk bedrag niet uit zijn eigen inkomsten heeft. Dit 
in antwoord op de vragen, die de heer Otto heeft gesteld. 

Overigens, wat de zaak zelf betreft, om dezelfde reden waar-
om ik —• oischoon ik er veel voor gevoel — niet gekomen ben 
persoonlijk met een voorstel voor die subsidies, geloof ik ook, 
dat het misschien beter is, dat ik persoonlijk niet. al te veel 
aan dit debat deelneem, maar het aan de Kamer zelf overlaat. 

Alleen de heer Smeenk heeft mij ten slotte noj» een positieve 
vraag gesteld. 

Hij heeft namelijk gezegd: ik zit voor d© moeilijkheid, dat 
ik voor mij wel bereid ben om voor beide amendementen te 
stemmen, maar dat in het algemeen ik en ook enkele andere 
leden in do Kamer bezwaar maken om te stemmen voor amen-
dementen die er toe leiden dat posten van de begroeting wor-
den verhoogd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben wel bereid om. indien de 
heer Schaper daartoe wil medewerken, tot een zuivere stem-
ming over deze zaak te komen. Ik geloof, dat het het best 
op deze wijze 'kan gebeuren, wanneer door mij overgenomen 
wordt het amendement dat ingediend is door den heer van 
Wijnbergen, en dat de heer Sohoper dan zijn amendement 
aldus wijzigt, dat hij overneemt de omschrijving, zooals die 
op het oogenblik staat in art.. 120 en alleen het bedrag van 
f 3500 verhoogt tot f 10 000. Dan wordt dus zijn amendement 
een amendement op het door overneming v<in het eerste amen-
dement gewijzigd artikel. 

Op die wijze krijgen wij dus een volkomen zuivere stem-
ming, dan gaat het niet meer over verhooging van den pest, 
maar gaat het uitsluitend over een vermindering van den post. 

De vraag znl ten slotte zijn, of de Kamer die vermindering 
met f 10 000 accepteert, ja dan neen. 
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(Voorzitter e. a.) 
De Voorzitter: Het amendement van den heer Schaper e s . 

is door de overneming van het amendement van den heer 
van Wijnbergen c.s. vervallen. Wenscht de heer Schaper een 
nieuw amendement voor te stellen? 

De heer Scheper: Mijnheer de Voorzitter! Het heeft er iets 
van alsof hetgeen nu gaat geschieden in onderling overleg 
geschiedt tusschen den Minister en mij. Ik weet echter ner-
gens iets van. De Minister heeft overleg gepleegd met mij als 
voorsteller van een amendement, doch per slot van rekening 
geheel gedaan wat hij zelf wilde en niet wat ik wilde. Heeft 
de Minister misschien met u overleg gepleegd? 

De Voorzit ter: Neen, met mij is geen overleg gepleegd 
over het overnemen van dit amendement. Ik wist er niets 
van, maar het spreekt vanzelf, dat waar het amendement 
van den heer van Wijnbergen c.s. is overgenomen, de heer 
Schaper om zijn doel te bereiken een nieuw amendement zal 
moeten voorstellen. De geachte afgevaardigd© heeft niet het 
recht te spreken van een overleg tusschen den Minister 
en mij. 

Do heer Schaper: Ja , Mijnheer de Voorzitter! Ik zal een 
nieuw amendement indienen, maar vooraf wil ik een woord' 
van protest doen hooien tegen het overnemen van het amen-
dement van den lieer van Wijnbergen door den. Minister. 

Wat dit met de welvoeglijkheid tegenover de Kamer te 
maken heeft, verklaar ik niet te begrijpen. De Minister 
begint met de voorstanders vau het systeem van den heer van 
Wijnbergen, en ook blijkbaar van hem zelf, onmiddellijk een 
grooten voorsprong te geven. Zij hebben mi een begrootings-
post voor zich. Maar als de Minister nu uit kieschheid zijn 
eigen systeem niet heeft willen brengen op de begrooting 
en er ook liever niet over debat teeren wil, had hij saneer niet 
dit amendement moeten overnemen. 

Ik had veel liever een groo^e redevoering van den Minister 
gehad, dan dat hij dat amendement overnam. 

Tegen dit geheele systeem van handelen kom ik op. Ik heb 
een sterk vermoeden, dat het een doorgestoken kaart is. 
Wanneer is zie, dat de heer van Wijnbergen, die anders 
toch goed van den tongriem gesneden is, geen woord tot 
toelichting van zijn amendement heeft gesproken, maar een-
voddig gezegd heeft: ik beveel bet amendement bij de Kamer 
aan; ik verwijs naar de schriftelijke toelichting — die nog 
geen tien regels groot is —, dan heb ik het vermoeden, dat 
de hoeren dachten: het komt wel in orde ; het zaakje is gezond ; 
do Minister zorgt wel voor de rest. 

Ik protesteer daartegen. De vraag is: welken weg gaan wij 
hier op? Het valt niet te ontkennen, dat het Bureau van de 
Katholieke Sociale Actie heel wat anders is dan het Centraal 
Bureau voor Sociale Adviezen. Het Bureau van de Katholieke 
Sociale Actie is een partij-instrument. Geen wonder, dat dat 
zich kan bedruipen, de groote Roomsch-Katholieke Rtaats-
partij zit er achter en de werkzaamheid van dat bureau 
bestaat voor een groot deel in het bestrijden van socialisme 
en anarchisme. Er is daar dus een stimulans van fa natieken 
aard, die achter dat bureau zit. 

Ziiaar nu zien wij, dat dat Katholieke Bureau, dat volgens 
den Minister zelf er veel beter voor staat, eigenlijk niet om 
geld is gekomen. 

Verleden jaar, zegt de Minister. Maar nu niet en de 
Minister heeft zelf gezegd, dal het er veel gunstiger voor 
staat. Er is dus in dit opzicht geen peviculum in mora. Maar 
voor het Centraal_ Bureau voor Sociale Adviezen is het een 
qnaestie van te zijn of niet te zijn. 

Vn;i den heer Snoeck Henkemans hebben wij vernomen, 
waar het heengaat. Daarin heeft deze geachte afgevaardigde 
volkomen gelijk. Als dit toegestaan wordt, dan staat de. deur 
Ópen voor alle andere dergelijke dingen. Ieder wil wel geld 
hebben uit de staatskas voor een dergelijk bureau. 

Ik acht het een verderfelijk systeem. Wij kunnen veel ver-
dragen en in zake onderwijs is van onzen goeden wil geble-
ken. Maar dat men dezen kant zou uitgaan, door geld voor 
allerlei bureaux van dezen aard beschikbaar te stellen, is 
door alles heen. Dan zou men heel wat geld beschikbaar 
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moeten stellen; elk bureau moet een bibliotheek hebben, een 
afzonderlijk apparaat, en het gevolg is geldverspilling in 
hooge mate. Dat gaat niet aan! 

Ik zal nu niet ingaan op alles wat ter verdediging van die 
zaak is gezegd. De heer Smeenk heeft ook iets in het midden 
gebracht ter verdediging; hij zou de zaak wel willen steunen 
ook als er meer bureaux kwamen, van meer richtingen. Ja, 
als men het geld te grabbelen wil gooien, dan moet men dat 
systeem volgen; het is dan eenvoudig om uit de staatsruif 
zooveel mogelijk te krijgen. 

In dit verband moet ik nog even terugkomen op hetgeen 
gezegd is door de heeren vn Ravesteijn en Otto. 

De heer van Ravesteijn heeft het door ons verdedigd denk-
beeld verzwakt, door ons te verwijten, dat wij evenzco o-edaaD 
zouden hebben ten aanzien van het onderwijs. De heer ï roeb 
stra heeft reeds aangetoond, dat dat heel wat anders is. Het 
heeft met onderwijs niets te maken. 

In de rede van den heer Otto hebben wij een tegemc-et-
koming gezien aan het êysteem van den Minister; zijn vraag, 
waarop hij gaarne een gunstig antwoord kreeg, beteekent 
ook niet een krachtig verzet tegen dit verderfelijk systeem, 
een verzet als men van liberale zijde wat anders verwacht 
zou hebben. 

Er rest mij nu niet anders dan een nieuw amendement 
voor te stellen, en wel om onderart. 19 met f 10 000 te ver-
minderen en de oorspronkelijke redactie er van te herstellen. 

De Voorzit ter: De heer Sch aper heeft een amendement 
voorgesteld, om onderartikel 129 to verminderen met f 10 900 
en de oorspronkelijke redactie van dit onderartikel te her-
stellen. 

Het amendement van den heer Schaper wordt ondersteund 
door de heeren Albarda, Gerhard, van den Tempel, Visser 
van IJzendoorn en Marchant en maakt mitsdien een onder-
werp van beraadslaging uit. 

De heer Kete laar : Mijnheer de Voorzitter! Ik wensen, 
evenals de heer Schaper, een enkel woord van protest te 
spreken tegen de wijze, waarop het met het amendement-van 
Wijnbergen is g*gaan. 

Wij zijn hier in de Kamer gewoon, dat Ministers amen-
dementen overnemen, wanneer zij zoo goed als zeker zijn 
dat de geheel© Kamer daarmede instemt. Bovendien worden 
dergelijke amendementen zeker nooit overgenomen, indien 
niet vooraf de Commissie van Rapporteurs is geraadpleegd. 
En wat is nu geschied? De heer Snoeck Henkemans. wel is 
waar niet in zijn qualiteit van voorzitter van de Commissie 
van Rapporteurs, maar die toch voorzitter van de Commissie 
van Rapporteurs is. heeft het amendement bestreden en heeft 
gezegd dat hij er niet vóór zou stemmen, heeft er tegen ge<-
waarschuwd, en van verschillende kanten uit de Kamer is 
verzet er tegen gekomen. En nu, alsof dat heelemaal niet 
heeft plaats gehad, terwijl anders een Minister, vaak als er 
maar één of twee leden tegen zijn, zegt: dan laat ik de be-
slissing aan de Kamer over, neemt de Minister dit amende-
ment over. 

Ik meen dat ik daartegen protest moet aantekenen en 
dat de Kamer wel zal doen het amendement van den heer 
Schaper aan te nemen, waardoor deze zaak weer in do Roede 
banen terechtkomt. Verleden week Vrijdag heeft de Minister 
zelf nog zich er over beklaagd en gezegd dat bet hem 200 
speet dat er^'n de bestrijding van de tuberculose zulk e3n 
erroote snlitsing was in verschillende richtingen. En tm in 
dit seval schijnt hii zelf die splitsing in de hand te willen 
werken. Ik kan dit niet begrijpen. Maar hoe dit zij. de 
Minister heeft het onmogelijk gemaakt dat de Kamer «ver 
dit amendement stemde, waardoor zij in de noodzakelijkheid 
gesteld is om te stemmen over een amendement dat von den 
T>ost van der Minister de bedoelde som weer wil afnemen, 
on een nost, di? eenmaal door den Minster op een begrooting 
gebracht is, hoeft altijd een goede kan-. 

De heer Tan Wimbergen : Mijnheer de Voorzitter! De go-
achte afgevaardigde do heer Schaper heeft zooeven tot mij 
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(van Wijnbergen.) 
het verwijt gericht, ,jat fc n j e ^ aanstonds een meer uitvoerige 
toelichting hij ons amendement gegeven heb. Ik meende nog 
altijd, dat liet beter is amendementen juist schriftelijk toe 
te lichten, ten einde de leden van de Kamer van te voren in 
de gelegenheid te stellen de argumenten na te gaan die vóór 
het voorstel worden aangevoerd. Daarom was de toelichting 
er schriftelijk bijgevoegd en was er geen aanleiding tot uit-
vociigp mondelinge toelichting1 over te gaan, tenzij er een 
bestrijding kwam gelijk die nu, naar ik niet verwacht had, 
gekomen is. Naar ik niet verwacht had, zeg ik. Indien de 
heeren sociaal-democraten zich eens de moeite willen geven 
na te lezen de redevoering den vorigen Vrijdag door den heer 
de Jonge gehouden, waarbij de heer de Jonge eenige grieven 
heeft geuit en gevraagd heeft waarom die verschillende ver-
eenigingen in Limburg niet op denzelfden voet werden be-
handeld. en den Minister heeft verzocht zoowel niet-Katho-
lieken als Katholieken vereenigingen denzelfden steun te 
verleenen — indien de heeren sociaal-democraten de goedheid 
willen hebben die rede na te lezen, dan zullen zij moeten toe-
geven, dat er na de houding, verleden Vrijdag van die zijde 
aangenomen, voor mij geen aanleiding was te onderstellen, 
dat de heeren thans een bonding zouden aannemen, die daar-
mede in beslisten strijd is. 

De bestrijding van mijn amendement vatte zich samen in 
twee punten. Er zijn twee redenen aangevoerd tegen het ver-
lecnen van subsidie aan het Katholieke bureau. Het eerste 
argument, door verschillende leden en tot mijn groote ver-
bazing ook door den heer Treub naar voren gebracht, was, 
dat het bureau te Leiden een geheel ander doel had en meer 
partij doeleinden nastreefde. De heer Schaper zeide met zoo-
veel woorden, dat het bureau te Leiden meer ten dienste stond 
van de politiek. Aan dezen laatsten geachten afgevaardigde 
zou ik willen doen opmerken, dat. indien er iets is uitgesloten 
te Leiden, het juist de politieke actie is, in welken vorm en op 
welke wijze ook. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meende nog altijd, dat, wanneer 
men in deze Kamer zooiets zeide, men er aanspraak op kon 
maken geloofd te worden. Dat doe ik ten minste, wanneer 
de heeren spreken over het sociaal-democratisch burean, 
waarvan zij uitteraard het best op de hoogte zijn en daar-
omtrent een verklaring geven. Het verbaast mij dan ook, dat 
dit van andere zijde niet gebeurt. 

Nog eens: uit de statuten en uit de gestie van het bureau 
te Leiden gedurende de vijftien jaar van zijn bestaan, kan 
men zien dat juist is wat ik zeg. Zeker, het bureau te Leiden 
is vooral ook dienstbaar aan de Katholieke organisaties, die 
een zoo grooten omvang in het land aannemen, en speciaal ook 
aan die organisaties, welke gaarne bij een eigen bureau 
terechtkomen. Maar overigens verricht dat bureau precies 
dezelfde werkzaamheden als dat te Amsterdam, alleen wat 
meer van omvang en over een broeder terrein. Wie de ge-
tallen nagaat, zal zien, dat te Leiden heel wat meer adviezen 
worden gegeven dan te Amsterdam. Wij hebben niet te 
maken met de oprichting of de splitsing, het is een bestaande 
toestand, terwijl gedurende tal van jaren het bewijs is ge-
leverd dat in Nederland voor twee dergelijke bureaux plaats 
is. Ook het bureau te Leiden geeft de adviezen gratis aan 
iedereen zonder onderscheid van politieke of religieuze 
richting. Als de heer Treub er op wijst dat aan het Centraal 
Bureau voor Sociale Adviezen ook door Katholieke geeste-
lijken adviezen worden gevraagd, dan aanvaard ik dat, maar 
dan was dat wellicht vóór het bestaan van het bureau te 
Leiden. Het kan nog wel gebeuren, maar er staat tegenover, 
dat het Centraal Bureau te Leiden, waarvan de heer Schaper 
tot mijn groote verbazing zeide dat niemand het kende, 
adviezen geheel gratis geeft aan tal van niet-Katholieken. 
Gisteren schreef men mij nog, dat een niet-Katholiek een 
advies kwam vragen over het collectief arbeidscontract en 
toen hulde bracht aan het bureau, omdat hij er meer gegevens 
vond dan aan de „Koninklijke" hier ter stede; hij werd toen 
donateur van het bureau te Leiden. 

Het verbaast mij, dat hier gezegd wordt, dat men dat 
bureau te Leiden niet kent, terwijl tal van Kamerleden, zoo-
wel ter rechter* als ter linkerzijde daar bij herhaling hebben 
aangeklopt om inlichtingen te vragen en om boeken te halen. 

(van Wijnbergen e. a.) 
Op dit oogenblik is er nog een lid der Kamer hier aanwezig, 
die aan het bureau te Leiden te danken had dat hij een boek 
in handen kreeg, dat hem in de gelegenheid stelde zich op 
afdoende gronden te verdedigen tegen de zware beschuldi-
ging, welke hem ten laste werd gelegd van valsch citeeren. 

Die geachte afgevaardigde, hier thans aanwezig, dankt liet 
aan dat boek van het Centraal Bureau te Leiden, dat hij zich 
tegen die beschuldiging kon verdedigen. 

De heer Schaper: Wat heeft dat hiermede te maken? 

De heer van Wijnbergen: De heer Schaper vraagt wat dat 
er mede te maken heeft. Alleen om in het licht te stellen het 
zonderlinge van de verklaring, dat dit bureau te Leiden onbe~ 
kend is. 

De heer Schaper: De geachte afgevaardigde wil toch niet 
zeggen, dat ik de persoon ben op wien hij het oog had? 

De heer van Wijnbergen: Ik wil maar zeggen, dat he* 
vreemd is, dat een ontwikkeld man als de heer Schaper niet 
op de hoogte is van een bureau, dat rechts en links bij allen 
bekend is. Hij moest dergelijke dingen weten. 

De tweede reden die gegeven werd om tegen het amende» 
ment te stemmen is, dat er anders nog meer bureaux zouden 
kunnen komen. Daarop zij geantwoord: indien er meer 
bureaux komen van dergelijken omvang als dat te Leiden en 
deze kunnen wijzen op een werkzaamheid van 12 a 13 jaar, 
waarin zij zich zonder subsidie hebben in stand gehouden, 
dan kunnen deze ook gesubsidieerd worden. 

De redeneering van den heer Troelstra, dat er dan geen 
enkel bureau meer voldoende geoutilleerd kan zijn, gaat niet 
op, omdat men het in de hand heeft het subsidie al dan niet 
te handhaven. Hier vraagt niet een bureau subsidie, dat er 
nog komen moet, maar een bestaand bureau, en als een be-
staand bureau niet meer goed werkt, wordt het subsidie niet 
gehandhaafd. Er blijft dus voor mij alleen over om aan te 
nemen, dat men dit alleen wil weigeren omdat het betreft een 
Katholiek bureau, en daarom begrijp ik ook dat de heeren 
Schaper en Troelstra, die in den laatsten tijd gewoonlijk be-
trekkelijk ver uiteen staan, op dit gebied elkander gevonden 
hebben. 

De Voorzitter: Door den heer Snoeck Henkemans is op 
het amendement-Schaper een sub-amendement ingediend, 
strekkende om het bedrag van den post te bepalen op f 3500. 

De heer Snoeck Henkemans: Mijnheer de Voorzitter! 
j Ik moet beginnen mijn leedwezen er over uit te drukken, dat 
| de Minister het amendement-van Wijnbergen heeft overjje-

nomen. Niet alleen is het niet gebruikelijk zulke verhoogin-
gen onmiddellijk over te nemen, maar na de oppositie, die 
van verschillende zijden der Kamer is gekomen, had de Minis-
ter de beslissing moeten laten aan de Kamer. Daardoor maakt 
de Minister het voor de leden buitengewoon moeilijk, want 
ment stemt gemakkelijker tegen een amendement, dan tegen 
een voorstel van de Regeering. 

Ik meen echter, dat de post moet blijven op het oude bedrag 
en dat de Minister niet een verhoogd subsidie had moeten 
voorstellen zonder eerst met het bureau nader overleg te 
plegen. 

ik zeg niet, dat de adviezen van dat bureau niet goed zou-
den zijn. Ik heb oniangs van dat bureau nog een uitnemend 
advies gelezen; maar ik zou wenschen, dat aan dat bureau 
verbonden werden personen, die bij de samenstelling der 
adviezen worden geraadpleegd, en die op de hoogte zijn vnn 
hetgeen in verschillende Christelijk-sociale kringen leeft. Ik 
zou er dan de voorkeur aan geven, dat wij één bureau hadden, 
dat door de Regeering behoorlijk werd gesubsidieerd en ook 
goed geoutilleerd zou kunnen zijn, ten einde iedereen van raad 
en advies te kunnen dienen. 

Ik stel daartoe voor een sub-amendement op het amende-
ment-Schaper, om den post weer in zijn oorspronkelijken 
vorm te herstellen, opdat alsnog de weg, door mij aanbevolen, 
kon worden bewandeld. Ik hoop dat dit zal gebeuren, opdat 
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(Snoeck Henkemans e. a.) 
wij kunnen krijgen een Nationaal Bureau, waar wij allen met 
vol vertrouwen onze adviezen kunnen vragen, en opdat er niet 
komen voor rijksrekening verschillende bureaux, die ten slotte 
worden beïnfluenceerd door partijbelangen en door hun bij-
zondere inzichten op politiek en sociaal gebied. Ik beveel op 
die gronden mijn sub-amendement dringend bij de Kamer 
aan. 

Het sub-amendement wordt ondersteund door de heeren 
Schokking, Niemeijer, van Veen, Bakker en van Doorn, en 
maakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit. 

(Troclstra e. a) 
eerste linie, zooals ik reeds opmerkte, tegen de soeiaal-demc-
cratie. Want wanneer men hetzelfde verslag leest, zal men 
daarin expressis verbis medegedeeld vinden, dat de Katho-
lieke actie zich meer en meer richt op de bpstrijding van de 
sociaal-democratie eu „de revolutie". Maar ook tegen de 
andere partijen in deze Kamer wordt dit instituut gebruikt 
en het zou grenzen aan onnoozelheid bij de Kamer, wanneer 
de partijen, hier en aan de overzijde gezeteld, er toe zouden 
medewerken dit instituut op 's lands kosten verder te laten 
werken. 

De heer van Ravesteijn verkrijgt voor de tweede maal het 
woord en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Zooeven is door den 
geachten afgevaardigde den heer Troelstra opgemerkt, dat 
het onbegrijpelijk is. hoe men van de zijde van de voorstellers 
van het amendement en ook van de zijde van den Minister, 
die het amendement heeft overgenomen, kan meenen, dat men 
aan deze zijde der Kamer zoo onnoozel zou zijn om aan te 
nemen, dat het waar is wat de heer van Wijnbergen zooeven 
eeft gezegd, dat het Bureau voor Katholieke Sociale Actie 
niet zou dragen een partij karakter. Ik moet mij daarbij aan» 
sluiten. Ik kan inderdaad niet begrijpen, hoe iemand zoo 
iets kan zeggen. De heeren van de Katholieke Staatspartij 
zullen toch wel moeten toegeven, dat hun geheele politieke 
optreden is ad maiorem gloriam van hun Katholieke Staats-
partij niet alleen, maar ook van de Katholieke kerk, en dat 
het hun plicht is bij al hun doen en laten in politiek en 
publiek opzicht dit in de eerste plaats na te streven. Het is 
eenvoudig absurd te meenen, dat iemand, die niet Katholiek 
is. zou gelooven, dat het Bureau voor Sociale Katholieke Actie 
niet in de eerste plaats heeft een propagandistisch doel. dat 
tweeledig is: verdediging van de Katholieke kerk en be-
strijdiug van de revolutie in den ruimsten zin van het woord. 

Waar dat het geval is, daar verheugt het mii, dat de 
Regeering het amendement van den heer van Wijnbergen 
heeft overgenomen en daardoor voor de eerste maal als het 
ware ontmaskerd heeft het zeer sterke partij-politieke karak-
ter. dat deze Regeering draagt. 

De wijze, waarop dit gebeurd is, getuigt eenigermate van 
naïveteit. Inderdaad heeft de Minister hier den schijn aan-
genomen alsof van zijn kant niet een principieele beslissing 
von het grootste belang zoo maar in een handomdraaien zou 
yMn genomen. Juist daarom moeten wij het amendement van 
den heer Schaper aannemen. 

Thans nog een enkel woord ter waarschuwing voor het sutv. 
amendement van den heer Snoeck Henkemans. Dat komt 
hierop neer. dat daardoor het nuttig en volslagen neutraal 
en onpartijdig bureau — daarover zijn ook de heeren van de 
rechterzijde het eens — te Amsterdam in de onmogelijkheid 
wordt gesteld om zijn werk voort te zetten. 

De heer Smeenk verkrijgt voor de tweede maal het woord 
en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Met een enkel woord moet 
ik opkomen tegen het verwijt, dat van onderscheidene kanten 
aan den Minister wordt gemaakt voor de overneming van het 
amendement van den heer van Wijnbergen. 

De heer Kete laar : Is dit dan de parlementaire gewoonte: 

De heer .Smeenk: Ik stem toe, dat het bij gewone wets-
ontwerpen niet de gewoonte is. dat. wanneer bezwaren tege.r 
een amendement worden ingebracht, de Minister het dan 
toch overneemt. Maar het geldt hier een gansch ander geval. 
Aan de rechterzijde zijn er verschillende leden, die sympathit 
gevoelen voor het denkbeeld, dat aan Let amendement van 
den heer van Wijnbergen ten grondslag ligt, maar die op 
grond van staatsrechtelijke overwegingen niet bereid zijn oni 
te stemmen voor een amendement, dat de verhooging van een 
begrooting bedoelt. Nu heeft de Minister door zijn wijze van 
handelen het juist mogelijk gemaakt, dat de stemming zuiver 
wordt. Door te stemmen voor het amendement van den heer 
Schaper spreekt men zich uit tegen de subsidieering vau 
het bureau te Leiden en door te stemmen voor het sub-amen. 
dement van den heer Snoeck Henkemans spreekt men den 
wensch uit, dat eerst nog een onderzoek zal worden ingesteld 
en verklaart men zich niet bereid reeds nu aan het bureau 

De heer Troelstra verkrijgt voor de tweede maal het woord 
en zegt: Toen ik in eersten termijn het woord voerde, heb ik 
het niet noodig geacht, mijn bewering dat het bureau van de 
Katholieke Sociale Actie een politiek karakter draagt, nader 
toe te licJiten. In de woorden van den Minister hebben wij 
een bevestiging van die stelling gevonden. De Minister toch 
is geweest bestuurslid van het Centraal Bureau voor Sociale 
Adviezen zoowel als van het Katholieke bureau te Leiien, en 
hij deelt ons mede: ik wist dat het bureau te Amsterdam 
slechts adviezen gaf, waarbij principieele punten waren uit> 
geschakeld, en juist daarom bleef er voor mij als Katholiek 
nog gelegenheid over dat aan te vullen door het Katholieke 
bureau. Hieruit valt dus niet anders af te leiden dan dat het 
Katholieke bureau niet eenvoudig geeft adviezen van zake-
lijken aard, maar dient om een principieel standpunt, in 
dezen het Katholieke, nader toe te lichten. 

Nu hooren wij van den heer van Wijnbergen heel boud: 
politieke actie is bij het Katholieke bureau uitgesloten. Ik 
vraag mij af, Mijnheer de Voorzitter, hoe is het mogelijk, 
dat iets dergelijks hier in de Kamer wordt beweerd? Wij 
meenden dat hier als axioma het tegendeel vaststond, maar 
nu dit door niemand minder dan den geachten afgevaardigde 
wordt tegengesproken, is het toch noodig iets verder op de 
zaak in te gaan. 

Ik heb hier het jaarverslag van het Centraal Bureau voor 
de Katholieke Sociale Actie in Nederland over het jaar 1918, 
en lees daarin: 

„Bij het vernemen, dat onder leiding van den Ned. 
R.-K. Bond van Kiesvereenigingen in Nederland een 
Centraal R.-K. Politiek Propagandabureau te Amster-
dam was gesticht, werd onmiddellijk het besluit genomen 
een uitgebreide collectie pamfletten en courantenknip-
sels, door ons Bureau verzameld over de verkiezingen der 
jaren 1901—1905—1909—1913—1916, speciaal met het 
doel die ter beschikking te stellen van een eventueel op 
te richten Katholiek sociaal propagandabureau, aan meer-
genoemd bureau ten geschenke te geven." 

Wij zien dus zoo duidelijk mogelijk dat het Katholieke 
bureau optreedt als leverancier van materiaal voor R.-K. kies-
vereenigingen bij het voeren van den verkiezingsstrijd voor 
de Katholieke staatspartij. 

Wanneer ik de onderwerpen naga, waarover adviezen zijn 
verstrekt, dan merk ik, dat door dit Katholieke bureau zeer 
hard wordt gewerkt, maar dan vind ik daaronder verschillende 
onderwerpen van principieel Katholiek-politieken aard. Ik 
kan mij moeilijk voorstellen, dat bij voorbeeld de twee advie-
zen die verstrekt zijn over het onderwerp „godsdienst en 
sociaal-democratie" een niet politiek, volkomen objectief 
karakter zouden dragen. Een advies dat verstrekt is over 
„geniengde huwelijken" zal al evenmin objectief kunnen zijn. 
En ik zou den heeren anti-revolutionnairen in deze Kamer wel 
eens willen vragen, wat zij er van denken, wanneer ik mede-
deel, dat ook een advies is verstrekt over Luther; ik heb de 
idee, dat dit advies niet bepaald in een geheel zakelijken stijl 
zal zijn gehouden, evenmin als de drie adviezen over het 
onderwerp „vrijmetselarij". Mijnheer de Voorzitter! Wij 
hebben hier te doen met een hulpmiddel voor de Katholieke 
politieke actie, met niets anders. De heeren zijn volkomen 
vrij dit hulpmiddel te b-ezigen, maar het grenst aan het 
schaamtelooze, hier in de Kamer te durven komen vragen van 
ons allen, die door dit instrument van Katholieke actie be-
streden moeten worden, dat wij nog het geld zullen geven 
voor den strijd die tegen ons gevoerd wordt, een strijd in 
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(Smeenk e. a.) 
te Amsterdam een hooger subsidie toe te kennen. Daardoor 
komt de zaak volkomen zuiver te, staan en dat heeft de 
Minister mogelijk gemaakt door het amendement van den 
heer van Wijnbergen over te nemen. 

Ten slotte komt het mi.i voor, dat hier het eenige zakelijke 
motief voor subsidieering is, dat de burraux te Leiden on 
Amsterdam een zeer nuttig werk doen door allerlei adviezen 
te geven van socialen aard. Op dien grond meen ik, dat het 
verleenen van subsidie aanbeveling verdient. 

De heer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Zooals ik reeds zeide, zal ik aan dit debat niet deel-
nemen; alleen zou ik no? even willen aanvullen wat zooeven 
door den heer Smeenk is gezegd. Met verwondering heb ik 
de verontwaardiging van de heeren Schaper en Ketelaar ge-
hoord, en ik zou dien heeren willen vragen of bij een begroo-
tingspost niet alleen door de door mij gevolgde handelwijze 
een zuivere stemming over de zaak wordt verkregen. Wan-
neer ik het amendement niet had overgenomen, zou a priori 
vaststaan, dat er een onzuivere stemming zou plaats hebbeu, 
zoowel over het amendement van den heer Schaper als over 
dat van den heer van Wijnbergen. Wij weten allen van ouds, 
dat dat zich herhaaldelijk heeft voorgedaan. Ik weet niet 
onmiddellijk uit mijn hoofd een antecedent te noemen, maar 
ik meen, dat ook in vroeger jaren de Regeering op dezelfde 
wijze heeft gehandeld, ten einde de stemming zuiver te doen 
zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Hoe het ook zij. ik geloof niet, 
dat men kan aantoonen, dat door deze wijze van handelen ue 
stemming onzuiver wordt; het tegendeel is het geval! 

De Voorzitter: Zou ik de Commissie van Rapporteurs 
mogen verzoeken, haar oordeel te kennen te geven over de 
amendementen? 

De heer Snoeck Henkemans, voorzitter van de Commissie 
van Rapporteurs: Mijnheer de Voorzitter! Op grond van de 
argumenten, tijdens het debat ontwikkeld, zijn van de vijf 
leden der Commissie er drie tegen en twee vóór het sub-
amendement-Snoeck Henkemans, en drie leden vóór en twee 
tegen het amendement-Schaper. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het sub-amendement van den heer Snoeck Henkemans 
wordt in stemming gebracht en verworpen met 52 tegen 23 
stemmen. 

Tegen hebben gestemd de heeren Deckers, van Ryckevor-
sel, Bongaerts, Beumer, Sannes, van Ravesteijn, Hugenholtz, 
Abr. Staalman, Scheurer, Ketelaar, van den Tempel, Hels-
dingen, van der Waerden, Ossendorp, Stuiemeyer, A. P . 
Staalman, K. ter Laan, Troelstra, Teenstra, Oud, Henri 
Hermans, van Beresteyn, Zijlstra, Gerhard, Duys, Bornans, 
v .n Zadelhofi', van Wijnbergen, van Dijk, de Buisonjé, Rink, 
Otto, van Doorn, Engels, Lely, de Muralt, Schaper, Ter 
Hall. van de Bilt. van Schaik, Loeft', de Grcot. Treub. L. M. 
Hermans, van der Voort van Zijp, Smeenk, Marchant, 
Reijmer, Albnrda, J . ter Laan, van Stapele en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren Fruytier, Niemeijer, 
Dresselhuys, de Geer, Haazevoet, Duymaer van Twist, ' 
Snoeck Henkemans, Wintermans, van Vuuren, de Wilde, j 
de Monté ver Loren. Arts, van der Molen, Bakker, van Rap- j 
nard, van Veen, Schokking, Kooien, Juten, Visser van 
IJzendoorn, Bulten, Heemskerk en Schouten. 

Het amendement van den heer Schaper wordt in stemming 
gebracht en aangenomen met 45 tegen 30 stemmen. 

Vóór hebben gestemd de heeren Abr. Staalman, Ketelaar, 
van don Tempel, Helsdingen, van der Waerden, Ossendorp, 
A. i'. Staalman, K. ter Laan, Trcelstra, Snoeck Henke-
mans, Teenstra, Oud, Henri Hermans, van Beresteyn, Ger- j 
iiard, Bakker, van Rappard,_Ruys, van Veen, van Zadelhofi, 
Sehokking, de Buisonjé, Rink, Otto, van Doorn, Lely, de I 

(Voorzitter c. a.) 
Muralt. Schaper, Visser van IJzendoorn, Ter Hall. de Groot. 
Treub, L. M. Hermans, Heemskerk, Marchant, Albarda, J. 
ter Laan, van Stapele, Niemeijer. Sannes, van Ravesteijn, 
Dresselhuys, Hugenholtz, de Geer en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren Scheurer, Stulemerjer, 
Haazevoet, Duymaer van Twist, Wintermans, van Vuuren, 
de Wilde, de Monté ver Loren, Arts:, van der Molen, Zijlstia, 
Bornans. van Wijnbergen, van Diik, Kooien, Eng*»'*, Juten, 
van de Bilt, van Schaik, Loeft', Bulten, van der Voort van 
Zijp, Smeenk, Reijmer, Schouten, Deeltere, van Èyckevorsel, 
Fruytier, Bongaerts en Beumer. 

Het gewijzigd onderartikel, thans luidende: 
„Subsidie aan de Vereenisring ..Centraal Bureau voor 

Sociale Adviezen, f 10 000.", 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzit ter: Ik geef het woord aan de heer Visser van 
IJzendoorn, die het gevraagd heeft. 

De heer Visser Tan IJzendoorn: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik vraag de Kamer verlof, om vragen tot de Regeering te 
mogen richten omtrent de onderhandelingen tot herziening 
van de traktaten van 18-J9. 

De Voorzit ter: Ik stel voor omtrent dit verzoek in een 
volgende vergadering te beslissen. 

Daartoe wordt besloten. 

Onderarlikclen 130 en 131 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderartikel 131rt, luidende: 
„Subsidie aan het Tehuis Annette te Amsterdam, f 2 509". 

De heer Snotck Henkemp.us: Mijnheer de Voorzitter' 
Bij dit artikel wordt voorgesteld een subsidie te verleenen 
van f 2500 aan het ,,Tehuis Annette" te Amsterdam. 

Ik veroorloof mij, dezen post te hestrijden, in de eerste 
plaats, omdat ik van meening ben, dat deze stichting niet 
in aanmerking kan komen voor rijkssubsidie en in de tweede 
plaats, omdat zij zeker niet kan ontvangen een subsidie onder 
het hoofdstuk Volksgezondheid. 

Wanneer ik raadpleeg de Gids voor Armenzorg en Maat-
schappelijken Steun in Nederland, verschenen in dit jaar, 
dan zie ik, dat er in Nederland bestaan 12 instellingen van 
volkomen dezelfde strekking als het ,,Tehuis Annette" in 
Amsterdam en waarvan verschillende geplaatst zijn in 
hoofdplaatsen, andere in kleinere gemeenten van Nederland. 
Ik zie verder dat er in die instellingen worden verpleegd 
moeders en kinderen van een zeer uiteenloopend getal, dat 
er bijv. in het „Magdalena Tehuis" te Zetten worden ver-
pleegd 28 moeders en een aantal kinderen, in het Sint Anna-
gesticht te 's Gravenhage worden verpleegd 70 moeders en 
een groot aantal kinderen. In de inrichting van het Leger 
des Heils te Rotterdam worden verpleegd 20 moeders. Zoo 
zijn er verschillende in-tellingen die een overeenkomstig doel 
hebben, waar betrekkelijk een veel grooter aantal moeders 
wórdt verzorgd dan in het ..Tehuis Annette". Volgens De 
Gids, opgemaakt naar de opgave vsn het Gesticht zelf, worden 
daar slechts 10 moeders met haar kinderen verpleegd. Nu 
moet ongetwijfeld een dergelijke inrichting gerekend worden 
onder de zeer nuttige instellingen. 

Mijn oppositie raakt dan rok geensins aard of arbeid 
dezer instelling, integendeel, ik hieng gaarne lef en hulde. 
aan het goede werk, hetwelk in die instellingen wordt ver-
richt, maar indien wij dien weg opgaan, indien wij subsidie 
gaaa verleenen bij het hoofdstuk Volksgezondheid, aan der-
gelijke instellingen Tan weldadigheid, dan is het einde van 
de zaak niet te overzien. Het is hier een zuivere arbeid van 
weldadigheid. Het geldt hier een aantal van 9 of 10 onge-
huwde moeders, die verzorgd moeten worden, zeer zeker, en 
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TOOT wie liet goed '1S> ^at de weldadigheid zich harer ont-
fermt. Maar indien wij onze wetgeving raadplegen, dan rust 
de zorg voor die subsidieering, als zij noodig is, op de ge-
meente. Het geheele beginsel van onze armenwetgeving is, 
dat elke gemeente zorgt voor haai eigen armen. 

Dat nu de jonge vrouwen, die daar verpleegd worden, uit 
verschillende plaatsen in Nederland afkomstig zijn, doet 
niets ter zake. In het ,,Magdalena Tehuis" te Zetten is mis-
schien geen enkele verpleegde uit de gemeento Valburg af-
komstig. De meisjes, die in de Sint Anna Stichting te 's Gra-
venhage verpleegd worden, komen ook uit alle streken van 
Nederland. Daarin ligt dus een argument voor het ver-
leenen dezer subsidie. 

Het geldt hier een arbeid van weldadigheid, en wanneer 
die gesubsidieerd moet worden, dan moet dat subsidie komen 
uit de gemeentekas en niet uit 's rijkskas. 

Er is nog een bijzondere reden tot bestrijding dezer subsidie 
bij dit hoofdstuk. Do Armenwet stelt voor subsidie aan in-
stellingen van weldadigheid verschillende waarborgen; er 
moet onderzoek plaats hebben, adviezen moeten worden uit-
gebracht, en alleen in onvermijdelijke gevallen wanneer 
blijkt, dat door hen, die er het naast voor aangewezen zijn, 
voldoende wordt bijgedragen, wordt een dergelijke subsidie 
verleend. 

Hier bestaat van al die waarborgen niets. Ik ben over-* 
tuigd, dat de Minister de zaak zal hebben onderzecht en dat 
hij tot de overtuiging zal zijn gekomen, dat daar een goede 
arbeid wordt verricht, maar dat is volstrekt geen reden, om 
een dergelijke instelling op de begrooting van Arbeid te 
ondersteunen. 

Als wij dien weg opgaan, komen wij tot consequenties, die 
piet te overzien zijn en wordt ons geheele stelsel van armen-
verzorging in Nederland in zijn grondslagen aangetast, en 
daarom spijt het mij, dat terwijl, blijkens het Voorloopig 
"Verslag, verschillende leden zich hadden verklaard tegen dit 
voorstel, de Minister toch dien post op de begrooting heeft 
gebracht. 

Ik zou dus den Minister willen verzoeken dezen post terug 
te nemen. 

De heer Ketelaar : Mijnheer de Voorzitter! Ik heb niet 
esnige verwondering do bestrijding van dezen post door den 
beer Snoeck Henkemans gehoord. 

Die bestrijding was op verschillende gronden gebaseerd. 
Vooreerst voerde die geachte afgevaardigde aan, di t er in 

ons land nog een aantal huizen als dit zijn waar ongehuwde 
moeders en haar kinderen verpleegd worden. Ik zou zeggen: 
dat kan nooit een argument zijn tegen dezen post; het kan 
ten hoogste een argument zijn voor de besturen van die andere 
tehuizen om tegen een volgende begrooting een subsidie uit 
de staatskas te vragen. Als daar een grootor aantal onge-
huwde moeders met haar kinderen verpleegd worden, dan 
heb ik er niets op tegen, dat ook daarvoor de Staat eenig 
subsidie zal geven. 
• Maar de heer Snoeck Henkemans had een veel principieeler 
r.rgument, nl. dat de zorg voor deze moeders en haar kinderen 
armenzorg is en dat de armenzorg bij de gemeente behoort. 
Ik meen, dat dit het hoofdargument was. 

In de eerste plaats wil ik vragen, of het hier inderdaad 
wel armenzorg is. Wanneer men de verslagen van deze 
inrichting nagaat, dan bemerkt men, dat er ook een aantal 
moeders verpleegd worden, die zelf de verpleoakosten betalpu 
of voor wie dat door anderen gedaan wordt. Maar al was dit 
niet het geval, ik acht het volstrekt niet noodig, dat op deze 
verpleging nu juist het stempel van armenzorg gedrukt 
wordt. Ik vind, wanneer de Minister ten bate van deze onge-
huwde moeders en vooral van haar kinderen een subsidie 
hesehikbaar stelt, dan doet hii niet anders dan werken voor 
do volksgezondheid en het behoort dus op dit hoofdstuk en 
wel op deze onderafdeeling van dit hoofdstuk volkomen thuis. 
Als de Minister dooreen subsidie zorgt, dat het gemakkelijker 
wordt om die moedors na de bevalling ook nog eenigen tijd 
in deze inrichting te hoiiden. zoodat zii niet zoozeer lijden 
van de bevalling welke zij ondergaan hebben, dan zeg ik dat 
de Minister niets anders doet dan wat tot zijn taak behoort. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1919—1920. — I I . 

(Ketelaar e. a.) 
Maar bovendien is deze inrichting nog meer een inrichting 

voor de volksgezondheid, omdat de moeders, die van buiten 
Amsterdam afkomstig zijn, vóór haar bevalling opgenomen 
worden in het tehuis van de Rijkskweekschool voor vroed* 
vrouwen aldaar, waardoor aan de in opleiding zijnde vrood-
vrouwen aldaar de gelegenheid gegeven wordt haar studie te 
voltooien. 

Om al deze redenen zou ik de Kamer ernstig willen ;iau-
raden dezen post aan te nemen. Mocht de heer Snoeck Hen-
kemans bij de volgende begrooting komen met het voorstel 
om ook aan andere tehuizen van dezen aard een subsidie te 
verleenen, dan hoop ik hem te steunen, zooals ik nu bij dezen 
post den Minister gesteund heb. 

De heer Afilberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor. 
Bitter! Na de wanne verdediging van dezen post door den 
heer Ketelaar is mijn taak betrekkelijk gemakkelijk. 

De heer Snoeck Henkemans wijst er op, dat er nog ver-
schillende andere vereenigingen zijn, die zich een zelfde doel 
voor oogen stellen als dit tehuis. Dat is zoo, maar die andere 
vereenigingen hebben mij niet om een subsidie gevraagd. 

Deze vereeniging heeft onder overlegging der noodige be-
scheiden aangetoond, dat een subsidie dringend noodig is 
voor haar voortbestaan: bij onderzoek is gebleken, dat die 
feiten juist zijn. Nu geloof ik, dat, wanneer wij daarbij tot 
de conclusie komen dat het goed is om voor te stellen een 
subsidie te geven aan die vereeniging, het feit dat er nog 
andere vereenigingen zijn welke niet om subsidie vragen, 
voor mij nooit een reden kan zijn om deze vereeniging het 
gevraagde en juist gebleken subsidie te gaan onthouden. 

Nu heeft de geachte afgevaardigde een principieel bezwaar 
gemaakt en gezegd: Wanneer dit subsidie gegeven moest 
werden, dan zou dat eigenlijk moeten geschieden bij hoofd-
stuk V, Binnenlandsche Zaken, en niet bij hoofdstuk X a. 
Hij beschouwde dit meer als een zaak van armenzorg en niet 
op de eerste plaats als een zaak van volksgezondheid. Daar 
zouden wij vermoedelijk wel een avond over kunnen debattee-
ren. Er zijn helaas aan dat vraagstuk van de ongehuwde 
moeders en haar kinderen verschillende kanten, van socialen, 

f odsdienstigen en zedelijken aard, verbonden. Maar waar ik 
en geachten afgevaardigde toegeef dat er ook heel dikwijls 

een kant van annenzorg aan zit, moet ik betwisten dat die 
kant van de armenzorg- hier zou primeeren. Dat geloof ik 
niet. Wanneer men eenmaal de sociale omstandigheden in 
aanmerking neemt, die onder deze treurige gevallen zich 
voordoen, kan men niet zeggen dat het meest altijd gevallen 
zijn die uit een oogpunt van armenzorg moeten worden be-
handeld. En ik geloof dat, waar de ervaring1 leert dat de 
zuigelingensterfte, do sterfte dus in het eerste levensjaar, 
van kinderen van ongehuwde moeders zes- tot zevenmaal zoo 
groot is als die van andere kinderen, de zorg speciaal voer 
deze zuigelingen wel degelijk te verdedigen valt uit een oog-
punt van volksgezondheid. 

Eén opmerking wil ik nog maken. Deze post is door den 
geachten afgevaardigde en ook door den heer Ketelaar voor-
gesteld als een subsidie van f 2500. Dit is niet geheel juist, 
blijkens de toelichting. Ik stel voor te geven een subsidie 
van 25 cent per dag per verpleegde tot een maximum van 
f 2500, dat is dus naar boven afgerond. Wanneer er dus min-
der moeders opgenomen worden, zal er ook minder worden 
betaald. Er wordt dus gerekend per verpleegde, per persoon; 
dat is een behoorlijke maatstaf. Op dien grondslag is de post 
opgemaakt. 

Het zou mij werkelijk spijten, waar uit, wat ik over deze 
inrichting ook in het jaarverslag van het laatste jaar gelezen 
heb, blijkt, dat het is een instelling' die in Amsterdam groot 
nut sticht, waar met toewijding en liefde gearbeid wordt, 
maar die te sukkelen heeft met de financiën, gelijk dat met 
dergelijke inrichtingen wel meer gebeurt — het zou mij spij-
ten, indien dit subsidie aan die inrichting niet weid toe-
gestaan. 

De heer Snoeck Henkemans verkrijgt voor de tweede maal 
het woord en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Het spijt mij. dat 
ik de Kamer moet ophouden, maar het geldt hier een prin-
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(Snoeck Henfccmans e. a.) 
cipieele beslissing. Het is de eerste maal dat op deze be-
grooting een dergelijke post voorkomt; daarom ben ik ver-
plicht stemming te vragen. 

Ik vind het verkeerd dat deze weg wordt opgegaan. De 
Minister zegt: Het is een noodige instelling. Zeker; het is 
noodig, dat voor deze moeders en deze kinderen gezorgd 
•wordt; maar wanneer het subsidie er niet doorgaat, wordt 
er voor die moeders niet minder goed gezorgd. Het is niet 
te ontkennen, dat de zorg voor die instelling rust in de eerste 
plaats op de liefdadigheid, in de tweede plaats op de gemeente 
Amsterdam. Wanneer wij dezen weg opgaan, za lmen zich 
overal ontlast rekenen van de zorg giften en contributiën in 
te zamelen; de begrooting van Arbeid is er goed voor. Wij 
konion dan voor consequenties, die op dit oogenblik door den 
Minister blijkbaar niet voldoende zijn doorgedacht. 

Waar het hier een principieele zaak betreft, die ik beslist 
verkeerd acht, moet ik stemming vragen over dezen post. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Onderartikel 131a, op verzoek van den heer Snoeck Henke-
mans in stemming gebracht, wordt met 54 tegen 18 stemmen 
aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de heeren Bulten, de Groot, L. M. 
Hermans, Smeenk, Heemskerk, Marchant, Reijmer, Albarda, 
J . ter Laan, Deckers, Bongaerts, Niemeijer, Sannes, van 
Ravesteijn. Dresselhuys. Hugenholtz, Abr. Staalman, Kete-
laar, van den Tempel, Helsdingen, van der Waerden, Ossen-
dorp, Stulemeijer, A. P . Staalman. K. ter Laan, Troelstra, 
Winternians, Teenstra, Oud, Henri Hermans, van der Molen, 
van Beresteyn, Zijlstra, Gerhard, Bakker, van Rappard, 
Duys, ven Zadelhoff, van Wijnbergen, van Dijk, de Buisonjé. 
Rink, Otto, van Doorn, Engels. Lely, de Muralt, Schaper, 
Visser van LTzendoorn, Ter Hall, van de Bilt, van Schaik, 
Loeff en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren van der Voort van Zijp, 
Schouten, Fruytrer., Beumer, de Geer. Haazevcet, Duymaer 
van Twist, Snoeck Henkemans, van Vuuren. de Wilde, de 
Monté ver Loren. Arts, Kolkman, van Veen, Bomans, Schok-
king, Kooien en Juten. 

De onderartikelen 132 tot en met 166 worden achtereen-
volgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Artikel 1 wordt zonder hoofdelijke steming aangenomen. 

De artikelen 2 en 3 en de beweegreden worden achtereen-
volgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Het hoofdstuk wordt zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen; 

II. Hoofdstuk VI (Departement van Marine) (2). 

De heer Arts , voorzitter van de Commissie van Rappor*-
teurs, brengt het volgende verslag uit: 

In handen van de Commissie is gesteld een telegrafisch 
verzoek van de besturen van de Marine Vereeniging. de A1-
gemeene Vereeniging van Marineofficieren en van de Marine 
Machinistenclub, verzo<#cende eenig uitstel van behandeling 
der Marinebegrooting, ten einde gelegenheid te hebben voor-
lichting te geven in verband met het plotseling opgekomen en 
niet geargumenteerde plan van den Minister omtrent de beide 
kruisers. 

Uw Commissie stelt voor dit verzoek neder te leggen 
ter griffie ter inzage van de leden. 

De Vergadering vereenigt zich met de voorgestelde con-
clusie. 

De algemeen© beraadslaging wordt geopend. 

(Minister Bijleveld e. a.) 

De heer Bijleveld, Minister van Marine: Mijnheer de 
Voorzitter! Naar aanleiding van allerlei geruchten, die de 
laatste dagen geloopen hebben en in de Kamer indruk zouden 
kunnen maken, wensch ik hier de Kamer mede te deelen, dat 
de bij Memorie van Antwoord gewijzigde ontwerp-begrooting 
door mij onveranderd wordt gohandhaafd. 

De heer Hugenholtz: Mijnheer de Voorzitter! Dat de heer 
Minister van Marine aanleiding gevonden heeft tot het doen 
van een verklaring voordat de discussies over dit hoofdstuk 
der staatsbegrooting een aanvang hebben genomen is het 
gevolg van 's Ministers eigen optreden. Wel zelden zal er 
een Minister geweest zijn als deze, wiens beleid zoo in 
twijfel getrokken moest worden, dank zij het voortdurend 
heen en weer zweven van zijn inzichten. Indien de Minister 
niet zelf begonnen was met de verklaring, dat hij de Memorie 
van Antwoord onveranderd handhaaft, dan was het mijn be-
doeling geweest den Minister een vraag te stellen en wel 
deze: of de Minister ondanks de geruchten, die op 5 Decem-
ber in deze Kamer hebben geloopen, de Nota van Wijziging 
wenschte te handhaven, en of daaruit dus door d« Kamer 
de conclush kon worden getrokken, dat de kruisers onder 
geen beding, noch voor het oorspronkelijk doel. noch voor 
een eventueel latere bestemming, zouden worden afgebouwd. 

Daarop komt het aan, en op die vraag heeft de Minister 
nu niet kunnen antwoorden, doordat hij, misschien zeer 
tactisch, die vraag heeft afgesneden door zijn eigen ver-
klaring. 

Maar als ik op het oogenblik de Marinebegrooting met den 
heer Minister ga bespreken op de wijze, zooals men een be-
grooting met een bewindsman onder normale omstandighe-
den behandelt, dan doe ik dat in de onderstelling, dat zijn 
verklaring, dat hij d© Memorie van Antwoord onveranderd 
hanhaaft, ook te gelijker tijd de beteekenis heeft, dat hij voor 
goed heeft afgezien van den afbouw van die kruisers. Im-
mers, indien dat niet het geval mocht zijn, indien het 's Mi-
nisters bedoeling alleen mocht zijn om die kruisers niet te 
bestemmen voor de oorspronkelijke defensiebedoelingen, 
maar hij ze wil afbouwen voor eventueele andere doeleinden: 
vlagvertoon, algemeenen dienst, moederschepen voor den 
onderzeedienst, of wat ook, dan zou de Minister mij en de 
Kamer op een dwaalspoor hebben gebracht; dan zou ik voort-
gaan op een spoor, waarvan de Minister nu reeds zelf weet 
dat het een verkeerd spoor is. Ik vertrouw dat de Minister 
mij dat valsche spoor niet zal laten volgen, indien het een 
onjuist spoor is, en dat, indien de Minister dus. zonder verder 
het woord te vragen, mij laat uitspreken, hij instemt met 
mijn sustenu, dat het handhaven van de Memorie van Ant-
woord beteekent het prijsgeven van de kruisers in eiken 
vorm. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister zegt niets en doet 
niets. Later zal blijken wat de waarheid is, en indien die 
in strijd mocht zijn met de veronderstelling, die ik zooeven 
heb uitgesproken, zal de blaam daarvan niet op mijn hoofd 
neerkomen, maar op dat van een ander. 

Op 5 December heeft de Minister mij in persoonlijk gesprak 
het volgende verklaard. Hij bad onderzocht of deze kruisers 
eventueel te bestemmen waren voor het een of ander k.oop-
vaardijdoel. Daarop was het antwoord: dat kan niet. Toon 
6tond de Minister voor tweeërlei keuze; de eerste was deze: 
de kruisers zenden naar den Kinderdijk om te worden ge-
sloopt, hetgeen misschien zou gebeuren' zonder bijzondere 
kosten voor den_ Staat, omdat de sloopers zoo vriendelijk 
zouden willen zijp de slooping gratis te verrichten, mits zij 
het gesloopte materiaal mochten behouden. De Minister 
meende echter dat dit een zeen* oneconomische werkwijze zou 
zijn en overdacht daarom of r i e t aan deze kruisers na nfbouw 
een andere bestemming was te geven, bijv. voor den nlge-
meenen dienst, voor vlagvertoon. Als ik dat niet uit 's Minis-
ters eigen mond had gehoord en niet daartegen) reeds toen 
dadelijk met kracht had geprotesteerd, zou ik geen reden 
hebben nu aan den Minister te vragen: beteekent het haud-
havrn van uw Memorie van Antwoord inderdaad, dat gij de 
kruisers prijsgeeft, zooals gij in die Memorie van Antwoord 
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(Hugenholtz.) 
hebt neergeschreven en. dat die Kruisers voor geen ander doel 
zullen worden bestemd ? 

Het is een zonderling verschijnsel dat iedereen, die tot 
nu toe met dezen Minister van Marine ie maken heeft geluid. 
altijd het gesprek met hem geëindigd is met de gewaarwor-
ding: nu bon ik precies oven ver, ik heb verschrikkelijk veel 
gehoond van den Minister, hij heeft gepraat uit en de np, 
hij heeft mij niet aan het woord laten komen, maar op mijn 
vragen heb ik geen antwoord ontvangen. De Minister van 
Marine is een sfinx, dit heb ik moer dan éénmaal, gehoord. 

Op het oogenblik sta ik Wv.der _ tegenover ditzelfde ver-
schijnsel, dat de Minister van Marine blijkbaar geen klaren 
wijn aan de Kamer wil schenken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb reeds genoeg gezegd om 
duidelijk te maken hoe ontevreden men is over het beleid 
van dezen Minister. Dat redt men niet met handigheden, 
Mijnheer de Minister. Ik hoop dat de Minister en de Regee-
ï ing dat goed zullen begrijpen. Daarvoor is de zaak veel te 
ernstig. Door het gehoede optreden van den Minister is hij 
het vertrouwen in het land kwijt, heeft hij het prestige bij 
rijn ambtenaren en officieren verspeeld. Ik zeg dat niet voor 
mijn genoegen, ik had veeleer ïeden dezen Minister de hand 
l>oven het hoofd te houden, want ik wil gaarne toegeven, er 
is nog nooit een Minister van Marine geweest, die voor het 
personeel zooveel heeft gedaan, die zoo'n geest van bevredi-
ging heeft gebracht bij het personeel als deze Minister. 

Ik had hom> gaarne, voor zoover mijn algenieene beginselen 
dat toelaten, gesteund, maar het is mij na wat nu gebeurd 
is onmogelijk vertrouwen aan dezen Minister te schenken en 
indien ik op dit oogenblik een pertinent antwoord van den 
Minister had ontvangen op de vraa<r. die ik had willen st?lien 
en die ik nu ten slotte toch den Minister heb medegedeeld 
en dit antwoord zou onbevredigend zijn geweest, was het mijn 
voornemen te zeggen: ik kan met dezen Ministe^ de begroo-
ting niet op normale wijze behandelen, ik zie verder van het 
woord af. Thans, in de onzekerheid waarin ik verkeer, wil ik 
toch verder motiveeren, waarom de Minister het vertrouwen 
van de Kamer en van het land niet verdient. 

De Minister heeft voor het eerst in deze Kamer zijn 
opwachting gemaakt op 30 Juni bij gelegenheid van de inter-
pellatie-Óud. Toen heeft do Minister hier in de Kamer ver-
trouwen gevraagd en heeft hij verklaard, dat zijn daden 
zouden moeten toonen, dat hij het vertrouwen dat hij vroeg 
waardig was. "Welnu, het zijn juist die daden of liever het 
volkomen gemis van beleid dat maakt, dat het buitengewoon 
'moeilijk is aan dezen Minister vertrouwen te schenken. De 
begrooting voor 1920, die wij thans voor ons hebben, is balf. 
Juli van het Departement uitgegaan. Toen was de Minister 
maar drie maanden in functie, naar hij ons mededeelt bij 
wijze van verontschuldiging. Maar drie maanden was lansr 
genoeg om, indien de Minister een staatsman was geweest, 
de consequenties te trekken uit de veranderde tijdsomstandig-
heden. De oorlog met zijn massamoord is voorbij, maar de 
financieele ruïne en de sociale ontwrichting stellen de 
zwaarste eischen aan het weerstandsvermogen van ons volk. 
Een groot deel van het Nederlandsche volk snakt naar ont-
wapening als naar het radicaalste middel tegen herhaling 
van den oorlog en het beste middel om geld vrii te. maken 
voor den socialen wederopbouw. Het geheele Ncderland<sche 
volk echter is overtuigd, dat nu de Centrale Mogendheden 
in economisch en militair opzicht zijn lamgeslagen en de 
Entente-Mogendheden aan uitputting lijden, een nieuwe 
oorlog vooreerst onmogelijk is en dus een belangrijke vermin-
dering van militaire lasten behoort te worden doorgevoerd. 
Maar de MinisteT heeft van dat_ alles blijkbaar niets hegre-
pen. Zijn aanvankelijke begrooting zette de affaire op den 
ouden voet voort, ook in dezen zin. dat wij weder begonnen 
den wedloop met de groote Mogendheden en wij weer ettelijke 
millioenen meer moesten betalen dan het vorige jaar. terwijl 
toch, waar bij de marine zoo onevenredig veel geld wordt uit-
gegeven voor de instandhouding' van oud en verouderd mate-
rieel, bezuiniging zoo gemakkelijk zou zijn geweest zonder 
nog een principieele beslissing te nemen ten aanzien van de 
organisatie der vloot. 

De teleurstelling, de verontwaardiging over het optreden 
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van den Minister heeft gesproken uit de pers van bijna iedere 
richting, uit de redevoeringen van Kamerleden van bijna 
elke partij bij de algemeene beschouwingen en uit het V001-
loopig Verslag op de marinebegrooting. Het vertrouwen was 
daardoor reeds geschokt en dat vertrouwen is niet terugg'3-
komen, doordat bij Memorie van Antwoord f 5 785 000 is ge-
schrapt. Want die vermindering is niet de vrucht geweest va:i 
's Ministers eigen overtuiging. Zij kwam niet eigener ba-
weging, zij werd afgedwongen door de publieke opinie. De 
Minister bleek niet te zijn een leider, hij werd geleid. Daar-
om kan er m. i. ook geen vertrouwen in den Minister zijn bij 
de Kamer en het is gebleken, dat ook zijn adviseurs en do 
officieren op de vloot jn hem geen vertrouwen stellen, die 
weten, dat de Minister zwak staat en die daarom te hoogi.r 
toon aanslaan en wanen dat zij sterk zijn. 

Juist als burgerminister zou deze bewindsman alleen de 
meerdere hebben kunnen zijn van zijn technisch-deskundige 
raadslieden, indien hij staatsman was geweest; indien hij 
een broeden kijk op het geheel van 's lands belangen had ge-
toond; indien hij rekening had gehouden met de weuschen 
van het geheele volk, ook buiten het enge kringetje van de 
marine: indien hij een blik had gehad op de internationale 
verhoudingen. Op technisch-maritiem gebied kan men een 
niet-deskundig Minister als dezen niet voor vol aanzien. 
Waar nu 's Ministers eerste fout is geweest, dat hij niet uit 
eigen beweging onmiddellijk tot bezuiniging is gekomen, dat 
hij getoond heeft te dien opzichte geen eigen standpunt te be-
zitten, daar is zijn tweede fout geweest, dat hi] voor den 
overigens zeer toe te juichen maatregel van het stopzetten van 
den bouw van de kruisers motieven heeft aangevoerd, ontleend 
aan de techniek in plaats van aan politiek-financieele over-
wegingen. De Minister heeft gezegd: die kruisers passen niet 
in mijn systeem, en daardoor is hij van de marine-officieren 
een gemakkelijke prooi geworden. Als niet-deskundige had 
hij zich gewaagd op het gladde ijs van de maritieme techniek, 
van de strategie en het spreekt vanzelf, dat hij daardoor moest 
kemen tot allerlei aarzeling. 

Die aarzeling is gebleken uit het bekende ingezonden stuk 
van den luitenant-ter-zee eerste klasse Olivier in de A'ieuioe 
Kottcnlamscli Covrant, een stuk, dat ik niet aarzel te be-
stenipclen als <.mbeschaamd, maar dat intusschen niet op 
zijde gesteld mag worden, omdat wy daaruit hebben kunnen 
ervaren, hoe deze Minister tot het laatste oogenblik toe heeft 
gewankeld en geaarzeld. Op 17 .November heeft de Minister 
volgens dat ingezonden stuk een contract gesloten voor de 
levering van paiitseiplaten voor deze kruisers. D.w.z., 
dat op dat oogenblik de kruisers nog door den Minister 
wei-den gehandhaafd. Üp 19 November werd hier door den 
Minister lluys de Beerenbrouck een verklaring afgelegd, 
waaruit alleen sprak bezuiniging bij de marine door oprui-
ming van oud materieel en waarin van het stopzetten van 
den bouw der kruisers met geen woord werd gesproken. 
Maar op 20 November, volgens een latere verklaring van 
den Minister, zooals uit dat ingezonden stuk blijkt, had hij 
besloten de kruisers te laten vervallen en het pas geteekende 
contract ten koste van een belangrijk nadeel voor den Staat 
te annuleeren. Of dat besluit op dot moment inderdaad een 
vast besluit is geweest, valt alweer te betwijfelen, als wij 
hooren dat weer twee dagen later op 22 November een be-
spreking aan 's Ministers Departement plaats had met zijn 
adviseurs over de kruisers, waar over het stopzetten van den 
bouw niet is gesproken en de Minister bleek in het bezit te 
zijn van een eigenhandig geschreven Memorie van Ant-
woord, waarin do kruisers werden verdedigd tegen even-
eventueele aanvallen van de Kamer. Daaruit kan niet anders 
worden afgeleid dan dat op dat moment de Minister weer 
overhelde naar het voortbouwen van de kruisers. Intusschen, 
de Minister ging opnieuw overstag, toen hij op 24 Novem-
ber net doodvonnis van de kruisers beteekende aan zijn advi-
seurs en op 28 November zijn Memorie van Antwoord het 
licht deed zien. Daarmede waren wij er echter nog niet af, 
want, zooals ik reeds mededeelde, was op 5 December de 
Kamer iu rep en roer ten. gevolge van een nieuwe frontver-
andering van den Minister. De vind straks nog gelegenheid 
daarop nader in te gaan en wil er nu alleen op wijzen, dat 
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de verontwaardiging van de officieren der vloot tegenover 
dezen Minister zeer begrijpelijk is. Het 't* heden voor een 
week op oen vergadering van (<0lU6 Vloot" gebleken, welke 
ivu do officieren aan de/en Minister hadden toegedacht. Hij, 
de jonge jurist, de man met nieuwe denkbeelden omtrent 
sociale verhoudingen, zou worden zijn eigen sociale advi-
sour; hij zou de personeelzaken redderen en wat betreft de 
zaken, die liggen op technisch marine-gebied, zou hij aan 
den leiband van ï.qn technische adviseurs loopen. Die rolver-
deeling zou ik niet gelukkig hebben geacht, want een geluk 
voor het land zou het niet geweest zijn, gezien de tegenstrij-
dige adviezen, die de heeren deskundigen voortdurend heb-
ben gegeven. 

Maar het is duidelijk hoeveel verontwaardiging bij die 
officieren gewekt werd toen zij zagen, dat een leek ging 
liefhebberen op hun eigen speciaal terrein. Welnu, ook de 
Kamer wenscht geen burgerlijk strateeg, geen stuurman aan 
den wal, maar zij wenscht politieke leiding van een staats-
man. 

Dat wij die leiding niet krijgen, acht ik dubbel te be-
treuren, omdat in de Mermorie van Antwoord inderdaad 
zeer veel goeds is te vinden. Ik noem het stopzetten van de 
kruisers; het opruimen van den oudroest, waai op ik altijd 
heb aangedrongen. Thans wordt voor het eerst in een staats-
stuk, uitgaande van het Departement van Marine, te dezer 
zake volledig waarheid gesproken. Dezen zomer werd het 
Nederlandsche volk nog om den tuin geleid toen bij gelegen-
heicl van het Weermcichtscongres een vlootparade vcor Scheve-
ningen zou worden gehouden. Er verschenen daar eenige 
kleine torpedobooten, en het publiek werd wijs gemaakt, dat 
het vaarwater bij de Pier te ondiep was voor grooter materieel. 
Maar er was geen enkel groot schip, en die paar torpedobooten 
waren met groote moeite bij elkander gescharreld! Ook ga 
ik geheel akkoord met wat de Minister schrijft over den tce-
stand van het personeel en de oorzaken van het verloop. Dat 
alles had hij kunnen samenvatten in de woorden van den 
heer van Heteren, die deelnam aan het debat van „Onze 
Vloot" op 20 Mei en Beide: Wij hebben geen schepen, wij 
hebben geen personeel, en wat erger is, wij hebben geen 
toeloop van personeel! 

Mijnheer de Voorzitter! Deze Memorie van Antwoord 
heeft mij een zeer bittere voldoening geschonken. Er blijkt 
uit, dat nadat ik achttien jaren lang op deze punten achter-
eenvolgende Ministers heb aangevallen, ik thans over de 
geheele lijn gelijk krijg. Altijd heb ik aang-edrongen op op-
ruiming van waardeloos materieel, omdat het geen rende-
ment gaf; gewaarschuwd tegen den aanbouw van groote 
schepen, die thans op den roesthoop gaan. Hoeveel millioenen 
hadden kunnen zijn hespaard voor sociale maatregelen, in-
dien men eerder deze waarheid had willen erkennen. Nu 
zien wij de vruchten van die technische adviseurs, die ons 
in het slop hebben laten loopen en ons nu nieuw materieel 
aanpreeken, dat evenzeer oudroest zal worden, zoo het dat 
niet reeds is vóór den aanbouw. Opeenvolgende Ministers 
hebben verklaard, dat zij „niet verantwoord" waren als zij 
geen geld vroegen voor dat waardelooze goed. De wisselende 
Xamermeerderheden hebben, uit vrees hun eigen Kabinet 
onwelgevallig te zijn, altijd deze Ministers gesteund. Maar 
als nu de bekende heer Polvliet in De Telegraaf van 1 De-
cember schrijft: „het geheele volk, met de Regeering incluis, 
staat de laatste dertig jaar niet minder schuldig dan de 
jnarinebonden", dan protesteer ik daartegen. Dat gedeelte 
van het Nederlandsche volk, dat in onze fractie zijn ver-
trouwensmannen erkent, staat niet schuldig aan dezen jam-
merljjken toestand. 

Wat betreft het personeel, ook daar krijg ik gelijk. Ik heb 
er op gewezen, hoe de belangen van het personeel stelsel-
matig door het Departement van Marine zijn verwaarloosd; 
hce tal van officieren daaraan hebben medegedaan om plas-
dankjes te verdienen; hoe anderen, wier oogen open gingen. 
het personeel toch aan hun lot overlieten. Het personeel 
heeft zich georganiseerd, om zich te kunnen verzetten tegen 
don verwoeden tegenstand van alle superieuren. 

Toen is een felle strijd ontstaan tegen die organisatie. Men 
heeft getracht de voorstelling ingang te doen vinden, als 
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wilde zij anti-militaristische propaganda voeren, in plaats 
van bevrediging schenken, en het ging hard tegen hard. Ik 
heb toen niet afgelaten te betoogen: kom aan redelijke eischen 
la gemoet, schep goede arbeidsvoorwaarden, verbeter de 
rechtspositie, breng het salaris op peil. Eindelijk, nu liet 
personeel verloopen is, komt de erkenning. Maar, hoeveel leed 
zou niet bespaard zijn geworden, hoevel jonge levens zouden 
zijn behoed voor stoffelijke en geestelijke vernietiging, wan-
neer niet de Elissen, de Wentholts, de (Johen Stuarts, de Ram-
bonnets, gesteund door een volgzame Kamer, oppermachtig 
waren geweest. 

Er zal dus voortaan geen geldverspilling meer zijn aan 
groot materieel, de rechtspositie zal worden geregeld, het 
salaris op peil gebracht, een adviseur voor sociale aangelegen-
heden aangesteld, een vlooteommissie benoemd. Ik heb te vaak 
op die dingen aangedrongen, om niet thans een zekere be-
vrediging te gevoelen, alleen ik vrees, dat dit alles 20 jaar te 
laat komt. De schepen gaan naar den slooper, het personeel, 
hooger en lager, is in zijn exodus niet meer te stuiten. Aan 
den heer de Muralt en mij is bij ons bezoek in den Helder ver-
zekerd, dat al zouden de kruisers vandaag gereed komen, geen 
enkele officier daarom zou afzien van zijn voornemen de 
marine te verlaten. 

In de kringen van de rechtspositie wordt men moedeloos 
en vraagt men zich af, waarom men zou voortwerken als er 
toch geen personeel overblijft om van die rechtspositie te 
profiteeren. In den Helder spreekt men onder de officieren 
van het afschaffen van do marine, niet als van een belachelijk 
exces van de sociaal-democratie, maar als een stuk van practi-
sche politiek, dat eiken dag kan worden verwezenlijkt. Ook 
ik kom, zij het op andere gronden, tot de conclusie dat de 
marine moet worden geliquideerd, maar de Kamer zal daar-
mede nog wel niet medegaan. Wij moeten nog iets doen voor 
„ons fatsoen". De tijd is nog niet gekomen, dat de Neder-
landsche natie in haar geheel het onfatsoenlijk vindt, wan-
neer volken elkander in de haren grijpen, zooals men zich met 
weerzin afwendt van twee vrouwen, die op straat elkander be-
werken met kaarspelden. Zoo lang er dus nog een marine is 
met een restant personeel, moet dat personeel goed behandeld 
worden. Daarom ben ik bereid, in overleg te treden omtrent 
een vlooteommissie. De Kamer moet door eigen oogen leeren 
zien, en niet alleen door den bril van de marine-adviseurs. 

Ik zal ook niet belangstelling volgen het werk van den advi-
seur voor sociale aangelegenheden, die een belangrijke rol kan 
vervullen in het georganiseerd overleg. Hij zal de schakel 
moeten vormen tusschen de hoofdbesturen der organisaties 
en den Minister met zijn technische ambtenaren. 

Wat eindelijk betreft de commissie voor de rechtspositie, 
haar zou ik van hier uit willen toeroepen niet te versagen. 
Ook bij een ten doode gedoemden tak van dienst moet goed 
gediend kunnen worden. Daarom dient de Minister het werk 
dier commissie zooveel mogelijk te bevorderen. In de kringen 
van belanghebbenden heerscht groote twijfel, men begint de 
commissie te beschouwen als een kapstok, om belangrijke 
vraagstukken aan op te hangen. Alles geschiedt binnen vier 
muren. Laat de Minister de commissie in staat stellen, nu 
en dan mededeelingen te dcen omtrent hetgeen bereikt is. 
Geen uitgewerkte regelingen, die nog de goedkeuring van den 
Minister behoeven, maar korte periodieke communiqués in de 
pers. Laat de Minister partieelo regelingen, voor zoover zij op 
zich zelf staan, die door de commissie zijn ontworpen, in-
voeren. 

Anders ontstaat het gevaar, dat er niets verandert, vóórdat 
het heele werk is afgeloopen, en intusschen het Departement 
allerlei regelingen zelfstandig gaat ontwerpen, die ook do com-
missie_onderhanden heeft. Bij voorbeeld de regeling omtrent 
het militair saluut, waarmede het Departement bezig, terwijl 
den Minister uit de notulen van de commissie duidelijk kon 
zijn, dat zij deze zaak in behandeling heeft genomen. Dat 
geldt ook omtrent de regeling voor het passagieren, na „vast 
werk" in plaats van na „theewater". 

Daaromtrent is een voorstel gedaan. Waarom wordt dat niet 
ingevoerd? Zoo is er ook een voorstel omtrent het toezicht 
van de schepelingen op de voeding, die ook bij het Departe-
ment is binnengekomen, maar men hoort er niets van, en dat 
werkt natuurlijk ontmoedigend. 
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(Ilugciiboltz.) 
Zoo staat het ook met het georganiseerd overleg. Daarvan 

heeft de commissie natuurlijk nog geen uitgewerkte regeling 
kunnen geven. Ook in het rapport der staatscominissie-Dres-
selhuys komt geen uitgewerkt* regeling voor, die wordt over-
gelaten aan een aigeineenen maatregel van bestuur. Maar 
•waarom gaat de Minister niet in op de voorgestelde proef met 
het georganiseerd overlegP Laat hij alle bepalingen omtrent 
personeelsbelangen zenden naar do hoofdbesturen van de crga-
msaties, en daarbij bepalen, dat 14 dagen na dato een mon-
delinge bespreking zal plaats hebban aan zijn Departement. 
Dan (loet men ervaring op en krijgt men vanzelf den inhoud 
voor den «lgemcenen maatregel van bestuur. 

Ik zeide reeds, dat er veel goed is in de Memorie van Ant-
woord, maar helaas kan tegenover de hooggaande ontstem-
niing in marinekringen geen hartelijke instemming staan van 
degenen, die op groote bezuiniging hebben aangedrongan. 
Van de 39 milhcen militaire uitgaven gaan 5 millioen 7 ton 
af, zoodat er ruim 33 millioen 2 ton overblijven. Het nutt ig 
effect van al dat geld is nihil. Bij een bezoek aan den Helder 
heeft ook de heer de Muralt zich kunnen overtuigen, dat ik 
vroeger niet had overdreven. 

Trouwens, er was geen andere conclusie mogelijk. De heer 
de Muralt en ik hadden onmogelijk met elkaar kunnen twis-
ten over de appreciatie van de gevechtswaarde van het daar 
aanwezige materieel, want er waren geen schepen. "Wat wij 
gezien hebben waren wacht- en opleidingsschepen. De Emma, 
de Van Speyk, de Atjeh, de Neptwnus, alle ontwapende 
fregatten, zonder voortstuwingsmiddelen, de Bellona, een 
instructieschip, waar'de kanonniers leeren schieten met vol-
komen verouderd geschut, enz. Schepen hebben wij wel aan-
getroffen op de werven voor reparatie en conservatie. Daar 
heeft men het met den oudroest geweldig druk. Daar liggen 
de Koningin Regentes, de Heemskerk, de Holland, de Noord-
Brabant, de Gelderland, een heele vloot van kleinere schepen, 
alle zonder of met zeer twijfelachtige gevechtswaarde. Maar 
wij hebben geen schip, dat iets waard is voor onze 33 mil-
lioen! Ik leefde nog in de naïeve veronderstelling, dat wij 
althans eenige torpedobooten hadden, die wat waard waren, 
maar toen ik die veronderstelling opperde, werd mij kortweg 
door den begeleidenden officier te Helder geantwoord: maak 
u geen illusies, mijnheer Hugenholtz, ook die torpedobooten 
zijn niets waard ! Het eenige wat wij hebben voor onze 33 
millioen zijn 2 Z-booten te Helder en 2 Z-booten te Vlissin-
gen, of zij werkelijk volwaardig zijn weet ik niet. maar zij 
beteekenen althans iets. 

Ho-e staat het met den toeloop van personeel? De heer de 
Muralt en ik zijn gekomen op de Atjeh, het opleidingsschip 
voor de K. D.'ers. Wij vonden daar een groot leeg dek. Bij 
een vorige gelegenheid had ik dat dek vol jongens gezien, 
en ik vroeg den commandant: waar zijn uw jongens? Én toen 
kwam eenigszins verlegen het antwoord: Een troepje is daar 
aan het schijf schieten. Ja overste, zei ik, maar waar is de l 
rest? 

Toen kwam het hooge woord er uit: de rest heb ik niet. 
Op het oogenblik is de opleiding voor K. D'ers 60 maanden 
in werking. Aanvankelijk was de toeloop 20 a 30 per maand. 
In dit jaar is het hoogste aantal bereikt in de maand Januari , 
namelijk 11 en op het oogenblik is de toeloop gedaald tot 
4 a 5 jongens. De wei-ving van de K. D'ers is volkomen mis-
Iukt. Hetzelfde geldt voor de Bellona, waar het voor een 
artille-iievlcot meest belangrijke personeel wordt opgeleid, 
nl. de kanonniers. 

Ook daar hetzelfde leege dek. Vroeger een toeloop van 
40 a 50. thans nog slechts 20, waarvan nog 11 leerlingen-
onderofficier, voor wie de kanonniers-opleiding verplichtend 
is. Geen schepen, geen mannen en geen mannen in opleiding, 
dat ia de desolate toestand waarin onze marine verkeert. Een 
failliete boedel, die ons 33 millioen per jaar kost en de 
Minister poogt als curator van deze failliete zaak nog nieuw 
loven in te blazen, maar het wil hem niet hikken. Do liqui-
datie is begonnen en behoort met spoed te worden voort-
geiet. 

Maar in plaats daarvan — ik moet helaas kort zijn, want 
mijn tijd reikt niet voldoende, om dit alles behoorlijk uiteen 
te zetten houdt de Minister aan drie van de alleroudste 
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bodems, die wij bij de marine hebben, kanonneerbooten. die 
40 jaren en meer oud zijn, 20 jaren over hun t i jd; drie 
pantserbooten, waarvan de eenigszins raadselachtige ver-
klaring in do Memorie van Antwoord wordt afgelegd, dat 
zij door oorlogservaring eigenlijk in waarde gestegen zijn. 
van die drie pantserbooten is er één altijd caduc geweest, 
van den beginne af al, omdat de machines niet deugden, en 
de tweo andere, hoe kunnen die ooit oorlogservaring hebben 
opgedaan, daar geen van onze schepen werkelijk actief heeft 
behoeven optreden. 

Ik vrees, dat de Minister hier door zijn adviseurs bij den 
neus wordt genomen. 

De Gelderland, 22 jaar oud. zonder eenige defensieve 
waarde, wordt ingericht voor artillerievuurleiding, nadat in 
1914 een heftig debat is gevoerd over de inichting van het 
zusterschip Holland voor hetzelfde doel. Daaraan is ©en groote 
schat van geld besteed en er is voor gewaarschuwd, dair men 
dit met dat oude schip niet moest doen. Vijf jaren later ligt 
het echip nn op de werf, klaar om gesloopt te worden; dei 
kostbare vuurleiding kan misschien gedeeltelijk gebruikt, 
worden, maar het schip zelf racet worden geslooot. 

En nu gaat men weer een artillerievuurleiding op de 
Gelderland aanbrengen, terwijl ook dat schip nog maar een 
paai' jaren mee kan. 

Is dit geen ergerlijke geldverspilling? 
Waarom heeft de Minister de vuurleiding noodig', cis hii 

in de toekomst niet anders wil hebben dan een onderzeevloot, 
zonder artillerie? 

De Zeeland, 24 jaren oud, zal bestemd worden voor vlag-
vertoon. Een van de zes panteerschepen uit Indié ook. 
Waarom vlagvertoon, als er komt een vloot van klein mate-
rieel, waarbij in de toekomst het vlagvertoon zal komen te 
vervallen ? 

Door al die schepen op te ruimen kunnen wij enorm veel 
besparen, veel meer dan nu wordt voorgesteld. 

Hetzeifde geldt voor den aanbouw van twee ïnijnenl^ggers 
op dit oogenblik op de werf van Smulders, te Schiedam. Er 
zijn er zeven, ook nadat er twee zullen zijn opgeruimd. Waar 
in de naaste toekomst geen oorlog is te wachten, is het niet 
noodig er nai nog meer aan te bouwen. Deze schepen kosten 
ruim een millioen per stuk. Al zijn zij ook twee jaren geleden 
aanbesteed, de vordering is slechts gering. Er 1/gt no<r niet 
anders dan de kielplaat ter lengte van ongeveer 40 M? Wel 
is men in de fabriek reeds bezig met spantenbuigen en het 
aanmaken van allerlei onder materieel, maar al het s<?iieepi*-
materieel, dat aanwezig is, als bulbhoekijzers (spantenmateri-
aal) en platen, benevens 2 triple expansiemachines van 500 
L P . E . elk, 2 Yarrow stoomketels, 2 centrifugaalpompen, 2 
centrifugaalpompmachines en 2 fanmachines, kan men voor 
elk ander schip gebruiken en deze schepen zelf kunnen uitste-
kend voor de koopvaardij worden ingericht. Het komt mij 
voor, dat deze schepen niet belmoren te worden afgebouwd, 
omdat er geen behoefte aan is en ook daardoor belangrijk kan 
worden bespaard. 

Ook bij de opleidingen is groote besparing mogelijk. 
Het is belachelijk zooals die opleidingen bij de marine 

versnipperd zijn over ons geheele land. 
In den Helder heeft men de opleiding voor de adelborsten, 

de constabels, de torpedisten, de stokers, de K. D.-ers en 
de timmerlieden; te Amsterdam de opleiding voor de mon-
teurs, de seiners en de geschutmakers; te Dordrecht de op-
leiding voor de machinisten en het internaat voor adspirant-
adelborsten; te Hellevoetsluis de opleiding voor de verple-
gers; te Leiden en te Hoorn de opleiding voor leerling-
onderofficieren. 

Het lijstje is misschien nog niet compleet. In Vlissingen 
zal men er ook wel wat van willen hebben. Als wij tijd van 
leven hebben dan komt dat nog wel. 

Al die opleidingen hebben een afzonderlijken commandant 
met een afzonderlijken état-major, een afzonderlijke admi-
nistratie. een afzonderlijke huisvesting. 

Dit geldt ook voor de wachtschepen. In den Helder alleen 
liggen er 4: de Neptunus, de Emma. de "an Spyck en de 
Atjeh. In één van die schepen — de heer de Muralt zal het 
kunnen getuigen — is het verblijf zoo tochtig, dat het niet 
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te verwarmen is, en de eetgelegenheid is zoo donker, dat men 
er alleen met kunstlicht den maaltijd kan nuttigen. 

In plaats van nu dat alles te concentreeren, heeft men het 
gelaten zooals het was. Men heeft niet gewoekerd met het 
beschikbare geld, maar er mede gesmeten en zoo komt men 
iot reusachtige uitgaven bij de marine, waarmede men 
geenerlei effect bereikt. 

Maar het ergerlijkste is wel, dat wij nog altijd in Neder-
land hebben een groot aantal marine-direetiën, alsof wij 
nog leefden in den tijd van het tactisch offensief met zee-
kasteelen als de Piet Hein, do Evertsen en de Kortenaer, 
toen men nog droomde van de hooge zee op te gaan enz. en 

i Nederland aan de kust te verdedigen met pantserschepen. 
Wij hebben een etelliug iu den Helder, een in Hellevcet-

stuis en een te Amsterdam. Wij Lebben nu, in plaats dat dat 
aantal ingekrompen werd, er een vierde stelling brj gekre-
gen, in Vlissing^u, en omdat het in Vliasingen zoo onuan-
genoam wonen is vour de hooge vlag- en stafofficieren, 
heeft men hen ondergebracht in Middelburg en dus die 
vierde stelling nog weder over twee plaatsen verdeeld. 

Dit is ergerlijke grootdoenerij. 
Nu wn zoover gevorderd zrjn, dat de verdediging van 

Nederland teruggebracht is of zal worden tot wat kust- en 
rivierverdediging met klein materiaal, handhaaft men nog 
altijd den grootschen opzet uit vlieger dagen. 

De stelling den Helder heeft een schout-bij-nacht die van 
de Monden van de Maas en der Schelde een admiraal. Beiden 
houden er een adjudant op na, een chef van den staf, een 
aantal toegevoegde officieren en een intendant; een geheele 
hofhouding, zooals men ziet. Zij hebben dan ook een paleis 
en een receptiezaal, of voor zoover zy die niet hebben wordt 
het op deze begroeting aangevraagd. 

Daarbjj wordt nu voor den Helder aangevraagd een auto 
met een auto-garage. Men vraagt zich te vergeefs af, wat de 
schout-bij-nacht te den Helder in vredesnaam met een auto 
moet doen. Er zijn geen schepen en waarom moet hjj met 
een auto gaan naar schepen, die er niet zijn ? Te Middelburg 
kan men natuurlijk niet achterblijven. Daar zal de admiraal, 
die niet de mindere kan wezen van den schout-bij-nacht, ook 
een auto en een auto-garage moeten hebben, en dat alles 
voor eenige duikbooten in de toekomst. 

Daarbij komt, dat in al die stellingen nog zjjn een hospi-
•taal met een geneeskundigen dienst, werven voor reparatie 
en conservatie, arsenalen en magazijnen; een geweldig kost-
bare rompslomp. 

Naast den Helder en Middelburg heeft men nog onder-
oommandanten te Amsterdam en Hellevoetsluis, met werven 
voor reparatie en conservatie, arsenalen en magazijnen, 
ziekenhuizen en een geneeskundigen dienst. 

Een mooie gelegenheid, ik geef het toe, om aan al de over-
complete hoofdofficieren baantjes te geven, maar een ontoe-
laatbare geldverspilling. 

Het eenige goede, dat de marine bezit, de 4 Z-booten, is 
door de versnippering van die stellingen onbruikbaar. Die 4 
Z-booten waren vroeger in den Helder en nu hebben de des-
kundigen in den Helder ons ingelicht, dat die 4 booten het 
minimum vormen, waarmede men oefeningen kan houden. 
Eén daarvan moet in reserve zijn. de drie andere vormen een 
tactische eenheid: daarmede kan geoefend worden. Maar de 
commandant te Middelburg was jaloersch op zijn collega in 
den Helder; hij kon het niet zetten, dat hij niets had en die 
confrère in den Helder 4 van die mooie Z-booten. Het gevolg 
is geweest, dat van die 4 booten er 2 naar Vlissingen verhuisd 
zijn en dat er 2 in den Helder gebleven zijn. Van die 2 
groepjes van booten ligt er telkens 1 in reserve en met dat 
eene overblijvende schip kan natuurlijk niet geoefend worden. 

Mijn conclusie op dit punt is: hef alle directies op : zij zijn 
onnoodig en overbodig. Volgens het plan van den Minister 
zullen wij alleen krijgen klein materieel voor de kust en voor 
de riviermonden. In Indië zal de vloot worden voorzien van 
matrieel en personeel. Ik A-raag daarom: waarvoor hebben wij 
dan nog in Nederland een afzonderlijk Departement van 
Marine noodig? Het kleine beetje dat overschiet kan ge-
voegelijk gebracht worden onder 's Ministers collega van 
Oorlog. De Minister van Marine heeft hier dus een uit-
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nemend bezuinigingsterrein en kan zelf heengaan, als hij zijn 
Departement heeft geliquideerd. 

Thans een woord over het brandend vraagstuk van 4* 
kruisers. 

Ik stel daarbij voorop dat, toen in 1915 deze kruisers door 
de Kamers zijn aanvaard, niemand ze heeft verdedigd, doch 
ze alleen zijn aangenomen omdat wij in de Kamer stonden 
onder pressie van den toenmaligen Minister van Marine, die 
de portefeuille-quaestie stelde, en omdat men in die oorlogs-
dagen het Kabinet niet wilde verzwakken. 

Wat zijn in 1915 de bezwaren geweest die men had tegen 
de kruisers? Niet dat die schepen op zich zelf niet deugden; 
niet dat zij voor den verkenningsdienst onnoodig zouden zijn, 
of dat die verkenningsdienst niet beter kon geschieden doo* 
snelvarende kruisers met groote werkingssfeer dan door 
kleinere torpedobootjagers of door vliegtuigen. Ook is niet 
ontkend dat de kruisers goede diensten konden bewijzen om 
kleiner materieel van den vijand, waarmede transportschepel) 
geconvoyeerd worden, te verjagen en onze duikbooten eeu 
kans te geven. Al deze dingen, die nu door de officieren naar 
voren worden gebracht in hun geschriften en op hun vergade-
ringen, vormen eenvoudig een herhaling van de Memorie van 
Toelichting en de Memorie van Antwoord op de suppletoire 
begrooting voor 1915, waarbij deze kruisers aangevraagd 
werden. 

Stelt men zich op het standpunt dat Indië moet en kan 
worden verdedigd, en laat men zich daarbij leiden door een-
zij dig-militaristische overwegingen, dan is er in deze arguv 
menten een grond van waarheid. Onze zeeofficieren zijn geen 
stommelingen, zij staan hun man, en daarom zijn zij al» 
wolven aangevlogen op dezen ondeskundigen, dezen eerzamen 
jurist, die onhandig genoeg is geweest om hen, de deskun-
digen, op hun eigen deskundig terrein te gaan bestrijden, 
door te zeggen: Zij passen niet in mijn stelsel; de verdediging 
van Indië moet op dezelfde wijze worden ingericht als de ver-
dediging van Nederland. Dat kon niet ernstig genomen wor. 
den door de militaristen in en buiten het Departement. Wat 
weet een jurist van strategie? Waarom passen die kruisers 
niet in het stelsel van den Minister? Waarom passen de 
jagers daar wel in ? Behooren de kruisers tot het groot mate-
rieel, de jagers tot het klein materieel P Waar eindigt het 
klein materieel gn waar begint het groote? Het verschil is 
alleen dat de jagers kleiner zijn, een geringer werkingssfeer 
hebben, lichter geschut voeren, goedkooper zijn. Maar jagers 
en kruisers zijn beide licht en snelvarend materieel. Het 
criterium voor het verschil tusschen groot en klein ligt niet 
in don tonneninhoud. Het ligt in het gewicht van het pantser 
en vooral in de artillerie. 

Nu _ heeft de Minister zich onnoodig blootgegeven. Hij 
had zich op het standpunt moeten stellen van de i leek, die 
de financieele gevolgen beziet van den eenzijdigen aandrang 
van de deskundigen. Al de bezwaren, welke in 1915 werden 
gehoord, waren van financieelen aard. Het kost ons te veel; 
de aanvrage op zich zelf is oneconomisch; ook met die 
schepen is onze veiligheid niet verzekerd; zij zullen ons mee. 
sleepen in een wedijver met de groote Mogendheden. Met een 
enkel woord wensch ik dat toe te lichten. 

Er is in 1915 op gewezen — dat geldt ook nu nog — dat 
de kruisers zijn een nevenwapen, dat in de eerste plaats voor 
de verkenning dient. Voor dat doel wordt 20 millioen per 
stuk uitgegeven; men zal er noodig hebben: zes in actieven 
dienst, twee in reserve en twee in reparatie; dat zijn er tien, 
dus zullen ze ons kosten tienmaal 20 millioen, is 200 millioen 
gulden. Dat is evenveel als de geheele pantservloot van de 
staatscommissie van 1912 voor Indië zou kosten, een voor-
nemen^ dat het lid dier commissie, den lateren Minister van 
Financiën den heer van Gijn noodzaakte te waarschuwen in 
een afzonderlijke nota tegen de geldelijke lasten, welke daar-
door op de schouders van de Indische bevolking zouden wor-
den gelegd, en die de economische weerkracht dier bevolking 
zouden dood drukken. 

Nu hebben wij nog niet? voor het eigenlijke wapen, da 
onderzeeërs. Minister Rambonnet vroeg in 1915 onderzeeërs 
van 800 ton, maar de groote Mogendheden bouwen ze al veel 
grooter en voor een behoorlijke bewoning in de Indische 
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wateren zullen wij ze ook wel grooter moeten bouwen, als 
wij er toe overgaan. Die onderzeeërs van Minister Rambonnet 
werden geraamd op f 1 750 000; veilig kan men ze nu op het 
'dubbele stellen of 3^ millioen. 

Uit het rapport der staatscommissie 1912 blijkt, dat 
door het Departement van Marino een plan is opgemaakt 
voor een vloot van klein materieel ter vergelij king, 
als studie-materieel voor de staatscommissie. Dat plan be-
vatte zes gepantserde kruisers 48 torpedobooten en 12 onder-
zeeërs; de bovenwatertorpedobooten zijn nu vervangen door 

'onderwatertorpedobooten en ik meen dus te mogen zeggen, 
dat volgens dat plan bij een torpedovloot noodig geacht wor-
den 48 plus 12 of 60 onderzeeërs, dat is 10 per kruiser, wat 
beteekent 60 maal 3J- millioen of 210 millioen gulden, te 
samen met de 200 millioen voor de zes kruisera dus 410 mil-
lioen gulden. Dat is meer dan het dubbele van hetgeen de 
staatscommissie van 1912 dacht te zullen uitgeven, terwijl 
de staatscommissie van 1906 uitging van een bedrag voor 
eersten aanbouw van 41 millioen. Bij die 410 millioen komen 
dan nog de kosten van jagers, veruedigingsvaartuigen voor 
'het mijnenmaterieel en de kustverdediging, versterkte bases, 
werkplaatsen, arsenalen enz. Daarbij krijgen wij een gewel-
dig dure jaarlijksche exploitatie, omdat de levensduur der 
fijn bewerktuigde onderzeeërs zeer kort is. En dan is nog 
niets disponibel voor het klein materieel voor Nederland. 
Welnu, iedereen gevoelt dat het dwaasheid is, om alleen 
voor het nevenwapen meer geld uit te geven dan voor het 
geheel beschikbaar is. Dit is ook het standpunt van den 
eenigen deskundigen verdediger van den Minister, de gep. 
vice-admiraal van Hecking Colenbrander, die echter niet 
zegt, dat zij niet in zijn stelsel passen, want hij wil zelf ook 
kruisers bouwen, maar eerst als de onderzeeërs aanwezig zijn. 

Nog altijd redeneerende van het standpunt van hen, die 
meenen, dat Indië moet en kan worden verdedigd, had dus 
's Ministers standpunt tegenover de militaire drijvers moeten 
zijn: als ik het beste niet kan krijgen, stel ik mij met het 
mindere tevreden. Dan is er niet zulk een groote werkings-
sfeer voor de duikbooten, dan zijn er geen groote draadlooze 
telegrafiestations op kruisers, dan kunnen geen vliegtuigen 
mee aan boord genomen worden, dan kan men geen zee-

; toegangen beheerschen, geen handelswegen versperren, dan 
is er geen sprake van tactisch offensief. Men zal zich uit- ; 
sluitend tot afweer moeten bepalen. 

Het tweede argument in 1915 is geweest, dat men er met 
kruisers niet af was. Sedert 1906 hebben wij acht jagers ge-
voteerd met volmaakt gelijke doeleinden. 

Die zijn precies op dezelfde manier toegelicht als later de | 
kruisers. Maar andere Mogendheden gingen torpedokruisers 
bestellen en toen begonnen wij' er ook over te praten, zie het 
rapport van de staatscommissie van 1906. Gelukkig zijn wij 
er nooit aan toe gekomen om ze te bouwen, anders woren zij 
ook oud roest geworden, want de torpedokruisers werden al 
weer vervangen door grootere kruisers. Toen kwam de heer 
Rambonnet, die ook kruisers wilde hebben. Zij moesten dienen 
tot afweer van de jagers, die de transportvloot van den vijand 
zouden begeleiden. Dat zou mooi zijn als men er zeker van 
kon zijn dat de vijand zoo onnoozel zou zijn om alleen jagers 
en ander klein materieel mede te sturen. Maar dit is toch eeni 
al te kinderlijke, om niet te zeggen kinderachtige, wijze van 
voorstellen van de zaak. Het spreekt vanzelf, dat, als het 
serieus gaat om onze koloniën, de vijand groot materieel mede 
zal zenden als hij weet, dat wij over kruisers beschikken. De 
vijand zal dan tegenover onze kruisers plaatsen groot mate-

,rieel, slagkruisers of draednoughts, die onze scheepjes zullen 
vermorselen. Dat weten de militaristen ook wel, maar zij 
loopen daarover losjes heen in hun redevoeringen en denken: 
als de kruisers er maar eerst zijn, dan beginnen wij daarna 
.wel een campagne voor Indische draednoughts. Dat is zeer 
'logisch en onvermijdelijk, maar voor ons geldt het: piïncipüs 
obsta, wacht u voor den eersten stap. 

Trouwens, het door den vijand mede zenden van zware 
•schepen is ook niet eens noodig. Wij hebben kruisers of zullen 
.die krijgen — maar ik hoop van niet — van 7000 Ion met een , 
30-mijls proef vaart. De vijand behoeft maar een schip van 
8000 loa te bonwen, dat hij een 32-mijls vaart kan geven, i 

- 9 DECEMBER 1919. 
ine) der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 

en dan is onze gelieele voorsprong naar de maan en zijn onze 
millioenen weggegooid. Eén treffer op den schoorsteen ol 
op de machinedeelen van onze bordpapieren snelloopers n 
zij zijn reddeloos verloren. 

Dit zijn de practische argumenten en practische bezwaren 
van den leek tegenover de marinedeskundgien, die daartegen 
niet zijn opgewassen, en waarmede de Minister sterk gestaan 
had, terwijl hij nu een gemakkelijke prooi is geworden van 
zijn technische adviseurs. 

Ik zal voorloopig niet spreken over wat er verder met die 
kruisers gebeuren zal. Ik heb reeds in het begin van mijn 
rede gezegd, dat dit alles voor mij nog in het duister zweeft 
en wij te dien aanzien zullen moeten afwachten wat er komt. 

Ik wil ten slotte eenige opmerkingen makeu over 's Mi-
nisters eigen plan. 

Ten eerste meen ik dan, dat uitsluitend klein materieel 
niet goedkooper zal zijn dan een vloot van groot materieel: 
Ten tweede meen ik. waar de Minister hoopt met een kleine 
vloot in Indië althans den eersten stoot te kunnen afweren, 
dat bij daarbij ten onrechte steunt op de verwachte hulp van 
den Volkenbond, want de Volkenbond geeft ons geen andere 
garantie dan die van een ongewapend politieagent, daar 
eerst moet worden overwogen welke verschillende bestand-
deelen de leden van den Bond zullen moeten bijdragen in 
een gezamenlijk leger of een gezamenlijke vloot, en voordat 
men het daarover eens is en die macht bijeen is gebracht, 
zijn wij al ondergegaan ten gevolge van den tweeden en den 
derden stoot. 

Als het belang van de groote mogendheden medebrengt 
dat wii in het ongestoord bezit onzer koloniën blijven, omdat 
men elkander het bezit van onze koloniën niet gunt, dan 
hebben wij geen verdediging noodig, want dan laten die 
mogendheden ons met rust. En als hun belang medebrengt 
onze koloniën onder elkander te verdeelen, wat ook niet on-
mogelijk is, dan doen wij met de sterkste vloot er niets tegen. 

Mijn derde opmerking is de volgende, dat ik mij verbaasd 
heb over het optimisme van den Minister ten aanzien van 
de bemanning van zdjn toekomstige vloot. De tegenwoordige 
officieren zijn opgegroeid in het geloof aan een vloot van 
groot materieel. Dit nu wordt hun ontnomen en als gevolg 
daarvan zal het verloop nog grooter worden dan het reeds 
is. De bouw van de nieuwe klein-materieel vloot is boven-
dien hoogst onzeker, en als men haar krijgt, dan moet men 
rekening honden met de mededeeling van luitenant van 
Heteren, dat bijna alle duikbootcommandanten na de demo-
bilisatie ontslag hebben genomen, terwijl dat de best betaalde 
en prettigste dienst was. De oorzaak van het verloop is dus 
niet alleen noch voornamelijk het oude materieel, het slecht 
salaris, de moeilijkheden met het mindere personeel, maar 
vooral dat men ontmoedigd is, omdat er geen toekomst voor 
het wapenbedrijf meer bestaat. De heer van Heteren heeft 
het zoo juist gezegd: 

„Sinds 1914 is er veel veranderd, er is een nieuw 
geluid in de wereld gekomen; wat vroeger bereikbaar 
leek, is thans in elk geval uit den gezichtseinder ge-
gaan." 

Deze man begrijpt de teekenen des tijds. Hij en zijn col-
lega's zien met weemoed een eervolle loopbaan afgesneden; 
het lagere personeel zoekt met graagte een plaats in de bur-
germaatschappij : maar allen zonder onderscheid verlaten de 
marine; de marine liquideert zich zelf. 

Dat acht ik een gelukkig verschijnsel. Het zal de Kamer 
dwingen, telkens weer met grooten ernst de liquidatie onder 
de oogen te zien; wij zullen zorgen, dat de Kamer telkens in 
de gelegenheid zal zijn zich hierover uit te spreken. Er moet 
een einde komen aan de bewapening, het is onduldbaar op-
nieuw te beginnen, alsof de verwoestende oorlog niet had 
plaats gehad. Welke ook de vele en samengestelde oorzaken 
van den wereldoorlog mogen zijn geweest, vast staat, dat hij 
niet zou zijn uitgebroken als niet de legers en de vloten aan-
wezig waren geweest voor onmiddellijk gebruik. Wie het 
laatste boek van Kautsky heeft gelezen en hieruit heeft kennis 
genomenvan de kantteekeningen, door den voormaligen Duit-
schen keizer geschreven op de diplomatieke nota's, vlak vóór 
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het uitbreken van den oorlog gewisseld, die zal diep onder 
den indruk zijn van bet feit, dat ééu enkel man, verblind door 
macht en ijdelheid, heel ïiUTÓpa moedwillig in het verderf 
heeft kunnen storten, omdat hij de beschikking had over ge-
weldige militaire machtsmiddelen. Gaan wij weer een nieuwe 
vloot bouwen, dan zijn wij medeplichtig aan het opstapelen 
van nieuwe brandstof en straks aan een nieuwen oorlog. Ont-
wapening is de eenige uitkomst. 

WÜ waarschuwen thans weer, als vóór den oorlog, en 
wij zullen het onvermoeid blijven doen: gaat niet opnieuw 
het rampzalig bedrijf van bewapening aanvatten, dat onver-
mijdclijk woer tot een oorlog moet leiden. Wij kunnen door 
de macht van ons aantal nog niet dwingen tot die beter© 
politiek. Doch v/ij zien internationaal die macht groeien, 
wij zien kentering komen in België, Engeland, Italië, ook 
zelfs in het onder nationalisme nog zuchtende Frankrijk, 
w^aar wel ons oantal zetels terugliep, doch ons stemmental 
zoodanig steeg, dat bij een goed stelsel van evenredige ver-
tegenwoordiging onze fractie in de Eranscho Kamer van 
100 op 150 zou zijn vermeerderd. En dat verschijnsel r-eeft 
mij. den moed te hopen en te geleoven dat de tijd niet ver 
meer is, waarop wij den volkenbond zullen kunnen makin 
tot een instituut, dat inderdaad het gevaar voor oorlog weg-
neemt en de ontwapening internationaal kan doorvoeren. 
Maar wij magen inmiddels niet stilzitten en afwachten. Wij 
zijn een kleine neutrale natie, die bij uitstek geroepen is om 
een lichtend voorbeeld te geven aan de geheele wereld, om 
de moreele kern te zijn, waaromheen de millioenen in alle 
landen, die snakken om verlost te worden van den oorlogs-
gruwel, zich kunnen groepeeren. vVij z\jn een klein land dat 
altijd, althans na de middeleeuwen, een uiterst pover figuur 
heeft geslagen in militaire zaken. Des te meer reden om 
op vredesgebied te toonen dat een klein land allesoverwin-
nend groot kan zijn. Nooit is er een gelegenheid geweest zoo 
gunstig als de tegenwoordige, nu de marine zich zelf heeft 
overleefd, om er voorgoed een eind mee te maken. De 
schepen zijn opgevaren, de mannen hebben ons verlaten of 
maken zich gereed te vertrekken. Terugkeer tot wat achter 
ons ligt is buitengesloten. Vóór ons ligt maar één weg die 
bevrediging kan schenken, nl . de ontwapening. 

Ik heb de eer. Mijnheer de Voorzitter, aan de Kamer voor 
te stellen de volgende motie: 

De Kamer, van oordeel, dat de volkomen ontreddering 
der marine, zoowel wat het materieel als wat het perao-
neel betreft, de meest geschikte gelegenheid biedt om tot 
liquidatie der marine over te gaan, 

noodigt de Regeering uit, de daarvoor vereischte voor-
stellen aan de Kamer te doen, en gaat over tot de orde 
van den dag. 

De motie wordt ondersteund door de heeren J . ter Laan, 
L. M. Hermans, van Zadelhof f en Troelstra en maakt 
mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit. 

De Voorzit ter : Ik stel voor, deze motie te behandelen bij 
deze algemeene beschouwingen. 

Daartoe wordt besloten. 

(de Muralt.) 
Minister zelfs er toe te bewegen hel vooratel terug te nemen 
en liever de oorlogservaring af te wachten, die in het voor-
stel uiteraard nog niet kon zijn vastgelegd. Erkend moet 
worden dat de toenmalige Minister Rambonnet zijn wetsvoor, 
stel uitstekend heeft verdedigd. Duidelijk werd ons toen uit-
eengezet, dat de kruisers moesten dienen voor verkenning, 
voor aanvoering, voor bescherming van ander materieel enz. 
Vooral maakte indruk de ruededeeling, dat de kruisers in 
elk eventueel plan oi systeem voor verdediging van Indië 
zouden passen. Het rammelen met de portefeuille deed ook 
het Ziijne om het wetsontwerp te doen aannemen. 

Met medevcerking van vele leden van deze Kamer, ook met 
medewerking van die leden, die zich thans het sterkst tegen 
deze kruisers verzetten, werd het wetsontwerp aangenomen. 
Ik ben toen op het standpunt gaan staan waarop ik nu nog 
sta, dat het onzinnig was om midden in een oorlog schepen 
te bouwen, die lang na den oorlog eerst gereed konden zijn 
en waarin met oorlogservaring niet kon worden gerekend. 
Ik heb mijn stem dan ook toen tegen het op stapel zetten 
van de Java en Sumatra uitgebracht. Het is wel goed dit 
nog eens vast te leggen. De kruisers zijn na dien tijd her-
haaldelijk in het debat gebracht, o.a. door den toenmaligen 
afgevaardigde voor Ommen, den heer Bichon van Ussel-
monde. I n het voorjaar kwamen zij weer in het debat in 
verband met de motie-Oud. Deze geachte afgevaardigde 
diende bij de behandeling van de vorige Marinebegrooting 
een motie in, die o.a. ook inhield het stopzetten van den 
bouw van de Java en Sumatra in afwachting van de verdere 
afwikkeling van zaken in verband met het beëindigen van 
den wereldoorlog. De heer Naudin ten Cate was toen 
Minister. 

Het is bekend, dat in het bijzonder op aandringen yan den 
heer Lely en mij ten slotte op verzoek van den Minister de 
beraadslagingen zijn geschorst. 

Gelukkig, Mijnheer de Voorzitter! Anders zou de motie-
Oud in stemming gekomen en natuurlijk verworpen zijn 
— zelfs al hadden de Unie-liberalen voorgestemd — en zou 
de Regeering vrij zijn geweest om niet alleen de Java en de 
Sumatra verder af te bouwen, maar ook de Celches op stapel 
te zetten. Dit laatste is gelukkig voorkomen. Ook dit dient 
vastgelegd te worden. 

Het verdere debat is onder den Minister a. i. Ruys de 
Beerenbrouck gevoerd, nadat de heer Naudin ten Cate was 
afgetreden. Het is bekend, dat toen de bouw van de Celehes) 
ia afgevoerd. De heer Lely en ik hebben toen aangetoond 
dat het technisch en financieel onzinnig zou zijn geweest 
de Java en Sumatra op de helling af te breken en dat de bouw 
moest worden voortgezet tot en met de romnen. Daarna kon 
worden nagegaan wat met de schepen te doen, desnoods ze 
te sleepen naar H-nidrik-Ido-Ambacht om daar gesloopt te 
worden, wat nog vcordeeliger zou uitkomen,, dan wanneer 
de schepen op de helling werden afgebroken. 

Het geheele debat, in het bijzonder ook dat gevoerd door 
den heer Treub, wees er op. dat tusschen Regeering en 
Kamer, althans tusschen de Regeering en den heer Lelv, 
hieromtrent overeenstemming bestond, zooals ook uitdruk-
trelijk door generaal Staal, die het debat op de gereserveerde 
tribune bijwoonde, in de Eerste Kamer is opgemerkt. _ 

Nergens blijkt uit het debat, in deze Kamer met Minister 
Ruys de Beerenbrouck gevoerd, dat werd vastfelegd ; dat do 
Java en Sumatra zouden worden afgebouwd. Wèl zeidc Ziin 
Excellentie, dat het hem genoegen deed dat de heeren Lely 
en de Muralt het goedkeurden dat zou worden ,,voortt-
rrebouwd". Het woord ..afbouwen" komt in verband met do 
Jama en Sumatra nergens in de rede van Minister Ruys de 
Beerenbrouck voor. Tot onze groote verbaring en ontstem-
ming heeft echter Minister Ruys de Reerenbrouck het in de 
Eerste Kamer doen voorkomen, alsof er in de Tweede Kamer 
een compromis was gesloten om de Celches af te voeren en 
de Java en Sumatra geheel rreveehtsklaar af te bouwen. 

De heer van Embden heeft in de Eerste Kamer te recht een 
motie voorgesteld om den voortbouw van de Java en Sumatrd 
niet verder voort te zetten dan de rompen. Die geachte afge» 
va?rdi"*de har? p.anleidinf om dit te doen, omdat middelerwij! 
uit de Eerste-Kamerstukken was gebleken, dat de Regeering 

De heer de Mural t : Mijnheer de Voorzitter! Uit hetgeen 
de geachte afgevaardigde de heer Hugenholtz heeft gezegd 
volgt voldoende, dat de twee kruisers Java en Sumatra, even-
als verleden jaar, een belangrijke rol zullen spelen bij het 
debat dat nu is aangevangen. 

Het voorstel om de beide kruisers te bouwen — bestemd 
voor de verdediging van Indië — werd bij deze Kamer inge>-
diend op 16 Juni 1915 door den toenmaligen Minister Ram-
lxranet. Deze twee kruisers pasten in een voorloopig plan 
van Minister Rambonnet, dat bestond uit 4 kruisers en 8 
onderzeeërs. 

Ik spreek van „voorloopig plan". Minister Rambonnet 
rekende er op dat oorlogsbodems zouden worden afgevoerd, 
dat die moesten worden aangevuld en dat 4 kruisers natuur-
lijk niet voldoende zouden zijn. 

Het wetsvoorstel kwam 14 Juli 1915 in behandeling. Veel 
diiecten steun had het niet. De hoei de Meester trachtte den 
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tot volledigen afbouw van de Java en de Sumatra was be-
6loten. Noch de heer Lely noch ik hebben een oogenblik ge-
dacht, dat de Minister verder zou bouwen dan tot de rompen. 
Wie het anders voorstelt, begreep de zaak niet of stelt de zaak 
verkeerd voor. 

Bij de algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting 
heb ik dezen Minister er reeds op attent gemaakt en nu wil 
ik wel zegden, dat ik mij geërgerd heb aan het feit. dat 
daarna, d. w. z. 17 November, voor een bedrag van 2 millioen 
pantserplaten te Coventry zijn besteld. In deze daad heb ik 
als het ware een soort provocatie van tegenstand van onze 
zijde gezien. Bij mijn herhaald bezoek aan de kruisers is mij 
gebleken, dat die pantserplaten zelfs niet eens te Amsterdam 
zullen worden aangebracht op de helling, dus pas als het schip 
drijft. Zesr beslist heeft dit dus met afbouw tot den romp 
niets uit te staan. De bestelling vlak na het begrootingsdebat 
getuigt van onwelwillendheid. Waarom teen niet nog eenige 
dagen gewacht tot de behandeling van deze begrooting ? Dat 
zou toch zeker meer in overeenstemming zijn geweest met de 
deferentie die de Minister tegenover de Kamer in acht heeft 
te nemen! 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn verbazing, vreugde en ont-
stenmiing, alles te gelijk, stec-g ten top, toen ik de Msmorie 
van Antwoord las. Hoe is het toch mogelijk, dat de Minister, 
na eerst ruwweg het advies om toch niet verder te eraan dan 
den rompbouw in den wind te hebben geslagen, voor mil-
lioenen pantserpLiton bestelt om een paar dagen daarna bet 
zaakje weer in te trekken en den gehcelen bouw van de krai-
sers stop te zetten! 

Het geheele betoog door den heer Lely en mij in het voor-
jaar geleverd om aan te toonen, dat het uit technisch en 
financieel oogpunt bezien onzinnig zou zijn den bouw van de 
kruisers op de hellingen te stoppen, zooals dew Minister 
blijkbaar wil doen, klemt nu nog veel meer dan toen. Uit 
technisch oogpunt klemt het meer dan vroeger, omdat de 
bouw zooveel verder is gevorderd en uit financieel oogpunt 
klemt het meer dan vroeger, omdat er zooveel meer voor den 
bouw is uitgegeven. De schepen moeten afgebouwd worden 
tot de rompen. Dan moet men zien wat er mede te doen. Des-
noods moet men ze dan brengen naar Hendrik-Idc-Ambacht 
en daar sloepen, wat voordecliger is dan sloepen op de hel-
lingen, waar zij nu staan. De Minister komt hiermede in een 
eigenaardig parket te verkeeren. De heer Hugenholtz wil 
hebben, dat hij stopt met bouwen, anders verzet deze geachte 
afgevaardigde zich tegen den Minister, terwijl ik juist mij 
tegen den Minister zal keeren, wanneer hij niet voortbouwt 
tot en met de rompen en dan niet verder, in afwachting tot 
nadere beslissing. 

Ik zou bepaald vau den Minister willen vernemen boe het 
stoppen van den ,,afbouw" moet worden opgevat. Men moet 
voorzichtig zijn met uitdrukkingen als: voortbouwen, af-
bouwen, stoppen met den afbouw, stoppen met den voorfc-
bouw, tabula rata, enz. Bedoelt de Minister met „stoppen" 
hetzelfde wat de heer Oud omschreef in het voorjaar in zijn 
bekende motie, dan moet ik er niets van hebben, al wordt mij 
hier en daar in de schoenen geschoven dat ik thans tegen-
over een uitvoering van de motie van den heer Oud anders 
zou staan dan toen. 

Op artt . 15 en 16 van de oorspronkelijke begrooting wordt 
elk 1 millioen bespaard. Dit vijst op geheel stoppen van den 
bouw. Of komen die milliocnen er bij suppletoire begrooting 
weer op ? 

De Memorie van Antwoord is op dit punt zeer onduidelijk 
en de loopende geruchten omtrent het al of niet stopzetten 
van den bouw van kruisers manen tot groote voorzichtig-
heid aan. 

Zoo lees ik, Mijnheer de Voorzitter, op bladz. 12 van de 
Memorie van Antwoord: 

„dat behalve de kruisers het op stapel staande wordt 
afgebouwd en dat de TOOT onderzeebooten vrijkomende 
hellingen zoo mogelijk dadelijk wi.rden bezet, wijl aan 
dusdanig materieel ongetwijfeld behoefte bestaat. 

Hieruit maak ik op, dat het stopzetten van den bouw van 

de kruisers beteekent afbreken op de helling „tabula raaa". 
Op bladz. 4 van de Memorie van Antwoord lees ik: 

„Waar nu do op stapel staande kruisers niet In onder-

f eteekendes systeem passen, zal de consequentie zijn, dat 
e afbouw gestopt wordt. Mocht in de toekonr-t blijken, 

dat als contingent voor de Volkenbondsmaclit, of om 
welke reden ook, uitbreiding noodig of gewen-cht is, zoo 
zal dan nader worden beslist." 

Begrijp ik het goed dat eerst de kruisers zullen worden af-
gebroken en dat als de Volkenbond ze noodig heeft ze weer 
op stapel worden gezet? 

De Minister heeft een eigen systeem. Een systeem van 
klein materieel. Maar daarin passen toch ook kruisers? Loo» 
pen wij dus kans het volgend jaar of later een plan te krijgen 
voor het bouwen van kruisers passende in het systeem van 
klein materieel van den Minister volgens advies van de a.s. 
commissie, natuurlijk vergezeld van kruisers? 

De Minister zal de door hem te benoemen commissie geen 
groot terrein voor advies vrijlaten. Dit volgt uit de stuiken. 

Ik wensch aan den Minister de pertinente vraag te stellen, 
of hij de commissie vrij zal laten om ook nog aanbouw van 
kruisers voor te stellen, of moeten de keeren zich bepaald 
houden aan een systeem zonder kruisers? De Minister moet 
klaren wijn schenken en alle eventueele misverstanden voor-
komen. Ik vraag hierop bepaald e?n antwoord van den 
Minister. 

Er is echter iets anders dat tot groote omzichtigheid hier 
maant. Voor zooverre naar buiten is gebleken, toont de Mini*, 
ter wankelend beleid. Hij weet niet wat hij wil. 

Wat hebben wij aan de adviezen van dezen Minister? In 
het wetsontwerp en Memorie van Toelichting, in Juni van dit 
jaar opgemaakt, wordt de afbouw van de kruisers voorgesteld. 
Dit is desnoods verklaarbaar, omdat de Minister te kort aan 
was om toen reeds een ander systeem voor te stellen. Daarna 
kwam echter het Voorloopig^ Verslag en werd met medewer-
king van den Minister een Memorie van Antwoord in concept 
opgemaakt, waarin de afbouw van de kruisers warm werd ver-
dedigd. Op 17 November bestelde de Minister ook de 2 mil-
lioen pantserplaten, waaruit bijkt, dat hij was vóór afbouw. 

Die Memorie van Antwoord hebben wij wel is waar niet 
gekregen, maar het doet toch vreemd aan dat wij een paar 
dagen daarna de gepubliceerde Memorie van Antwoord kregen 
waarin het stopzetten van de kruisers als een vanzelf rnpreken-
de zaak wordt voorgesteld. 

Nu kan de heer van Beresteyn zeggen: een mensch kan 
wijzer worden, maar dit is toch een systeem van werken waar-
mede men wel tot een systeem voor een vloot kan komen, 
maar dat toch niet door den beugel kan. Daar is de zaak te 
ernstig voor. 

De heer admiraal Heckin^r Colenbraibder schijnt -- naar 
verluidt — do Minister te hebben gebracht tot zijn systeem. 
Men zegt dat deze bekwame vlootvoogd zelfs den geheelen 
Ministerraad in die richting heeft gestuurd. Het gevolg is 
geweest d.at groote bezuinigingen zijn voorgesteld, waarvoor 
ik dien admiraal dankzeg. 

Ik heb het genoegen gehad den heer Colenbrander te Looren 
in de vereeniging „Onze Vloot". Daar heeft de admiraal het 
standpunt van den Minister verdedigd. Groot materieel was 
voor de verdediging van Indië onainniir, omdat het te duur 
was. Daar druk ik op. Mcar toen kwam de aap uit de mouw. 
Het klein materieel is de kern. Die moet er het eerst zijn. 
De kruisers vormen maar een omlijsting. Twee schepen als 
zoodanig beteekenen niets, ja, doen meer kwaad dan goed. 
Dat laatste wias mij niet duidelijk, maar dat zul wel aan mij 
liggen. 

De heer van Hengel, een bekwaam marine-officier, heeft 
volgens een verslag in de N. R. Ct. op de uitspraak van den 
heer Hecking Colenbrander gewezen in zijn rede op i Deoem-
ber in den Helder gehouden. 

Toen werd mij nog eens recht duidelijk, dat ik den vice-
admiraal wel goed gesnapt heb, dien avond. Nog duidelijker 
werd mij dit uit een ingezonden stuk door den heer Colen-
brander geplaatst in De Nieuice Courant, waarin hij zich 
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tegen bedoelde uitspraak van den heer van Hengel verzet. De 
heer Colenbrander zegt daarin: 

„Wel heb ik gewezen op het verkeerde systeem om 
bij den opbouw van eenige vloot te beginnen bij het deel, 
dat beschouwd kan worden als de „omlijsting" van die 
vloot. 

Maar ik heb zeer beslist de omlijsting van een onder-
zeevloot met kruisers als niet onontbeerlijk bestreden." 

Dit zijn de woorden, die tal van politici, ook hier, gewoon 
zijn te gebruiken: „Vooralsnog", „niet onontbeerlijk", enz. 
Waarom schrijft de heer Colenbrander niet onomwonden, dat 
er absoluut geen kruisers in het systeem van den Minister 
behooron zonder meer, dat zou duidelijk zijn. 

Men voelt het aan de tegenspraak; deze versterkt ook mij 
in de overtuiging, dat ik het goed gesnapt heb, dat wel 
degelijk het systeem van den Minister, althans volgens opvat-
ting van den vice-admiraal, beteekent eerst een kern. Als die 
er eenmaal is — deze Minister zal dan wel al lang weg zijn, 
want zoo iets gaat niet zoo spoedig — dan komen de kruisers 
vanzelf. Wanneer gezegd wordt: eerst beginnen met de kern, 
zooals de vice-admiraal zeide, dan volgt er uit, „dat er later 
nog iets komt", al wordt dit niet uitgesproken. Dat latere 
is de omlijsting, zijn de kruisers. 

Mijnheer de Voorzitter! In de Memorie van Antwoord ligt 
intusschen zeer veel dat ik zeer aantrekkelijk vind. De 
Minister wil de vloot voor Indië en Nederland van elkaar 
scheiden. Hij wil klein materieel, niet om bepaald Indië 
geheel te verdedigen, wat onmogelijk is, maar om den grootst 
mogelijken tegenstand te bieden die een klein land kan bieden 
zonder zich lafhartig geheel over te geven. Dit is m.i. het 
eenige juiste standpunt. Ik blijf vasthouden aan het stand-
punt, dat uitbouw van de marine gewettigd is voor zoover 
net „kan", maar niet voor zoover het „moet", want daar-
voor hebben wij geen geld. Dit principe ligt duidelijk in de 
Memorie van Antwoord opgesloten. Nog nimmer vernamen 
wij zulks zoo onomwonden uit de stukken afkomstig van het 
Marinedepartement. Hiervoor zij den Minister hulde ge-
bracht. Ik neem de wijze van doen van dezen Minister niet 
in bescherming. De reusachtige wijziging, die de overtuiging 
van den Minister ten opzichte van de kruisers in enkele 
etmalen onderging, is verbluffend. Die verandering doet de 
vraag rijzen of het wel mogelijk is en toelaatbaar met een 
dergelijk Minister verder door te varen. Ik kan mij niet 
voorstellen dat deze Minister is te handhaven. 

De wensch intusschen mij zelf op die vraag nog geen ant-
woord te geven. Ik wensch eerst behoorlijk de debatten af te 
wachten en in het bijzonder den Minister te hooren. 

Het is niet gemakkelijk om voor zich zelf het juiste stand-
punt te bepalen dat ten opzichte van dezen Minister dient 
te worden ingenomen. Men dient in verband hiermede twee 
zaken,goed van elkaar te onderscheiden. Allereerst de wijze 
van optreden van dezen Minister en ten tweede de zakelijke 
voorstellen die hij doet. Het lijdt m. i. geen twijfel of 
weinigen in deae Kamer zullen de wijze waarop deze Minister 
met het Departement van Marine is omgesprongen en de 
wijze waarop hij tot zijn voorstellen is gekomen, in be-
scherming nemen. Ik heb dit aooeven voldoende aangetoond. 
De zakelijke voorstellen van dezen Minister houden echter 
veel goeds in en het moet worden erkend dat zijn optreden, 
voor zooverre bekend in het personeelsvraagstuk, sympa-
thiek is. 

Men is er niet mede klaar door een Minister om zijn eigen-
aardige wijze maar op te ruimen. Het wil mij voorkomen dat 
wij ons wel degelijk rekenschap hebben, te geven welken op-
volger in de gegeven omstandigheden is te verwachten. Het 
is m.i. geen gewaagde voorspelling, wanneer ik de verwach-
ting uitspreek, dat de eventueele opvolger van den heer Bijle-
veld wel een voorstander van kruisers zal zijn met heel wat 
slechtoren kijk op het personeelsvraagstuk, en dan zijn vrij 
oven ver of verder van huis. Ik ben niet vergeten hoe 10 Mei 
1917 met de motie-Marchant Minister Bosboom werd wegge-
stuurd omdat hij tegen den zin der Kamer de jaarklasse 1908 
van den landstorm had opgeroepen, vooral rechts deed hier-
aan dapper mede. Toen kwam Minister de Jonge en de in-

lijving der jaarklasse ging gewoon door in stede van intrek. 
king. 

De heer Schaper: Dus u is nu bezig den Minister van 
Marine te redden! 

De heer de Mural t : Daar ben ik niet mee bezig, mijnheer 
Schaper. Ik wensch dezo zaak zoo objectief mogelijk te be-
handelen, en wanneer ik naar mijn overtuiging daartoe 
mocht komen, dan zal ik al was ik de eenige van de linker-
zijde — ik spreek hier geheel voor mij zelf — mij niet scha-
men om voor do Marinebegrectinjg te stemmen. Ik zou daar 
niet tegen op zien. 

Van welken kant men het ook bekijkt, deze Minister stelt 
voor om circa zes millioen op de oorspronkelijk ingediende 
begrooting te besparen. Uit dien hoofde is er eenige aanlei-
ding om te weifelen om aan dezen Minister het vertrouwen 
nog maar niet op te zeggen. 

Toch dienen wij ook hierin voorzichtig te zijn, omdat de 
Memorie van Antwoord vol voetangels en klemmen zit, die 
door opheldering van de zijde van den Minister uit den weg 
moeten worden geruimd. Wij moeten toch letten op het pers-
pectief dat deze Minister opent. Ik bedoel niet het verre pers-
peetief. Dat zal de commisrio ons ontvouwen. Dat zal een 
vloot van klein materieel zijn, die ook wel een paar honderd 
millioen zal kosten. Ik bedoel het perspectief dat deze Minis-
ter ons voor 1920 biedt. 

_ Ik zeide zooven dat deze Minister in elk geval een bezui-
niging op de vroeger ingediende begrooting voorstelt van zes 
millioen. Toch wensch ik ook hieromtrent een nadere inlich-
ting, omdat ik met de instemming met deze Memorie van 
Antwoord, voor zooverre betreft de bezuinigingen, geen kat 
in den zak wil koopen. Volgens de Nota van Wijzigingen zal 
op de artt. 15 en 16 elk oan millioen bespaard worden Ot> 
bladz. 12 van de Memorie van Antwoord echter kunnen wij 
lezen dat de vrijkomende hellingen zoo spoedig mogeflijk 
zullen worden bezet voor den houw van ondenzeebooten. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat beteekenen die woorden? 
Hier wordt dus niet afgewacht het advies van de in te stel-

len commissie, maar wordt reeds als vast aangenomen dat oen 
groot aantal onderzeebooten ten spoedigste op stapel zullen 
worden gezet. 

Op bladz. 2 van de Memorie van Toelichting staat dat voor 
de onderzeeërs O 12 tot en met 14 in den loop van 1920 de 
noodige gelden zullen worden aangevraagd. Als het nu mee-
loopt met de hellingen en de kruisers worden spoedig afge-
broken of afgelaten of als het meeloopt met het vrijkomen, 
van de hellingen waarop nu reeds onderzeeërs op stapel staan, 
hebben wij groote kans nog in 1920 millioenen te moeten 
voteeren op een suppletoiro Marinebegrooting. Men kan wel 
zeggen: Wie dan leeft, die dan zorgt, maar het is goed nu 
klaren wijn te schenken, opdat wij weten wat wij aan elkaar 
hebben en ons niet met schijnbezuinigingen laten verblinden, 
die ten slotte geen werkelijke bezuinigingen of inkrimpen 
van marineuitgaven zijn, maar uitsluitend tijdelijke bespa-
ringen door veranderde koers of verandering van systeem. 

De Minister houde mij ten goede dat ik gaarne duidelijk 
wensch te worden ingelicht en bepaald er veel prijs op stel 
de navolgende vragen categorisch beantwoord te zien. 

Xen eerste. Op bladz. 4 van de Memorie van Antwoord 
staat te lezen, dat de afbouw van de kruisers gestopt wordt. 

Moet die mededeeling zoodanig worden opgevat dat de in 
aanbouw zijnde kruisers op de hellingen zullen worden ge-
sloopt, of mag worden aangenomen dat Ie afbouw zal wor-
den voortgezet tot en met de rompen, zooals in de vergade-
ring van 18 Maart il. door den heer dr. Lely is verdedigd? 

Ten tweede. Op bladz. 4 van de Memorie van Antwoord 
staat letterlijk te lezen: 

„Mocht in de toekomst bljjken, dat als contingent 
voor de Volkenbond, of om welke reden ook, uitbreiding 
noodig of gewenscht is, zoo zal nader worden beslist.'* 

Is deze opmerking zóó op te vatten, dat de Minister het 
opnieuw op stapel zetten van kruisers als deze denkbaar acht 
als de Volkenbond dit wensohtP 

Ten derde. Zal de interdepartementale commissie, bedoeld 
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(de Muralt.) 
op bladz. 6 van de Memorie van Antwoord, vrijheid verkrjj-
gen om im haar advies — indien ẑ j het noodig acht —- dem 
aanschaf van kruisers in het vlootplan van den Minister 
aan to bevelen, of zal haar opdracht zeer beperkt z\jn? 

Mag worden oangenomen, dat haar opdracht uitdrukkelijk 
zal worden beperkt tot het geven van advies in zake het 
klein materieel zonder kruisers P 

Ten vierde. Op bladz. 12 van de Memorie van Antwoord 
is opgemerkt, dat de vrijkomende hellingen zoo spoedig 
mogelijk moeten worden bezet voor den bouw van onderzee-
booten. 

Op bladz. 2 van de Memorie van Toelichting is reeds 
medegedeeld, dat in 1920 gelden zullen woi'den aangevraagd 
voor den bouw van de onderzeeërs 0-12 tot en met 14. 

Op hoeveel millicen schat de Minister de uitgaven, voor 
den bouw van materieel in deze begrooting genoemd, waar-
toe slechts memorieposten zyn uitgetrokken? 

Mijnheer de Voorzitter! Met vele zakelijke opmerkingen 
— buiten liquidatie — door den heer Hugenholtz gedaan, 
ben ik het eens. In het bijzonder wil ik er ook bij den Minis-
ter op aandringen om eeneentratie te brengen in de oefe-
ningen en het materieel daarvoor benoodigd. 

Te den Helder wordt geoefend met twee torpedobooten en 
te Vlissingen ook. Beide oefeningen komen daardoor niet tot 
hun recht. De vier torpedobooten moeten te den Helder 
.•efenen. Laat de Minister het concentratieplan van Minister 
Jambonnet maar eens raadplegen, ook omtrent de kazernee-
ïinjj Wan de marine te den Helder. Deze plannen werdeu door 
den oorlog niet uitgevoerd, maar hielden veel goeds in. Mag 
ik ook aan den Minister vragen wat hij wil doen met de 
Gelderland als instructieschip voor de vuurleiding? Er ko-
men toch geen kruisers. Of tal dit abusievelijk blijven staan 
in deze Memorie van Antwoord, terwijl dit behoorde te staan 
in de eerste Memorie van Antwoord, waarin de kruisers 
werden verdedigd P 

— 9 DECEMBER 1919. 
Marine) der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 

Ik wil nu ten slotte den Minister hulde brengen voor de 
behartiging van een zaak van zeer veel belang en waarbij 
ik verwacht, dat de geheele Kamer mede instemt. De Minis-
toT heeft de bestrijding van de geslachtsziekten op uitnemen, 
de wijze aangepakt. Zooals de zaak hier nu aangepakt wordt 
dient het reeds als voorbeeld voor het buitenland. Engeland 
zal ook in dezen geest de bestrijding der geslachtsziekten bij 
de marine ter hand nemen. Wij nebben er hier do mooie 
en uitstekende resultaten van gezien en ik zou den Minister 
nu willen aanraden: blijf niet alleen daarmede hier te lande 
doorgaan in den Helder, maar tracht ook een inrichting in 
Indië, bijv. in Soerabaja, te krijgen zooals in den Helder. 
Op de beide eindpunten, waartusschen de vloot zich be-
weegt, moet de ziekte worden bestreden op dezelfde wiize. 
De geslachtsziekten zijn een ontzettend groot© kanker in 
onze marine. Dit kwaad moet krachtig worden bestreden en 
voorkomen. 

Verder nog een kleine rectificatie in verband met de rede 
van den geachten afgevaardigde den heer Hugenholtz. Hij 
beeft gesproken over officieren van de marine, die zouden 
hebben gezegd, dat men de marine maar moest liquideeren. 
Ik wil echter zeggen, dat alle offcieren, die ik gesproken 
heb in gezelschap van den heer Hugenholtz, zeiden: men 
moet de marine maar liquideeren of — en dit is nn heit ver-
schil — ze goed in orde maken. Deze aanvulling liet de 
geachte afgevaardigde abusievelijk weg, maar behoort er 
toch bepaald bij. De heer Hugenholtz stemt hiermede in, 
wat mij genoegen doet. 

De beraadslaging wordt verdaagd. 

De vergadering wordt geschorst tot des avonds té acht uren. 
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AVONDVERGADERING. 

(Geopend te 8 uur.) 

Voorzitter: de heer Fock. 

Aan de orde is de behandeling van de ontwerpen van wet: 
I. Wijziging en verhooging, en aanvulling en ver-

hooging 'van hoofdstuk II , I I I , IV, V, Va, VI, Vllff, 
VIII, IX, X, Xa, XI der Staatsbegrooting, van de bc-
grooting van inkomsten en uitgaven van het Staatsbedrijf 
der Algemeene Landsdrukkerij, van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Bouwfonds voor de Depar-
tementen van Binnenlandsche Zaken en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van de begrooting van uit-
gaven van het Staatsmimtbedrijf. van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie, van de begrooting van uitgaven van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren, 
van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het 
Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen, van de hegroo-
ting van inkomsten en uitgaven van het Staatsvisschers-
havenbedriif te IJmuiden, van de begrooting van uitgaven 
van bet Zuiderzeefonds, alle voor het dienstiaar 1915). 
(UitkcerÏPT voor eens wegens den Inr.cen dnur der buiten-
.•rewene tijdsomstandigheden aan de hiervoor in aanmer-
king komende ambtenaren en beambten). (233). 

De heer Abr. Staalman, lid van de Commissie van Rap-
porteurs, brengt het volgende verslag uit: 

Mijnheer de Voorzitter! In handen van de Commissie van 
Rapporteurs is prestele! een verzoekschrift van C. Menke, voor. 
zitter. en H. Bucker, secretaris, namens het hoofdbestuur 
van den Nederlandschen Bond van Vakschoolleernren en 
•leeraressen. houdende verzoek ook het personeel der Nijve-r-
heidsscholen voor de maand extra salaris in aanmerking te 
doen komen. 

De Commissie van Rapporteurs stelt voor dit adres ter 
griffie neder te leggen ter inzage voor de leden. 

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De Voorzit ter: Ik stel voor. den spreektijd bij de al2re-
meene beschouwingen op hoogstens een kwartier te bepalen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Helsdinsrr-n: Mijnheer de Voorzitter! Tot mijn 
spijt verklaart de Minister in de Memorie van Antwoord, 
dat hij de in het Voorloopig Verslag tot uiting gekomen 
wenschen heeft overwogen, doch dat de Regeering niet tot 
de overtuiging is gekomen, dat zij verder zon moeten gaan 
dan zij thans voorstelt. De Regeering blijft van meening dat 
de genomen maatregelen de landsdienaren in staat stellen 
om, in afwachting van de in uitzicht gestelde nieuwe salaris-
regelingen, aan de moeilijkheden het hoofd te bieden. 

Met nadruk: zegt de Regeering in de Memorie van Ant-
woord, dat de Staal mag en meet eisenen dat het persencel 
in overheidsdienst zich aanpasse aan den toestand, welke door 
den oorlog in het leven is geroepen. 

Tegenover de belastingplichtigen meent de Regeering deze 

(Helsdingen.) 
eischen niet te moeten loslaten en zij wijst er ten slotte op 
dat de _m eer dorheid der belastingplichtigen niet in gunstiger 
geldelijke omstandigheden verkeert dan het rijk:personeel. 

Wat dat beroep op de belastingplichtigen aangaat, als deze 
kans zien hun inkomsten te vermeerderen dan laten zij het 
niet na en bekommeren zij er zich al heel weinig of in het 
geheel niet om of anderen dan wat meer moeten betalen. 
Maar die zelfde belastingplichtigen zouden volgens de Re-
geering tot de ambtenaren en werklieden in dienst van het 
Rijk mogen zeggen: matig jo eischen, denk om ons belang. 
En dat terwijl het rijkspersoneel niet over dezelfde middelen 
beschikt als anderen om hun positie te verbeteren. 

Overigens zijn de loonen van rijks- en gemeentepersoneel 
over het algemeen lager dan voor het personeel in particu* 
lieren dienst. 

Wanneer men het rijkspersoneel den eisch stelt: matig 
uw eischen, dan is het in de eerste plaats de vraag of er 
onbillijke eischen gesteld worden en in de tweede plaats of 
de Regeering voldoende te gemoet komt aan het personeel. 
En nu hebben wij niet den indruk dat door liet perosneel te 
veel gevraagd is geworden. Had de Regeering zich bereid 
verklaard om nog één maand salaris extra te geven, het 
personeel zou ongetwijfeld in afwachting der nieuwe salaris-
regeling tevreden geweest zijn. En of er voor het rrjks-
personeel recht bestond om dat te vragen, ik meen het bij de 
interpellatie op -*J0 September 1.1. voldoende aangetoond te 
hebben. 

^ Vooral onder de ambtenaren en werklieden met lage sala-
rissen was de nood groot en de groote achterstand in hun 
financieele positie is nog lang niet ingehaald door wat de 
Regeering heeft willen doen. 

Wij blijven van meening, dat het noodig is althans voor 
de minst bezoldigden wat verder te gaan dan de Regeering 
voorstelt. 

De f 100, op 1 Oftr>ber uitgekeerd, was als een droppel 
water op een gloeienden steen. Waar door de langdurige en 
steeds grooter wordende duurte in het huisgezin van den 
lageren ambtenaar aan alles een tekort is, bij den een aan 
kleeding, bij den ander aan schoeisel of beddegoed of meu-
belen of huisraad, bij menigeen aan alles te, gelijk, daar kon 
de uitkeering van f 100 plus f 20 voor elk kind tot 18 jaren 
niet voldoende helpen. 

Waar de Regeering zoo royaal is geweest om een extra-
maand salaris te geven, aan hen, die tot f 10 000 toe ver-
dienen, en de Regeering dnaiwan niet terug wil komen, omdat 
het terugbetaald zou moeten worden, daar meenen wij vol-
komen gerechtigd te zijn met het oog op den toestand onder 
de lagere ambtenaren en werklieden om te trachten voor hen 
iets meer te verkrijgen dan de Regeering voorstelt hun te 
geven. 

Na_ de beslissing over ons voorstel om 2 maanden extra-
salaris te geven, op 30 September 1.1., zullen wij daar nu 
niet mede terugkomen. 

Voor de laagste inkomens meenen wij echter ook nu iets 
meer te moeten voorstellen. Daarom heb ik de eer, mede 
namens verschillende partijgenooten, de volgende motie aan 
het oordeel der Kamer te onderwerpen: 

„De Kamer, 
van oordeel, dat het minimumbedrag voor de uitkee-

ring-in-eens aan het rijkspersoneel op f 200 behoort te 
worden gesteld, 

gaat over tot de orde van den dag." 
Mijnheer de Voorzitter! Wij stellen daarmede een zeer be-

scheiden eisch! Ik mag opmerken, dat de uitkeering van 
f200 door ons is bedoeld zonder de uitkeering vcor de 
kinderen. 

Tot ondersteuning wijs ik op wat de Minister zegt in de 
Memorie van Antwoord op bladzijde 3: 

„Zij is van oordeel, dat de moeilijkheden, waarin de 
regeling beoogt tegemoet te komen, voor de hierbedocldo 
ambtenaren niet zoo groot zijn als voor hen, die tot de 
lagere bezoldigingsklassen bchooren. Naarmate de bo-
zoldiging lager was, heeft de druk, dien de stijging van 
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(Helsdingen.) 
de prijzen der eerste levensbehoeften oefende, zich iu 
steriere mate doen gevoelen. De gelegenheid tot bezuiui-
ging was uit den aard der zaak voor de laagstbezoldigden 
het geringst, aangezien het inkomen dezer groen ook vóór 
den oorlog nagenoeg geheel ter voorziening in de zooeven 
bedoelde behoeften werd aangewend." 

Ik ben dat volkomen met den Minister eens en hoop, dat de 
Minister het ook met mij eens is, en beveel in elk geval de 
motie bij de Kamer aan. 

Mijnheer de Voorzitter! Thans een, enkel woord over de 
wijzigingen en aanvullingen, in het wetsvoorstel 233 aange-
bracht bij Memorie van Antwoord. Deze beoogen: 

„a. een kindertoeslag toe te kennen van f 30 voor 
ieder kind, dat op 1 October 1919 den leeftijd vani 18 
jaar nog niet heeft bereikt en op dien datum ten laste 
van den belanghebbende is. 

Onder deze kinderen zijn pleegkinderen mede inbe-
grepen. 

Aangenomen wordt, dat het kind ten laste van zijn 
verzorger (verzorgster) is, wanneer het op 1 Octoher 1919 
geen eigen inkomsten bezit of die inkomsten minder be-
dragen dan f 6 per week." 

Mijnheer de Voorzitter! Met de toekenning van dien kin-
dertoeslag is voldaan aan de toezegging van den Minister op 
30 September 11. en wij mogen die beschouwen als een vrucht 
van de toen gehouden interpellatie. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij aanvaarden deze kleine tege-
moetkoming aan het personeel met kinderen, doch moeten de 
opmerking maken,.dat de bepaling, dat de uitkeering van 
f 20 per kind beneden IS jaar alleen dan gegeven wordt, wan-
neer het kind op 1 October 1919 geen eigen inkomsten heeft 
of die inkomsten minder dan f 6 per week bedragen, onbillijk* 
heden in het leven roept. Immers, men kan niet zeggen, dat 
een kind op den leeftijd tot 18 jaar zeer dikwijls meer dan 
f 6 per week zal verdienen; de bepaling zou daarom best 
kunnen vervallen. Maar er zijn toch gevallen, dat dit wel 
zoo is, doch als het bijv. f 7 is kan men nog niet zeggen, dat 
het kind dan niet meer ten laste van de ouders of verzorgers 
is. Een verdienste van meer dan f 6 per week zal bij kinderen 
alleen voorkomen tusschen den leeftijd van 16 en 18 jaar. 
En dat is een leeftijd, waarin de kinderen het meeste kosten 
aan kleeding, schoeisel en voeding. Bovendien zijn er ouders, 
die hun kinderen, hoewel in de verdienste zijnde, lessen laten 
nemen, waarmede een belangrijk deel der verdienste verloren 
gaat. 

Ik zo\i daarpm den Minister willen verzoeken, de bepaling 
onder ƒ van bijlage A van de Memorie van Antwoord in den 
door mij gewenschten zin te veranderen. 

Dit zou een aanvullende verbetering zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! De aanvulling onder b ten opzichte 

van het onderwijzend personeel zr>l door den heer Ossendorp 
worden besproken. 

Onder c van de wijzigingen en aanvullingen, welke de 
Regeering meent te moeten voorstellen, vinden wij do bepa-
ling. dat het minimum van f 100 toegekend zal wordea aan 
ongehuwden beneden den leeftijd van 20 jaren, die op 1 
October 1919 in een kosthuis tronen. 

Hierb ij zon ik de Regeerin<r in overweging willen geven, 
om de beperking tof ben die op 1 October 1919 in een kosthuis 
wonen te laten vervallen. 

Ook zij die bij hun ouders inwonen, kunnen mijns inziens 
aanspraak maken op de uitkeering van ; 100, omdat toch velen 
derzulken bijdragen in de kosten der huishouding van het 
gezin waartoe zij beliooren. 

De onder d genoemde aanvulling, nl. dat de, uitkeeringen 
mede berekend worden over de Indragen, welke* wegens voor-
deelen als genot van woning, vrij vuur en licht en dergelijke, 
in den pensioengrondslag zijn opgenomen, acht in een ver-
beteiïnjr, waarover ik alleen <lc vraag wil doen of onder ..der-
gel ijke" ook begrepen is de koe* door verplegend personeel. 

Buiten deze door de Begeering voorgestelde aanvullingen 
en wijzigingen, zijn er nog enkele andere, die naar onze mee-
ning door de Regeering alsnog dienen te worden aangebracht. 

Handelingen der Sta ten-Generaal. — 1919—1920. — I I . 

Ten eerste vallen er nog heel wat personen buile.i, die 
aanspraak kunnen maken. 

In de Memorie van Antwoord zegt op bladz. 5: 
.Het begrip „zijdelingsohe dienst" slaat mede door do 

toepassing van de achtereenvolgende duurtebrjafagrege> 
lingen voldoende vast. De vraag of daaronder vallen de 
ambtenaren van de Rijkjdistribulic-kantoren. moet, oni-
kennend beantwoord worden." 

Daaruit maak ik op. dat zij, die bij de aardoppeldrogcrqen, 
bij het Rijkskantoor voor .suiker en bij het ko.lendistrihutie-
bureau werkzaam zijn, van de uitkeering uitgesloten worden. 
Zij worden noch tot de gemeenteambtenaren, n<vH> int de 
rijksambtenaren geiekend. 

Mijns inziens ten onrechte. Do menschen, daarbij werk-
zaam, werken in zaken op aandringen der Regeering tot stand 
gekomen, en ik meen, dat ook die ambtenaren de uitkeering 
m eens moeten genieten. 

Dan zijn daar do werklieden, werkzaam bij de genie. 
Deze menschen verkeeren in de niet aardige positie, dat 

het Rijk zegt: gij zijt in dienst van een aannemer, en daar-
om valt ge buiten de duurtebijslagregelingen en de uitkee-
ring in eens. 

De zg. aannemer weigert hun duurtebijslag, op grond dat 
zij in dienst van het Rijk zijn. 

Te Milligen, waar geen aannemer van het werk is, be-
taalt iemand uit Apeldoorn het geld uit, dat hij echter 
alleen maar voorschiet a 5 pet. 

Daar is de laatste jaren geen aannemer als tussohenper-
soon geweest, alles wordt in eigen beheer uitgevoerd en toch 
worden de arbeiders niet aangemerkt als in rijksdienst zijnde. 

Ook van uit Zaandam werd mij bericht, dat de genie-
werklieden betaald worden door een geldschieter, die overi-
gens niets over hen te zeggen heeft. 

Sterk spreekt het volgende. In zake een ongeval, overkomen 
aan den geniewerkman J . v. d. Geest te Zeist, lees ik in een 
memorie van den Rijksverzekeiingsbank dit: 

.,dat het bestuur aannam, dat klager tijdens het onge-
val niet in dienst van H. Noorman, maar in dienst van 
den Staat der Nederlanden bij het onderhoudswerk van 
de gebouwen op het vliegkamp te Soesterberg werkzaam 
was, daar genoemde Noorman alleen de loonen der daar-
bij werkzame werklieden uitbetaalde, voor welken dienst 
hij 5 pet. van het uitbetaalde loon ontving, terwijl de 
werklieden vanwege den Staat werden in dienst genomen 
en ontslagen en onder toezicht der genie werkten." 

Uit het voorgelezene blijkt dus overduidelijk, dat de Rijks-
verzekeringsbank de geniewerklieden beschouwt als in 
dienst van het Rijk zijnde, en dus behooren zij ook de uit» 
keering te ontvangen. 

Dan is er nog de bepaling, dat zij, die op 1 October 1919 
niet meer in dienst waren, geen recht op uitkeering hebben. 

Tot welke onbillijkheden dit voert, zal blijken uit het vol-
gende. 

Aan de Art ;llerie-Inrichtingen werden 25 September een 
30-tal werklieden ontslagen, terwijl zij toch reeds op 1 Jan. 
1919 in dienst waren. 

< Toch staat in de Memorie van Toelichting, dat de uitkee-
ring geschiedt om aan den achterstand van J919 te gemoet 
te komen. 

Wie het geluk had op 1 Juli aangesteld te worden, b.v. een 
ambtenaar met f 9500 salaris, krijgt een halven maand extra, 
maar menschen, die het geheele jaar in dienst waren, tot 
25 September, krijgen niets. Dat is onbill^k. 

Te Delft wa.s een werkman, zekere v. d. K., onafgebroken 
in rijksdienst van 1 Januari 1919 tot 30 Juni 1919." Van l<0 
Juni tot 24 Jul i was hij buiten rijksdienst, doch van af 24 
Juli werkt hij weder aan de constructiewcikplaatsen. Op 24 
dagen na zal deze man het geheele jaar in rijksdienst zijn 
geweest en toch krijgt hij niets, indien de Regeering althans 
halstarrig vasthoudt aan de bepaling, dat men van 1 Juli 
tot 1 Octoher 1919 in dienst moet zijn geweest en dan 400 
uren moet hebben gewerkt. 

De voorgestelde bepaling zal zeer onbillijk werken; als 
voorbeeld noem ik het volgende: 
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(Helsdingen e. a.) 
A. is op 25 September ontslagen en had ruim berekend in 

11 weken 495 uur Bewerkt. Hij krijgt niets, omdat hij 1 Octo-
ber niet meev in dienst was. 

B. is 1 Juli in dienst gekomen, heeft minder dan 49o, doch 
even boven de 400 uren gewerkt en krijgt de uitkeering. 

Een liulpbesteller bij de posterijen schrijft mij, dat hij op 
7 Juli is aangesteld en tot October 425 uren dienst deed. De 
man krijgt mets. 

Zoo zou ik meerdere gevallen kunnen noemen, die echter 
hetzelfde beeld geven, en daarom volsta ik met dit eene voor-
beeld. 

To Gorineliem zijn eenige hulpkommiezen reeds enkele 
jaren werkzaam, op een daggeld van f 2,00, als zij dienst 
doen. He Minister heeft toegezegd die f 2,ö0 te verhoogen 
tot f 3. 

Wat gebeurt nu te Gorinchem ? 
De beetwortelsuikerfabriek wordt 8 dagen stopgezet; dit 

heeft ten gevolge, dat de hulpkommiezen geen 400 uren vol-
maken en dus niets ontvangen. 

Hun namen en aantal werkuren zijn als volgt: 
A. W. Paraat 50 dogen 8 uren; W. v. Genderen 47 dagen 

8 uren; B. Korthof 48 dagen 8 uren; J. G. Slenters 44 dagen 
8 uren; Klaren 48 dagen 8 uren; Kleppers 47 dagen 8 uren. 

Een hulpkommies had 80 dagen van 8 uren, had dus wei 
400 uren, doch kreeg toch niets, omdat hij niet onafgebroken 
in dienst was geweest. 

Ik geloof hiermede voldoende aangetoond te hebben, dat 
het vasthouden nan de voorgestelde regeling tot irroote onbil-
lijkheden aanleiding geeft. Daarom zou ik den Minister WÜ-
len vragen, alsnog aan billijke klachten op dit gebied te 
gemoet te komen. 

Laat de Minister overwegen, om aan u'e mensclien, die 
van 1 Januari tot 25 September in dienst zijn geweest, zooals 
de op 25 September ontslagen werklieden aan de Artillerie-
Inrichtingen, en aan den man in Delft, die op enkele waken 
na het geheel e jaar in rijksdienst is geweest, en aan de 
mensclien, die b.v. 7 Jul i zijn aangesteld of die van 1 Juli 
tot 1 October 1919 wel in dienst zijn geweest, doch niet de 
volle 400 uren hebben kunnen werken, een zoodanig gedeelte 
van de uitkeering te geven, als zij maanden van bet jaar 
hebben gewerkt, of een gedeeltelijke uilkeering te geven. 
Zooveel zal dat niet kosten, en daarom hoop ik, dat de Minis-
ter alsnog daartoe zal willen overgaan. 

De Voorzit ter: De heer Helsdingen heeft de navolgende 
motie voorgesteld: 

„De Kamer, 
von oordeel, dat het minimum bedrag voor de uit-

keering in eens aan het Rijkspersoneel op f 200 behoort 
te worden gesteld, 

gaat over tot de orde van den dag." 

Deze motie is onderteekend door de keeren Helsdingen, 
van Slapele, van den Tempel. J. ter Laan, Troelslra, Albarda 
en K. ter Laan, en kan mitsdien een onderwerp van beraad-
slaging uitmaken. 

Ik stel voor, de motie aanstonds bij deze algemeene be-
schouwingen te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Smeenk: Voor varhooginjr v-m het bedrag der 
uitkeering in eens zal ik niet pleiten. Dat schijnt mij in dit 
stadium volkomen onvruchtbaar. Ik erken, dat de Regeering 
dit jaar voor het rijkspersoneel reeds zeer veel deed. Ook dit 
voorstel is door het opnemen van een bijslag van f 20 par 
kind reeds veel verbeterd. De nieuwe salarisregeling van 1 
Januari zal. naar ik hoop, meer bevrediging wekken dan het 
geven van duurtetoeslagen, hoe ook geregeld, ooit. vermag. I 

Er is een zaak, waarop ik zeer bijzonder de aandacht van 
den Minister wil vestigen. 

Deze regeling omval niet alle groepen die vallen onder de ' 
duurtebijslagregeling van dit jaar. Uitgeschakeld worden de 

(Smeenk.) 
leeraren en het verdere personeel der gemeentelijke en bijzon-
dere gymnasia, der H. B.-scholen, der kweekscholen en het 

Sersoneel der vakscholen. Dat schijnt mij niet wel te ver-
edigen. Nu heeft de Minister van Onderwijs niet alleen 

opgenomen de kerkelijke hoogleeraren, vanwege de Synode 
der Nederlandsch-Hervomide kerk benoemd, maar hij heeft 
ook een circulaire gezonden aan de gemeentebesturen om dezo 
op te wekken aan het personeel van door het Rijk gesubsi-
dieerde gemeentelijke onderwijsinrichtingen eveneens een 
extra uitkeering te geven. Ja , deze bewindsman heeft meer 
gedaan. Hij heeft ook toegezegd, dat, althans aan het perso-
neel der gemeentelijke gymnasia, het Rijk de helft van de 
kosten voor zijn rekening zal nemen. 

Wat zal er nu gebeuren? 
De gemeentebesturen — ik erken dat — staan er slecht 

voor, maar zij zullen ten slotte aan het verzoek van den 
Minister van Onderwijs voldoen. 

En wie zullen nu niets krijgen? Het personeel der vak-
i scholen, het personeel der bijzonder gymnasia, H. B. scbo-
| len en kweekscholen. Zij zullen het moeten aanzien, dat hun 
i beter bezoldigde collega's bij het openbaar onderwijs ook die 
I extra maand salaris zullen ontvangen, maar zelf zullen zij 

daarvan hoogstens alleen op hun belastingbiljet iets bc-
ïn erken. 

Dat is naar het mij voorkomt niet rechtvaardig. Het is 
bekend, dat de leeraren bii de bijzondere ondcrwijsinrichtin-
gen in den regel in salaris verre achterstaan bij hun open-
bare collega's. De verschillen bedragen f 500 tot f 1000 per 
jaar. En de salarissen van het andere personeel? Ik heb hier 
een staat van de salarissen van een conciërge, en amanuenses 
aan de verschillende bijzondere H. B.-scholen. Zij staan, be-
houdens een enkele uitzondering, nog op het voor-oprlogspeil; 
zelfs heeft een enkele daar een salaris van f 8,50 per week. 

Nu maak ik daarvan allerminst den besturen van die bij-
zondere inrichtingen een grief; ik weet, dat zij zelf in bijzon-
derc financieele moeilijkheden verkeeren, maar is het dan 
rechtvaardig, om dit personeel thans van do regeling uit te 
sluiten ? 

Ook hel personeel bij de onderwijsinrichtingen van het vak-
onderwijs verkeert in den regel niet in de beste conditie. Ook 
bij die categorie is er achtemtand. 

Op al deze gronden heb ik de eer, om, mede namens mijn 
politieke vrienden, in te dienen de volgende motie: 

,,De Kamer, 
van oordeel, dat alle groepen, die onder de regeling 

van den duurtetoeslag voor het jaar 1919 vallen, ook in 
aanmerking behooren te komen voor de uitkeering in 
eens, bedoeld bij de ontwerpen van wet "233. 

noodig-t de Regeering uit daarvoor de noodige gelden 
aan te vragen en de vcreischte maatregelen te nemen, 

en gaat over tot de orde van den dag ." 
Ik doe een dringend beroep op den Minister, om tegenover 

deze motie een welwillende houding aan te nemen. De door 
mij genoemde groepen moeten worden opgenomen als eisch 
van billijkheid. 

De uitvoering van deze motie zal, ik erken het, eenigszins 
de gemeentebesturen ontlasten, maar zij zal bovenal goede 
gevolgen hebben voor het personeel der bijzondere onderwijs-
inriehtingen, waarop ik thans heb gedoeld. 

Ten slotte een enkele opmerking over punt d van de rege-
ling. Daar staat, dat de regeling van de extra uitkeering van 
toepassing zal zijn op hen, die gedurende drie aan den datum 
van 1 October voorafgaande maanden >— dus van 1 Juii 
in dienst waren en in dat tijdperk 400 en meer diensturen 
hebben vervuld. 

Nu zijn er mensclien, die wel 400 uren, maar niet drie 
maanden in dienst zijn geweest en zou ik den Minister willen 
vragen, of hij dit punt niet zoodanig wil regelen, dat er 
staat: 400 uren of drie maanden. Vooral echter doe ik een 
beroep op den Minister, om welwillend te staan tegenover de 
motie, welke ik de eer had in te dienen. 

De Voorzit ter: Do heeren Smeenk, Rutgers, van der Voort 
van Zijp, Duymaer van Twist, Schouten, Zijlstra, Scheurer 
en Beumer hebben de volgende motie voorgesteld: 
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(Voorzitter e. a.) 
„De Kamer, 

van oordeel dat alle groepen, die onder de regeling 
van den duurtebijslag voor het jaar 1019 vullen, ook in 
aanmerking behooren te komen voor de uitkeering in 
eens, bedoeld bij de wetsontwerpen n°. 233, 

noodigt de Regeering uit de daarvoor noodige gelden 
aan te vragen en de vereischte maatregelen te nemen, 

en gaat over tot de oTde van den dag." 

Voorgesteld door meer dan vijf leden, maakt de niolie van 
rechtswege een onderwerp van beraadslaging uit. 

De Voorzitter: Ik stel voor, om ook deze motie bij deze 
algemoene beraadslaging te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Ossendorp: Mijnheer de Voorzitter! Den 14den 
October is door den Minister van Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen overweging toegezegd van de vraag, of ook 
de ondci wijzers bij het lager onderwijs in aanmerking konden 
komen voor de uitkeering in eens van een maand extra 
salaris, en nu wij van den Minister van Financiën ontvangen 
hebben de Memorie van Antwoord met de Nota van Wijzi-
gingen, zien wij dat de Regeering die belofte heeft ingelost 
en dat de post voor de uitkeering in eens op hoofdstuk V A 
zoodanige wijziging heeft ondergaan, dat ook de onderwijzers 
daarvan nullen kunnen genieten. 

Op bhulz. 1 der Memorie van Antwoord zegt de Minister, 
dat hij verschillende wijzigingen en aanvullingen aanbrengt, 
welke o. m. beoogen de regeling uit te breiden tot de onder-
wijzers hij het openbaar en bijzonder lager onderwijs. Toen 
ivij dat lazen, wisten wij. dat niet voldaan was aan ons ver-
Jaiigen, dat allen, die in 1919 den duurtebijslag gehad had-
den, ook in aanmerking zouden komen voor de uitkeering van 
deze extra maand salaris, maar toch dachten wij: zie zoo, 
voor het lager onderwijs is het in orde. want er wordt voor-
gesteld om die extra uitkeerinsr te geven aan de onderwijzers 
Tan het openbaar en bijzonder laffer onderwijs. 

Er is echter onder dagteekening van 22 November ver-
schenen een circulaire van den Minister van Onderwijs aan 
de gemeenten en schoolbesturen, waarin staat dat niet alle 
onderwijzers in aanmerking zullen komen, doch dat uit-
gezondo'd worden de onderwijzers aan niet door het Rijk 
gesubsidieerde lagere scholen en eveneens de vakonder-
wijzers. 

Er worden dus een tweetal beperkingen in de later ver-
schenen missive van den Minister van Onderwijs aangebracht, 
welke, niet volgen uit hetgeen de Minister van Einancien m 
zijn Memorie van Antwoord geschreven had. 

' Xu zou ik willen vragen, of de Minister van Financiën 
niet van meening is, dat inderdaad alle onderwijzers bi] liet 
lager onderwijs in aanmerking dienen te komen. 

Do onderwijzers der niet gesubsidieerde scholen, waarvan 
er ni( t meer dan «J of 10 zijn — de Katholieke scholen, waar-
van ik i il I op do boogte ben, zouter il: uit — hebben toch al 
in het vorig jaar en ook dit jaar den duurtebijslag ontvangen 

!; aanspraak 'lienen Ie maken op de CU n in. ï. dus OOK uitkeering in c?ns. Evenzeer, of misschien nojr sterker, geldt 
dat voor de vakonderwijzers. 

WannefT de Minister van Einancien spreekt van de onder-
wijzers bij het lager onderwijs. <lan znl het toch moeilijk zijn 
om de vakonderwijieri uit te sluiten. Waarom zouden die 
niet in aanmerking moeten komen als onderwijzers bij het 
lager onderwijs? I" de laatste jaren komt men meer en meer 
tot hel inzicht van de groote beteekenis welke de lichamelijke 
opvoeding voor de toekomst van ons volk heeft. Die Hohamo 
lijke orw->edii!«? wordt in de eerst» plaats bijgebracht door de 
gvmnastiekonderwijzers, die het grootste deel van het korps 
vakendcrwijjters nitmaken. Vit zouden nu door de missive 
van den Minister van Ondeiviis uitgesloten worden van het 
Verkrijgen van de extra maand salaris, terwijl zij het vorig 
jaar evenzeer in aanmerking gekomen zijn voor den duurte-
bijsl 

(Ossendorp.) 
de onderwijzers aan inrichtingen voor zwakzinnigen. doofV 
.stommen, spraakgebrekkigen, hardhoorenden, enz., die ge« 
woon lager onderwijs geven, die uitkeering van een extra 
maand salaris moeten krijgen. 

Ik heb nog een kleine opmerking naar aanleiding van wat 
de Minister zegt op bladz. 5 der Memorie van Antwoord. 
Daar staat: 

,,Met betrekking tot de in deze paragraaf in de tweede 
plaats gemaakte opmerking zij medegedeeld, dat reeds 
besloten is tot de uitbetaling van de uitkeering aan de 
nagelaten betrekkingen van hen, die tusschen 1 Januari 
1919 en 1 October 1919 zijn overleden en in vasten dienst 
waren." 

Nu zou ik den Minister willen vragen of hij niet met mij 
van meening is, dat deze data met het oog op de onderwijzers 
zullen moeten worden veranderd. Want onderwijzers, die na 
1 October overleden zijn, zullen er uiet van profiteeren, maar 
hun nagelaten betrekkingen ook niet, indien die data blijven 
gehandhaafd. 

In de tweede plaats zou ik don Minister willen vragen 
hoe iiij zich voorstelt dat die maand berekend wordt voor de 
onderwijzers die vaak nog een nevenbetrekking bekleeden — 
onderwijzeressen geven dikwijls buiten de schooluren les in 
nuttige handwerken, onderwijzers in Franseh of Duitsch —, 
on kan nu niet ook dat salaris mede in aanmerking worden 
gebracht bij de bepaling van do hoegrootheid van het salaris 
van de maand, dat hun zal worden gegeven. 

Ik moet beknopt zijn, Mijnheer de Voorzitter, daarom stap 
ik voor het oogenblik van die lagere onderwijzers af. Maar 
cok al zou gebeuren wat ik vertrouw, dat de Minister aal 
willen toezeggen: dat alle lagere onderwijzers die maand zul-
len ontvangen, zoo blijven toch uitgesloten de onderwijzers, 
reeds door den heer Smeenk genoemd, aan gesubsidieerde 
en niet gesubsidieerde middelbare en vakscholen. De Minis-
ter van Onderwijs heeft op 14 October verklaard dat voor 
hem als motief gold, dat de wet van 14 Juni 1919 aan ge-
meen te- en schoolbesturen verbood boven het wettelijk 'salaris 
te gaan, maar dat de onderwijzers aan de a l of niet gesubsi-
dieerde vak- en voorbereidend middelbare en hoogere scholen 
niet onder dat verbod vallen en dat de besturen dus voor die 
leerkrachten wel kunnen gaan boven het wettelyk cijfer. 

Dat was het criterium, maar «Is wij de toestanden kennen, 
don invloed van het Rijk, dan wetemi wij dat dit theorie maar 
geen werkelijkheid is. Wanneer de Minister subsidie verleent 
voor bet middelbaar onderwijs, eischt hij van de gemeente-
besturen dat zij niet gaan boven de rijksregeling. Hij verbiedt 
dus feitelijk, op poene van verlies van het subsidie, den 
gemeentebesturen meer te geven daar het Rijk aan de rijks-
leeraren toekent. En voor de vakscholen is het overbekend, 
dat de vaksjchoolleeroren in verhouding tot de onderwijzers 
nog slechter worden gesalarieerd dan de onderwijzors — en 
dat zegt wat — en dat zij alleen salarisverbeterinsr kregen, 
wanneer het subsidie van gemeente, provincie of Rijk werd 
verhoogd. zoodot zij dus wel degelijk voor de verhooging van 
liet salaris afhankelijk zijn van wat het Rijk doet voor de 
leerkrachten bij dit onderwijs. Waar het dus fictief is, dat 
zij een toeslag v;m hun besturen kunnen krijgen, meen ik. 
dat het noodzakelijk is ook can die leerkrachten een maand 
salaris toe te kennen. 

Tot mijn genoegen hoeft de heer Smeenk ook sterk hier op 
aangedrongen en zelfs een motie voorgesteld. Die motie maakt 
dat ik het indienen van. een motie, waarmede ik den heer 
Smeenk verleden week in kennis heb gesteld, zal achterwege 
laten. 

Wij, de heeren van Zadelhof f, Gerhard, Ketelaar, Otto en 
ik. waren voornemens, indien noodig, aan de Kamer do 
volgende motie voor te leggen: 

,,De Kamer. 
van oordeel, dat de uitkeering in eens krachtens deze 

wet behoort toegekend te worden aan allen, ,ian wie de 
toeslag in 1919 is verstrekt, 

gaat over tot de orde van den dag." 
Ik' v. il den Minister'vragen, oi ook niet naar zijn mcening | Het was mij bekend, dat ook de heer Smeenk over dit 
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(Ossendorp.) 
onderwerp y.ou praten en daarom heb ik hem gevraagd of hi.i 
bereid was deze motie mede to onderteekenen. De heer Smeenk 
antwoordde, dat hi.i er nog eens over wilde denken on dat hij 
mij later bescheid zou geven. Het doel is echter bereikt en 
een motie ingediend; daarop komt het eigenlijk maar aan. 

Ik ondersteun dus den drong, welken de heer Smeenk heeft 
gepoogd uit te oefenen op den Minister om de toezegging te 
doen, dat hij ook deze leerkrachten zal opnemen. 

Ik heb nog een zaak, welke vnor de onderwijzers van groote. 
bcteekenis is. In het Voorloopig Verslag is geklaagd over 
do langzame werking van do Departementen en over de late 
uitbetaling der uitkeeringen in eens. Met een zekeren trots 
heeft de Minister van Financiën aangetoond, dat op de 
Departementen behoorlijk wordt gewerkt en dat de meeste 
rijksambtenaren op of omstreeks 1 October de uitkeeringen 
hadden ontvangen. De Minister heeft medegedeeld hoe aan 
de verschillende Departementen op 7, 9 enz. October de laat-
ste betaling had plaats gehad. Maar hoe moet het gaan met 
de onderwijzers? Op 14 October is de toezegging verkregen; 
de missive, door den Minister verzonden, is gedateerd 22 
November of vijf weken later: die missive is echter eerst 1 
December, dus twee maanden later, aan de betrokkenen toe-
gezonden ; tot 15 December moeten dezen opgeven of zij haar 
ontvangen hebben en. zoo dat niet het geval is, krijgen zij 
nieuwe exemplaren ; de besturen moeten staten invullen met 
negen kolommen, welke hoofd voor hoofd moeten worden 
ingevuld en dan ae.n het Departement zullen worden nage-
rekend. terwijl ten slotte de uitbetaling zal plaats hebben. 
Het gevolg zal zijn, dat die maand extra salaris hoogstwaar-
schijnlijk niet vóór 1 April aan de onderwijzers zal worden 
uitbetaald. Wie weet hoe de toestand in het korps onder-
wijzers is en hoe doaT geleden wordt, zal moeten zeggen, dat 
dat niet mag en niet kan gebeuren. Wij hebben verleden 
week het Sint Nicolaasfeest gevierd, maar in duizenden ge-
zinnen van onderwijzers was van een dergelijk feest geen 
sprake. Dat is geen overdrijving; er zal wel iets voor de 
kleinen gedaan zijn, maar van feest vieren was geen sprake. 
Over drie weken hebben wij Kerstmis en dan wordt er ge-
sproken van vrede, maar in de harten der onderwijzers is 
geen vrede; daar heerscht wrevel en wrok, omdat zij de dupe 
worden van bureaucratischen onwil. De toestand is onder de 
onderwijzers hoogst ernstig. % . . 

Mag ik met het oog op den tijd alleen even één brief voor-
lezen, dien ik een dezer dagen ontving van een heel eenvou-
digen ond-onderwijzer, die met ingang van 1 Januari jl. is 
gepensionneerd op een voorloopig pensioen van f 717, dus nog 
geen f 14 per week, terwijl hij recht heeft, op grond van zijn 
salaris, op een pensioen van f 933? Het jaar is om en het 
pensioen, waarop hij recht heeft, is hem tot heden nog niet 
toegekend. Die onderwijzer, die vader, schrijft mij : 

„Mijn zoon, onderwijzer te Buren (G.), was met 
Augustus na het eindigen der groote yacantie weder naar 
zijn standplaats vertrokken en sedert dien hadden we niets 
meer van hem gehoord. Wij vroegen hem eens thuis te 
komen, maar hij schreef terug, dat hem dit onmogelijk 
was vanwege het geld. We zonden hem het reisgeld en 
nu is hij de vorige week thuis geweest en vertelde, dat de 
gemeente Buren nog altijd het oude salaris (f650) uit-
keert. Verscheidene bezoeken, bij den heer burgemeester 
afgelegd, mochten niet beten. De gemeente wil niet uit-
be talen, zoolang het Rijk niet betaalt. 

Hij ontvangt elke maand f 50,37$ en betaalt voor kost 
en inwoning f 50. 

Hij houdt dus f 0,37$ per maand over. 
Verleden Zaterdag, met dien geweldigen sneeuwstorm, 

is hij naar den cursus te Tiel geweest. De weg was bijna 
onbegaanbaar en het wes verschrikkelijk koud; de jongen 
moest zijn brood droog opeten. Hij had geen cent om een 
kop koffie te koopen. Ik kan hem niet helpen. 

Mijnheer, bezorg hem dit jaar nog eenige gelukkige 
dagen." 

Mijnheer de Voorzitter! Hij zegt: bezorg hem nog eenige 
gelukkige dagen. Ik kan dat niet doen, maar de Minister kan 

(Ossendorp e. a.) 
dat wèl doen. Die kan zich losmaken van de bureaucratie en 
zeggen: dergelijke toestanden — de toestand is niet voor allo 
onderwijzers zoo —- mogen niet geduld worden. J)o Minister 
kan zorgeiij dat zij nog vóór het einde van het jaar de maand 
extra salaris hebben. Ik hoop, dat de Minister dit ook doen 
zal, want dan heeft hij ten minste cenig goed werk verricht. 

De heer Ketelaar: Mijnheer de Voorzitter! Het is be-
grijpelijk. dat bij een onderwerp als dit per slot van rekening 
alle sprekers ongevper op dezelfde zaken zullen aandringen. 
Maar ik wensch nog even in het bijzonder te bespreken bet 
personeel van de brandstoffencommissies. Ik heb daarover 
eenige vragen gesteld aan den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, en deze heeft mij geautwoord, dat deze 
personen geen rijksambtenaren en geen gemeenteambtenaren 
wanen,, maar hij heeft in het midden gelaten wat zij dan 
eigenlijk wel waren. Het. scheen, dat zii een soort ambtenaren 
waTen, die op uitnoodiging van den Minister door den bur-
gemeester waren benoemd, maar in elk geval rekenden deze 
personen zich daardoor tot de semi-rijksambtenaren. Intus-
schen er is na dien tijd nog wat anders gebeurd. Ik heb ge-
lezen, dat de Minister van Ai'beid heeft goedgevonden, dat 
aan ambtenaren van de Raden van Arbeid uitkeering wordt, 
gedaan van een extra maand salaris. Aangezien deze ambt-v 
naren worden geacht noch rechtstreeks noch zijdelings in 
staatsdienst te zijn, kunnen zij geen aanspraak doen gelden 
op een duurtetoeslag. Dit laatste heeft geen betrekking op de 
voorzitters, aangezien zii u i t ' s Rijks schatkist worden gesa-
larieerd. Dit bericht komt. voor in een der bladen. In elk 
geval schijnen ook ambtenaren, die noch rechtstreeks noch 
zijdelings in staatsdienst zijn. toch de maand extra salaris 
gekregen te hebben. 

Ten eerste zou ik den Minister van Financiën willen vragen 
of dat juist is, en indien dat juist is. of er dan niet evenveel 
aanleiding is om de ambtenaren, die verbonden zijn aan de 
brandstoffencommissies, cok een maand extra salaris te geven. 

Ik had ook iets willen zeggen over de rijksambtenaren, 
die na 1 Juli zijn aangesteld, om hen ten minste een even-
red ig deel te geven en had ook willen spreken over de 
H.B.S.en te Schiedam en Almelo, die aan het Rijk zijn 
overgegaan, maar ik verneem, dat dit laatste in orde is ge-
komen. Maar dan klemt het te meer, om ook aan anders 
ambtenaren, die na 1 Juli zijn aangesteld, een zekere ver-
goeding te geven. 

En dan kom ik precies hetzelfde vragen als de heeren 
Smeenk en Ossendorp op zoo welsprekende wijze hebben ge-
daan, nl.: laat ons toch ook een maand extra geven aan 
ambtenoren, semi-ambtenaren, personen bij de bijzondere 
hoogere burgerscholen, vakscholen. zeevaart-, nijverheids-. 
handelsscholen, niet gesubsidieerde bijzondere scholen en al 
dergelijke meer, aan de conciërges van die scholen enz., die 
allpn den gewonen duurtebijslag gehad hebben. Het ontgaat 
mij ten eenenmale — ik vind dit het zwakste punt in heel 
de voordracht — waarom niet alle menschen, die den duurte-
bijslag hebben gekregen, de maand extra salaris niet krijgen. 
Het is precies hetzelfde beginsel. De duurtebijslag werd ge-
geven, omdat het noodig was; nu is meer noodig dan men 
dacht, vandaar de maand extra. Het is niet noodig, dat ik 
nog eens treed in dezelfde beschouwingen als de heeren, die 
mij zijn voorafgegaan. Vooral wat het laatst» punt betreft, 
ook belichaamd m de motie-Smeenk, dring ik met groote 
kracht bij den Minister op inwilliging aan. 

De heer Ot to: Mijnheer de Voorzitter! Ik verkeer in het-
zelfde geval als de geachte spreker., die mi.j voorafging. Wel 
24 categorieën zou ik hebben kunnen behandelen, die billijke 
aanspraken meeneu te hebbeu, maar door elk van dv vorige 
sprekers zijn er verschillende, zeg elk een vijftal, afgenomen, 
zoodat er nog sleihts enkele overblijven. 

In het algemeen zou ik er op willen aandringen, dat allen, 
die in aanmerking zijn gekomen voor den duurtebijslag, ook 
in aanmerking zullen worden gebracht voor de extra maand 
salaris. Ik noemde met opzet die 24 categorieën, die ook miin 
voorspraak hebben gevraagd, omdat, zoolang niet voldaan 
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(Otto.) 
wordt aan den wensch, dat allen, die den duurlebijslag ge-
noten, ook in aanmerking komen voor den ostra toeslag:, ver-
*chillende groepen van belanghebbenden zich verongelijkt 
zullen bli.jven gevoelen. Ik map er den Minister op wijzen, 
dat do. toekenning van den duurtebijslag iuist aan die 
categorieën, die daarvoor in aanmerking zijn gekomen, het 
gevolg is geweest van langdurig en herhaald overleg 
tuawheo Regeering en Kamer. Er is uit ende na gepleit dan 
voor deze, dan voor die groep, tot wij ten slotte gekomen zijn 
tot een oplossing, neergelegd in het besluit omtrent deu 
duurtebijsla.g, zooals het laatstelijk heeft gegolden, i s dat 
niet voor den Minister een reden om thans dezelfde regeling 
als voor den duurtetoeslag te aanvaarden voor deze extra 
maand salaris? Dan kan de Minister vooruit weten dat er 
overeenstemming is tussehen Kamer en Regeering omtrent 
de groepen, die onder dit voorrecht behooren te vallen. Of' 
het zijn onderwijzers aan de scholen voor buitengewoon 
onderwijs, doofstommen", blinden-, zwakzinnigensoholen 
e. d., of het zijn leeraren aan de gymnasia en de hoogere 
burgerscholen, die gemeen tel ij ke en particuliere instellingen 
zijn, of het zijn gymnastiekonderwijzers, 6f het zijn onder-
wijzers aan niet gesubsidieerde bijzondere scholen, öf het 
zijn onderwijzers bij het vakonderwijs, het is altijd dezelfde 
quaestie; de menschen, die in aanmerking gekomen zijn 
voor duurtebijslag, kunnen zich niet begrijpen, waarom zij 
voor de maand extra salaris zijn uitgesloten. 

Nu kan de Minister wel op het voetspoor van den Minister 
van Onderwijs gaan betoogen: wij hebben de uitkeering bij 
deze gelegenheid beperkt tot diegenen, wier salaris ten volle 
voor rekening komt van het Rijk, maar dan herhaal ik wat 
ik ook reeds tegenover den Minister van Onderwijs heb be-
toogd, dat voor velen van die onderwijzers het salaris reeds 
geheel geput wordt uit het Rijksgeld. Er zijn tal van scholen 
waar het subsidie bestemd is en ook ten voile gebruikt wordt 
uitsluitend voor de salarieering van het personeel. Nu kan 
men dus niet zeggen: de schoolbesturen of de gemeente-
besturen moeten het maar doen en wij zullen hun circulaire! 
zenden om hen er op te wijzen, dat het zoo noodzakelijk is. 
Aan die circulaires hebben de onderwijzers en leeraren niets. 
De uitkeering van de schoolbesturen of gemeentebesturen te 
verlangen, gaat in vele gevallen, meer nog wat de school-
hesturen dan wat dp gemeentebesturen betreft, niet op. De 
Minister zal erkennen, dat vele van hen eenvoudig niet bij 
machte zijn analoog met het Rijk ren uitkeering aan hun 
personeel te doen, wanneer zij de gelden niet van het Rijk 
krijgen. Ik zal dus wrat mij betreft niet alleen gaarne ^em-
men voor do motie van den heer Ossendorp c.s., die bij dezo 
gelegenheid door den heer Snieenk is ingediend, maar ik 
steun die motie van harte en zoo krachtig mogelijk. 

Ik heb nog een paar vragen die de uitlegging betreffen 
van de toelichting tot deze ontwerpen. Met erkentelijkheid 
zou ik op het voetspoor van den heer Ketelaar er aan willen 
herinneren, dat de hoogere burgerscholen te Almelo en te 
Schiedam, die pas na 1 Juli rij ksinri oh tingen zijn geworden, 
toch voor de uitkeering in aanmerking zijn gebracht. Ik 
meen dit althans en de Minister bevestigt het. Welnu, 
gevoelt de Minister dan niet evenzeer voor de billijkheid, 
dat zij die tot 1 Juni , tot 1 September of een willekeurig 
aantal maanden in dit jaar in Rijksdienst zijn geweest, maar 
daarna in anderen, vooral in gemeentedienst zijn overgegaan, 
ook aanspraak hebben op een evenredig deel der uitkeering r 
De gevallen zijn eikaars omgekeerde: hier zegt de gemeente: 
gij zijt te kort in onzen dienst, en het Rijk zegt: gij zijt in 
onzen dienst niet meer, en dan zegt de gemeente: gij zijt 
niet meer in onzen dienst en aaide het Rijk aanvankelijk: 

f ij zijt te kort iu onzen dienst. Wat het beginsel betreft zijn 
ezo twee gevallen aan elka9r gelijk. 
Een ander geval van uitlegging betreft dit punt: wanneer 

de rijksbetrekking een nevenbetrekking is, komt de belang-
hebbende, ik zou haast zeggen, de patiënt niet voor de uit-
keering in aanmerking. Nu doet zich het geval voor, dat 
iemand voor zijn hoofdbetrekking op wachtgeld of pensioen 
is gesteld, terwijl hij vroeger een bijbetrekking had, bijv. 
als onderwijzer aan de rijksnormaallessen. Is die vroe- | 
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gere bijbetrekking nu niét geworden de hoofdbetrekking? 
Men kan toch de functie, waarin hij Mijn wachtgeld of 
pensioen genie!, niet qualitieeeren als ren hoofdbetrekking. 
Ik zou meenen, dat hier voor den Minister alle aanleiding 
bestaat om een ruitte opvatting te huldigen en te erkennen, 
dat in gevallen als dit de betrokken personen roor de uit-
keeving in aanmerking behooren te komen. 

De heer Suorek Henkriuans: Mijnheer de Voorzitter! 
Na hetgeen door de verschillende sprekers is gezegd, zou het 
moeilijk schijnen over deze 5;aak nog iets nieuws op te 
merken. Toch zou ik de aandacht van den Minister cp een 
bijzondere zaak willen vestigen. Ik steun van ganscher harte 
den inhoud van de motie-Smeenk. Ik gelooi' ook, wanneer 
de Regeering zich zou afvragen, waarom zij enkele e:iiego-
rieën, die wel voor een vroegeren duurtetoeslag in aaniner-
king kwamen, niet in de uitkeering van de extra maand 
salaris heeft laten deelen, dat de Regeering daarop moeilijk 
een goed antwoord zou weten te geven. Tot de personen, die-
onder de motie-Smeenk begrepen zijn, behooren echter twee 
verschillende categorieën. Voor zoover het betreft. ambte-
naren van gemeenten, dus leeraren aan een gemeentelijke 
H. B. S., gymnasium of vakschool, kan men nog cenigszins 
onderstellen, dat het gemeentebestuur een overeenkomstigen 
duurtetoeslag zou toekennen. En er zijn ongetwijfeld ge-
raeentebesturen, die dat in den een of anderen vorm gedaan 
hebhen. Wanneer nu de motie werd aangenomen, zou het 
op den weg der Regeering kunnen liggen, om al+lians reke-
ning te houden met hetgeeii dien ambtenaren door de 
gemeentebesturen is uitgekeerd. 

Er zijn echter anderen, die niet in dienst van een gemcpnte 
zijn en die dus niets ontvangen van de gemeente en dasrdoor 
ook geheel van dezen duurtetoeslag verstoken blijven. De 
Regeering zegt in de Memorie van Antwoord, dat de ondar-
wijzers wel in de regeling zijn opgenomen, omdat hun 
sal aris nu eenmaal bij de wet, is geregeld, maar dat dit niet 
geldt voor de andere categorieën. Ik zou juist zeggen, dat die 
andere categorieën, dus de onderwijzers aan de bijzondere 
kweekscholen en de leeraren aan de bijzondpie H. B.-scholen 
en gymnasia er daardoor juist zooveel slechter aan toe zijn. De 
onderwijzers, wier salaris bij de wet is geregeld, zijn in veel 
gunstiger conditie dan degenen voor wie dat niet het geval 
is. In het bijzonder verkeeren de onderwijzers aan de hijzon-
dere kweekscholen in een ongunstige positie. Als er één 
categorie is, die verwachten kan in de termen te vallen voor 
deze uitkeering, dan toch zeker wel deze, wier salaris uit-
sluitend uit rijkssubsidie wordt betaald, maar waarvan het 
bedrag niet in de wet is vastgelegd. Daarom zal ik met o ver-
tuiging de motie van den heer Snieenk steunen. En mochten 
niet allen, die deze motie bereikt, in aanmerking kunnen 
komen, dan ware het, m.i. in elk geval rechtvaardig de onder-
wijzers der bijzondere kweekscholen en de leeraren aan 
bijzondere gymnasia en H. B.-scholen in dezen duurtetoeslag 
te doen deelen. Het zou voor deze allen een zeer pijnlijke 
ervaring zijn, als de onderwijzers der bijzondere lagere 
scholen de uitkeering wel ontvingen, terwijl zij werden uit-
gesloten. 

De heer Bu l t en : Mijnheer de Voorzitter'. Door de ver-
schillende sprekers, die mij voorafgingen, zijn reeds zooveel 
weiischen geuit, dat er voor mij niet. veel te wensoben meer 
overblijft. Ik wil mij aansluiten bij de werkelijk niet over-
dreven, roerende passage, door den beer Ossendorp aan den 
Minister voorgelegd om hem te bewegen toch spoedig over 
te gaan tot uitbetaling der onderwijzers. 

In de Memorie van Antwoord lees ik: 
,,De Regeering acht het verwijt van langzaamheid der 

comptabiliteit bij sommige Departementen niet juist en 
niet bilhjk.' 

Zij voegt daaraan toe de opmerking, dit omtrent de overige 
Departementen — ook dat van Onderwijs — geen bijzondere 
mededeelingen rijn (e doen en dat daaruit volgt, dat met. 
bijzondere voortvarendheid is te werk gegaan. 

Neen, Mijnheer de Voorzitter, want speciaal hij het Depar-
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tement van Onderwijl is de uitbetaling zeer langzaam te werk 
gegaan. Ik heb daarover verschillende brieven ontvangen, o.n. 
van een sehooi hoofd, dat over l'.Ad f'10-30 salaris heelt ont-
vangen, nog veel meer te goed heeft en geen cent duurte-
bijslag heeft ontvangen. De lieer Ossendorp overdreef niet 
toen hij zeide, dat in die gezinnen armoede heerschti en dat 
zij zijn overgeleverd aan woekeraars. Ik zon er dan ook ton 
zeerste op willen aandringen, dat de Minister in deze de 
noodige maatregelen zal nemen. 

Wat denvond-norniaalscholen betreft, voor de onderwijzM , 
die een betiekking hebben bij het lager onderwijs, is dit zeker 
geen hoofdbetrekking. Maar het is wel een hoofdbetrekking 
voor gymnastiekonderwijzers, die. bijv. leider van een ver-
eeniging zijn: voor zangonderwijzers, die particuliere le-ssen 
geven M een orgel bespelen in een kerk: voor menschen met 
wachtgeld of pensioen. Die menschen komen zeer zeker in 
aanmerking voor een duurtebijslag! 

Mijnheer de Voorzitter! De leeraren, die werkzaam zijn aan 
bijzondere kweekscholen, zullen ook buiten de regeling vallen, 
indien geen gevolg wordt gegeven aan de motie-Smeen'k. Toch 
komen ook zij daarvoor in aanmerking. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze enkele wenschen wilde ik 
nog naar voren brengen; in liet algemeen sluit, ik mij eau 
bij de motie-Smecnk, waarmede aan alle geuite wenschen 
wordt te gemoet gekomen! 

De heer do Trios, Minister van Financiën: Mijnheer de 
Voorzitter! Laat ik met een enkel woord mijn genoegen er 
over uitspreken, dat er geen bezwaar tegen is gemaakt, dat 
deze uitkeering aan de belanghebbenden reeds is geschied, 
voordat het wetsontwerp nog tot wet was verheven. I n de 
stukken was dat bezwaar geuit, maar uit het feit, dat die 
klacht thans niet is herhaald, mag ik opmaken, dat men 
algemeen van opinie is, dat de Regeering wijs deed in deze 
te enticipeeren op de tot stand te komen tt'et. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn hier verschillende speciale 
gevallen aan mijn oordeel onderworpen, die niet in de stukken 
zijn l>ehandeld. Ik moet mij dns bepalen tot de mededeeling, 
dat ik, voor zoover het betreft een speciale toepassing, de 
noodige aandacht daaraan zal wijden en dat degenen, die 
meencn aanspraak te hebben op een uitkeeriug en die geen 
uitkeering hebben ontvangen, zich schriftelijk tot mij kun-
nen wenden: ik zal dan ieder geval afzonderlijk bekijken. 

De heer Helsdingen heeft gezegd, dat wanneer nog één 
uitkeering was gedaan, het rijkspersoneel tevreden zou zijn 
geweest. Ik zou haast zeggen: wat een jammer, dat wij dat 
niet van te voren geweten hebben! Want, wat wij tot nu toe 
gedaan hebben, door uitkeeringen, duurtebijslagen en salaris-
verhoogingen, een algemeene tevredenheid van het rijksper-
soneel is nog nimmer bereikt. Ik weet niet of de heer Hels-
dingen gemachtigd i* geweest dit namens het rijkspersoneel 
uit te spreken, maar op grond van een zekere algemeene 
menschenkennis durf ik beweren, dat de heer Helsdingen zich 
niet volkomen juist heeft uitgedrukt: want die tevredenheid 
bereikt men nooit! Wij zullen ons bij onze maatregelen dan 
ook niet moeten laten leiden door de vraag, of wij tevreden-
heid bereiken, maar of wij kunnen verantwoorden wat wij 
doen, en of wij, gezien de eischeu van recht en billijkheid, en 
rekening houdende met onze krachten, doen wat gedaan be-
hoort te worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Verschillende wenschen, die de 
heer Helsdingen heeft geuit, zal ik tot mijn leedwezen niet 
kunnen inwilligen. Hij heeft bij motie den wensch uitge-
sproken. dat het gegarandeerde minimum zon worden ver-
hoogd tot f 200. Dit komt vrijwel op hetzelfde neer als de 
wensch, dien de heer Helsdingen indertijd al heeft beli-
chaamd in een motie, die door de Kamer, in overeenste'.p-
ming met de Hegeering, niet is aanvaard. Ik kan er dus tot 
mijn leedwezen niet over denken, toe te zeggen, dat de uit-
keering in lagere kringen voor een groot deel zal worden 
verdub! >cld. 

Zoo bestaat ook bezwaar tejren het doen vervallen van de 
bepaling, dat kinderbijslag alleen gegeven wordt voor kin-
deren beneden 18 jaar, die niet zelf ecu verdienste hebben van 

(Minister de Vries.) 
f 6 of meer. Ik ontken niet dat ook in dergelijke gezinnen 
een uitkeering voor de kinderen nog welkom kan zijn, maar 
men dient overal een grens te stellen. Wanneer kinderen 
beneden 18 jaar reeds f (i per week verdienen is, ook in dezen 
tijd, de toestand niet zoo nijpend dat deze uitkeering van 
f 20 er bij moet komen. Trouwens, deze bepaling is letterlijk 
overgenomen uit de duurtebijsl««;regeling, en daartegen is 
indertijd geen bezwaar gemaakt. 

Zoo kan ik ook niet laten vallen dat alleen zij die in een 
kosthuis wonen een garantie van f 100 zullen krijgen. Ook 
de heer Helsdingen kan niet ontkennen, dat de toestand 
voor onze ambtenaren, die bij hun ouders thuis wonen, vol-
strekt niet ongunstig is. Wanneer hij nagaat, welke loonen 
verdiend worden door jongelui beneden 20 jaar in 'a Rijks 
dienst, zal hij moeten toegeven, dat zij, als zij daarvan 
thuis leven, in een gunstige positie zijn. Br is dus geen. 
reden hun een minimum van f 100 te garandeeren. 

Trouwens, wanneer zij al een salaris hebben van f 1200, 
hebben zij vanzelf de f 100, en er zijn er velen, die aan 
salaris f1200 en meer maken. 

Wanneer er staat, dat voor de berekening van de iutkee-
ring in eens de pensioengrondslag zal dienen, en dus niet in 
aftrek zal komen het bedrag dat berekend wordt voor vuur 
en licht, dan behoort daar ook onder kost en inwoning. Dat 
wordt dus ook niet in rekening gebracht, wanneer het ook 
niet bij den pensioengrondslag in rekening is gebracht, 
want de pensioengrondslag is hier maatstaf. 

De Kodibu is een rijksinstelling, dus de ambtenaren daar-
van krijgen deswege een uitkeering. De aardappeldrogerij 
is geen rijksinstelling; al is misschien de oprichting daar-
van door'het Rijk aangemoedigd, daarom is het nog geen 
rij ksinstelling. 

Het is mij niet duidelijk geworden, wat voor menschen 
het zijn, dié bij de genie werken, en die volgens den heer 
Helsdingen geacht moeten worden werklieden in rijksdienst 
te zijn. Wanneer zij werklieden in rijksdienst zijn, en niet 
alleen ten gevolge van een bepaalde interpretatie van de 
Ongevallenwet, zullen zij de uitkeering kunnen krijgen. 
Het geval is niet aan mijn oerdcel onderworpen, ik kan 
mij dus geen volkomen voorstelling maken van de rechts-
positie van die menschen. maar wanneer er eerige twijfel 
mocht zijn, zal ik na gedaan schriftelijk verzoek de zaak 
gaarne onderzoeken. 

De heer Ossendorp zeide, dat de Minister van Onderwijl 
bij circulaire had medegedeeld, dat ook de onderwijzers de 
uitkeering zouden kunnen krijgen, uitgezonderd de onder-
wijzers aan niet gesubsidieerde scholen en de vakonderwijzers. 
Ik heb geen gelegenheid gehad, bij den Ministervan Onder-
wijs te informeeren wat hem daartoe heeft bewogen. Tk kan 
dus slechts zeggen, wat mij voorkomt de re]en te zijn. 

Met die niet gesubsidieerde bijzondere scholen staat net 
Rijk in geen enkel financieel verband. Er zijn er onder, die 
zoo hoog schoolgeld heffen, dat zij deswege geen subsidie 
krijgen. Zij verkeeren dus al in de positie, dat zij aan de 
onderwijzers een uitstekend salaris kunnen geven. 

Er kunnen onder die niet gesubsidieerde scholen ook znn 
— ik weet niet of het er nu veel zijn, maar destijds waren er 
— die op principieele gronden geen enkel subsidie wenscheji, 
maar ook met die scholen staan wij in geen enkele financieela 
relatie. Ik vermoed dus, dat dat de reden is geweest voor den 
Minister van Onderwijs voor deze uitzondering. Op welken 
grond de vakonderwijzers zijn uitgezonderd is mij niet bekend, 
maar ik ben bereid, daarnaar nader te informeeren. 

De heer Ossendorp was bevreesd, dat wanneer er staat ,,aan 
de erfgenamen van ambtenaren, die overleden zijn 
tusschen 1 Januari en 1 Octobcr", de onderwijzers, 
die na 1 October gestorven zjjn, daardoor dat recht 
zouden hebben verwerkt, omdat de beslissing, dat de ondeN 
wijzers er ook onder vallen, later genomen is. Het komt mij 
voor, dat voor die vrees hoegenaamd geen grond bestaat. 
Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat de ratio van deze regeling 
is, dat in dergelijke gevallen wordt uitbetaald aan de erf-
genamen. 

Wat de onderwijzers met bijbetrekking betreft, dat schijnt 
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mij nog volkomen juist. Voor de ambtenaren gold deze ge-
dachte: zij zijn in dienst van liet Rijk en deswege moet het 
Rijk er voor zorgen, dat zij behoorlijk in hun onderhoud kun-
i en voorzien. Warmeer zij nu daarnaast nog een kleine bü-
betrekking hebben, dan zal toch hij, die voor de hoofdbetrek-
king hen in dienst had, de taak hebben, om die uitkeering 
in eens te geven. 

Maar wanneer zij slechts een bij betrekking bij het Rijk 
bekleeden en hun hoofdbetrekking bij een ander, volgt daaruit 
ook vanzelf, dat zij voor die bij bet rekking uitkeering in eens 
Tan het Rijk niet moeten hebben. 

Wat nu de onderwijzers aan de normaallessen betreft is 
meestal de toestand zoo, dat bet zijn onderwijzers of boofden 
van scholen, die hun hoofdbetrekking hebben in de lagere 
school en die bij de normaallessen hun bijbetrekking hebben, 
waar zij hetzij een of twee avonden in de week, hetzij Woens-
dag en Zaterdag les geven. 

Dat is de meest voorkomende casus. 
Die menschen krijgen het dus, omdat zij onderwijzer zijn, 

en ze krijgen het niet voor die enkele uren, die zij oan de 
3iormaallessen les geven. Nu kan het natuurlijk voorkomen, 
dat zoo de toestand begonnen is : onderwijzer op een dagschool 
en als bijbetrekking enkele uren les geven aan een normoal-
school. Nu vervalt de hoofdbetrekking, ze worden gepension-
neerd of op wachtgeld gesteld, maar daardoor verandert nu 
toch niet van karakter die betrekking aan de normaalschool 
als bij betrekking. Dat is niet de eenigc betrekking; hij betrekt 
zijn levensonderhoud hetzij uit pensioen hetzij uit wachtgeld. 
Dut is zijn hoofdbron van de inkomsten en wanneer die weg-
valt, doordat het actief werk er aan ontbreekt, verandert nog 
niet het karakter van de bij betrekking, maar blijft het een 
bij betrekking. 

_ In een' dergelijk geval meen ik ook, dat het volkomen irra-
tioneel zou zijn, om dan nog een uitkeering in eens te geven. 

De heer Ossendorp heeft verder eenige klachten geuit over 
de administratieve langzaamheid aan het Departement van 
Onderwijs. Dit kan toch alleen slaan op de uitkeering aan 
de onderwijzers, waartoe later eerst besloten is, want ook om-
trent het Departement van Onderwijs heb ik kunnen mede-
deelen, dat de uitkeering zeer tijdig is geschied. 

Ik meen hier een woord van lof te mogen spreken tot do 
verschillende Departementen en de ambtenaren, dat deze Baak 
over het algemeen zeer vlug van stapel is geloopen. Nu kan 
ik niet beoordeelen, of, doordat het er later is bijgekomen, 
het uitbetalen aan de onderwijzers tot veel administratieve 
moeilijkheden aanleiding heeft gegeven, maar wel meende 
ik juist te weten, dat over het algemeen het Departement van 
Onderwijs, met den Minister aan het hoofd, hier bekend 
stond om zijn voortvarendheid, vlugheid en groote en snelle 
productiviteit. Wanneer dus deze uitkeering in eens aan de 
onderwijzers niet zoo snel verloopt, durf ik wel zeggen, dal 
het vermoedelijk niet anders kan. 

Ik ben er van overtuigd, dat de Minister van Onderwijs 
niets lieveT wil en heeft gewild, dan deze uitkeering zoo snel 
mogelijk te doen plaats nebben. Ik zal niettemin de klacht, 
daarover hedenavond vernomen, gaarne aan den Minister 
overbrengen en hem verzoeken zoo snel mogelijk voort te 
varen met uitbetalen, want geldt hier ook niet de regel: wie 
snel helpt, helpt dubbel? 

Vooral na de min of meer tragische wijze, waarop de heer 
Ossendorp de ellende in veel gezinnen heeft geschilderd, zul; 
u begrijpen, Mijnheer de Voorzitter, dat ik des te meer word 
aangespoord den Minister van Onderwijs te verzoeken zeer 
snel voort te maken. 

Er is nu zelfs in vele huisgezinnen geen 8t. Ni<olaasfee«t 
gevierd, zegt de heer O.=scndorp, en hij vreest dat er straks 
ook geen vrede zal zijn bij het Kerstfeest in vele onder-
wij zersgezinnen. 

Ik heb de overtuiging, dat PT toch ook heel veel onder-
wij zersgezinnen zijn, waar het Kerstfeest met blij gemoed 
gevierd zal worden. Maar wanneer het mocht zijn. dat c:-
sommige gezinnen zijn, die geen Kerstmis kannen vieren 
omdat deze uitkeering in eens niet tijdig genoeg komt, dan 
is er zeker alle reden voor om mijn ambtgenoot van Onder-
wijs te verzoeken toch haast met de zaak te maken, wan' 
anders inderdaad zou het zedelijk nadeel zeer groot wezen: 
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Het wil mij echter voorkomen, dat de heer Osöcndoip, 
trachtende indruk op mijn gemoed te maken, ecnigszins de 
grenzen der noodzakelijkheid overschreed, toen hij hier ook 

\ voorbeelden aanhaalde, dat pensioen te laat werd uitbetaald. 
j De pensioenen hebben niet precies hetzelfde karakter als de 
; uitkeering in eens, waarover het op dit oogeublik gaat. 

Zoo heeft de heer Ossendorp hier ook medegedeeld, dat de 
gemeente Buren het verhoogd salaris niet snel genoeg uil-

'i betaalt. Het spijt mij natuurlijk zeer voor de onderwijze!.;, 
| die het betreft, maar bij deze uitkeering in eens kan het: 

moeilijk all bewijs gelden dat de zaken hier niet vlug genoeg 
gaan. 

De heer Ketelaar heeft nog een speciale vraag gedaan, 
of de menschen, die in dienst zijn van de brandstoffen-
commissiën, nu in rechtstreekschen of zijdelingschen staat.--
dienst zijn. 

Neen, noch rechtstreeks noch zijdelings; zij worden niet 
door ons betaald en zij zijn niet door ons aangesteld. Zij ziju 
in dienst van de brandstoffencommissies. 

Wanneer nu de heer Ketelaar zegt, dat de Minister van 
Arbeid medegedeeld heeft dat hij goedvindt dat aan de 
ambtenaren van de Roden van Arbeid een uitkeering in eens 
geschiedt, dan wil dat niet zeggen, dat die uitkeering bc-
taald wordt uit 's Rijks kas; zij wordt betaald uit het ver-
zekerings-fonds. Het is niets anders geweest, dan een mede-
deeling van den Minister van Arbeid, dat hij daartegen geei> 
bezwaar had. Maar di t is niet geweest een mededeeling, da': 
de kosten daarvan voor Rijksrekening genomen zouden, 
worden. 

De heer Ketelaar : Dat waren toch rijksgelden. Wie betaalt 
I anders de administratiekosten? 

De heer de Vries, Minister van Financiën: Het komt niet 
direct voor rekening van het Rijk. 

De heer Ketelaar zal weten, dat die verzekering een fonds 
} vormt, ten behoeve waarvan jaarlijks zeker bedrag op do 

begrooting komt gedurende een overgangstijdperk; overige:: 
komt het geld uit bet verzekeringsfouds, dat gevormd wordt 
door de premies, welke betaald worden. 

In elk geval, de mededeeling van den Minister moet niet 
van meer beteekenis geacht worden dan zij werkelijk heeft. 

De heer Otto heeft ook nog een speciale vraag gedaan ten 
j aanzien van menschen, die in Rijksdienst geweest zijn en nn 
l naar gemeentedienst zijn overgeg-aan. 

Hij meent, dat uit de welwillende beslissing, welke de 
! Regecring genomen heeft ten aanzien van het personeel van 
| twee hoogere burgerscholen, die juist in den tusschentijd, 
] tusschen 1 Juli en 1 Octobcr, naar het Rijk overgegaan zijn, 

ook volgt dat de Regeering ook aan de menschen, die den 
Rijksdienst hebben verlaten en in gemeentedienst zijn over-
gegaan, de uitkeering in eens moet geven. 

Neen, er moet altijd een termijn gesteld worden. Wanneer 
nu menschen geheel vrijwillig den Rijksdienst verlaten heb-

I ben, niet omdat wij hun een wenk hebben gegeven, niet 
, omdat zij pensioengerechtigd waren, maar omdat zij naai 

een ander, hetzij naar een gemeente, hetzij naar een parti-
enlier wenschten te gaan, dan is er g-een aanleiding voor ons 

I om voor die menschen aan onze regeling terugwerkende 
. kracht te geven. Tot welken termijn zouden wij dan ten 

slott" niet terug mosten gaan? Die personen hebben dan de 
goede met de kwade kansen genomen. Zij hebben op dat 
oogenblik gemeend dat het verstandiger was naar een ander 
te gaan en niet bij het Rijk te blijven. Ik kan dan ook vol-
strekt niet toezeggen, (lat ik dergelijke uitbreiding van de 
regeling nog zal aanbrengen. 

Ten slotte de motie-Smcenk. Sommigen van de heeren, dio 
zich daarvoor verklaard hebbeu, hebben daarvoor argumenten 
gebezigd, welke niet geheel opgaan. 

Men redeneert zoo: de duurtebijslag is aan verschillende 
categorieën gegeven en dus moet deze uitkeering aan dezelfde 
menschen gegeven worden. Als dat zóó vaststaat, dat wnv 

j neer men eenmaal iets voor anderen gedaan heeft, die oii 
| rechtstreeks in dienst van het Rijk waren, men nu ook 

verder alles wat men voor de rijksambtenaren doet voor die 
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(Minister de Vries.) 
zelfde categorieën ook mopt doen, dan kan dat nipt u iden 
dan in dn toekom*! de Hegeering drs te behoedumer maken 
om iets voor de rijksambtenaren te doen. De primaire taak 
van de Overheid is te zorgen dat de .menschen in haar dienst 
een behoorlijk loon ontvangen. En wanneer de Overheid tot 
de conclusie komt, dnt er een periode is geweest waarin haar 
dienaren cenigszins ten achteren waren gekomen en waar-
voor het, noodig was dat een bedrag1 in eens werd gegeven, 
opdat het. tekort in de kleerenkast eenigszins kon worden 
aangevuld, dan volgt daar nog niet uit, dat, zij nu ook den 
plicht heeft dit voor andere categorieën te doen die niet in 
diëtist van de Overheid zijn. 

Een uitzondering is er op dien repel gemaakt, en die was 
noodig. Wanneer het Rijk zegt: Ik meen dat er in den 
oorlogstijd een achteruitgang gekomen is hij de mensch°u 
in mijn dienst, waaraan moet worden te gemoet gekomen, dan 
is dat vanzelf een voorbeeld dat die Overheid geteft aan 
anderen. En zoo ware het dus te Ingrijpen dat ook provin-
ciën, ook gemeenten, ook schoolbesturen, dat ieder die ande-
ren in dienst had, wanneer zijn of haar ambtenaren .n 
dezelfde omstandigheden verkeerden als de rijksambtenaren, 
tot dezelfde occlusie kwam, dat er aanleiding was om een 
bedrag in eens te geven, om eenia-zins goed te maken den 
achteruitgang die in den oorlogstijd geleden was. Maar nu 
was er één uitzondering, die noodwendig er op wees dat de 
Overheid haar taak iets verder moest uitbreiden. Wij kunnen 
wel ann de gemeenten zeggen: Het ligt op uw weg ook te 
doen wat ik doe, maat bij de wet was aan de gemeenten ver-
boden het te doen. Het was niet strikt genomen 10». gelijk 
de heer Suoeek Henkemans het uitdrukte, dat de moeilijkheid 
hierin zat, dat de salarissen van de onderwijzers bij de wet 
waren bepaald, maar dat een verbod was opgelegd aan de 
gemeenten — dat is feitelijk het criterium — voor de onder-
wijzers er iets bij te doen. Een dei-gelijk verbod bestaat er 
ten opzichte van geen enkele andere categorie. En wanneer 
men nu aan den eenen kant tot de gemeenten zegt: Het is 
eigenlijk uw taak, minstens uw zedelijke plicht uw ambte-
naren iets meer te geven, maar aan den anderen kant zegt: 
Ik verbied het u. dan volgt daaruit dat het de taak van de 
Overheid zelf is het te doen. Maar tot welke verdere o.onse-
quenties het zou moeten leiden, zie ik niet in. Die hierop 
te o-ronden dat men vroeger aan andere categorieën een 
duuitetoeslag heeft gegeven? Neen. die consequentie ware 
niet logisch. Dat wij wat wij voor de onderwijzers deden ook 
voor andere categorieën van ambtenaren of met-ambtenaren 
zouden moeten doen — ik zie de noodzakelijkheid er niet 
van in. . , .. .. , c 

In de missive die de Minister van Onderwijs mij schreef 
over dit punt, waarover ik met hem van gedachten heb ge-
wisseld, schrijft hij mij o. a. het volgende: 

„Wat de leeraren en verder personeel, werkzaam aan 
van Kijkswege gesubsidieerde inrichtingen van onder-
wijs betreft, meen ik Uwer Excellentie er op te moeten 
wijzen, dat de Regeering, wanneer zij de uitkeering niet 
beperkt tot bovenbedoelde categorieën, voor vér gaande 
consequentiën zal komen te staan. Beperk ik mij alleen 
tot groepen van personen, ressorteerende onder mijn 
Departement, dan zouden ia dat geval de volgende m-
richtingen met meer of minder talrijk personeel in aan-
merking moeten komen: 

bij het hooger onderwijs: 
16 verschillende inrichtingen (z. a. Kweekscholen der 

godgeleerdheid, seminariën, enz.) en IS bijzondere 
gymnasia; 

bij het middelbaar onderwijs: 
29 bijzondere hoogere burgerscholen, 12 instituten voor 

doofstommen, siechthooienden en blinden; 
bij het nijverheids, en handelsonderwijs: 
19 middelbare technische scholen, textielscholen en 

academiën, 14 zeevaart- en visscherijscholen, 160 han-
delsscholen, TC industrieeobolen, 77 ambacbtsscholen, 
315 teekenscholen en 50 speciale vakscholen; 

bij liet lager onderwijs: 
66 bijzondere kweek se holen, 26 scholen voor zwakziiv 

nigen en 20 speciale lager onderwijsinrichtingen; 

— 0 DBCBMBEB 1919. 
en beambten. — Moties-Helsdingen en Snieenk. 

(Minister de Vries e. n.) 
bij de afdeeling Kunsten en Wetenschappen: 
de Koninklijke Academie van Wetenschappen, bet. 

Koninklijk Instituut van ingenieurs, de. rijkscommissie 
voor graadmeting en watevpassing, de conservatoria, 
orkesten enz. 

Eene raming der kosten 'amen te stallen is met het 
oog <>\) den daarvoor benoodigden tijdreovendon arbeid 
thans niet doenlijk. Dat echter het totale bedrag dier 
kosten niet gering zal zijn. laat sioh uit bovenstaande 
opsomming we! afleiden. Bovendien zal ter wille der 
consequentie het. personeel aan gelijksoortige inrichtin-
gen - - onder andere. Departementen ressorteerende — 
dan eveneens aanspraak o.r> de uitkeering moeten krij-
gen, hetgeen de totale uitgave vermoedelijk nog aaji-
zienlijk zal doen stijgen." 

De Minister van Onderwijs was het volk-innen met mij 
eens, dat er geen aanleiding was deze verdere consequentie 
te trekken, welke neergelegd is in dei motie van den heer 
Smeenk. Trouwens, als men op den grond, dat wij vroeger 
wel'. ?ns een duuitetoeslag hebben gegeven, nu een uiikeering 
in eens wil geven, dan is er reden ook de predikanten en de 
gepensionneerdeu er hij te nemen. En nu moet men wel 
weten tot welke enorme bedragen men dan komen zou. In 
welwillendheid wensch ik voor geen enkel Kamerlid onder te 
doen; ilt gevoel heel goed, dat er onder die categorieën 
velen zijn, die het uitstekend zouden kunnen gebruiken, 
maar dat is niet de zaak, waarvoor wij hier staan. De uit-
gaven acoresseeren zoo onrustbarend, dat de Regeering, nu 
zij reeds zoover is gegaan om de onderwijzers er bij te nemen, 
gemeend heeft niet verder te mogen gaan. De argumenten, 
w-elke men heeft aangevoerd, hebben mij. hoezeer ik ook 
hulde breng aan het. medegevoel, dat er uit spreekt, niet 
kunnen overtuigen, dat het op den weg der Eegeering ligt 
een dergelijke motie over te nemen. Hoezeer het. mij spijt, ik 
kan mij daartoe niet verklaren. 

De Voorzitter: De heer Helsdingen vraagt voor de tweede 
maal het woord en ik stel voor hem dat. te verleeneu, maar 
den spreektijd voor de replieken te bepalen op vijf minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

DP he^-r Helsdingen verkrijgt voor de tweede maal het 
woord en zegt: Mijnheer de Voorzitter! In de eerste plaats 
wil ik er op wijzen, dat de Minister niet heeft geantwoord 
op het bezwaar, dat geopperd is in verband met de gevallen 
der 30 menschen, die aan de Artillerie-Inrichtingen sedert 
1 Januari 1919 in dienst waren en 25 September ontslagen 
zijn en niets hebben gekregen. Evenmin heelt de Minister 
geantwoord op het geval van dien man in Delft, die op 24 
dagen na, welke juist vielen in de drie maanden van Juli 
tot October, het geheele jaar in dienst van het Rijk was ge-
weest en ook niets kreeg. Ook heeft de Minister geen ant-
woord gegeven op het bezwaar betreffende de menschen, die 
«en week later dan l Juli waren aangesteld en niets kregen, 
en evenmin op het bezwaar van de hulpkommiezen, die door 
het stopzetten van een fabriek de 400 uren niet konden 
halen, evenals anderen die in hetzelfde geval verkeeren. 

Ik spreek hier den wensch uit, dat de Minister alsnog aan 
dergelijke personen een deel van de uitkeering zal «even, 
evenredig aan der. tijd, dat zij in dienst van het Rijk zijn 
geweest. 

D:m heeft de Minister gezegd, dat ik niet zou geweten 
hebben dat het rijkspersoneel tevreden zou zijn geweest met 
een tweede uitkeering zooals in October heeft plaats gehad 
maar ik meen dit wel te mogen zeggeu, want dit heb ik 
menigmaal uit de kringen van do ambtenaren gehoor!, en 
waar de ambtenaren mij dat zelt te kennen hebben gegeven, 
meen ik mij daarop te mogen beroepen. 

Nu zegt de Minister, dat hij niet kan voldoen aan den 
wensch, in de motie uitgesproken, want dat ilit eigenlijk het-
zelfde is als wat :u de motie van 30 September heeft gestaan. 
Dat is echter lang niet hetzelfde. In do mutie van 30 Sep-
teinber werd een tweede uitkeering gevraagd en ik heb er 
toen alleen bij gezegd, dut ik tevreden zou z\ju, wannoer de 
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(Helsdingen e. a.) 
Minister die tweede uitkeering beperkte tot hen die minder 
dan t' 5000 salaris hebben. Maar dat zou heel wat meer ge-
weest zijn dan wat nu gevraagd wordt, omdat dit minimum 
van f 200 zal bepeikt bln'ven tot hen die niet meer dan 13400 
salaris hebben. Alleen degenen met f 1200 en minder zmden 
de volle f 200 krijgen en degenen met f 1200 tot f 2400 een 
nfloopende som, die kleiner wordt naarmate het meer de 
1 2400 nadert. Daarmede zouden dus de slechtst bezoldigden 
geholpen worden. Dat ligt ook in de lijn van hetgein de 
Minister in de Memorie van Antwoord betoogd heeft, nl. 
dat degenen met de laagste salarissen het meeste behoefte 
hebben aan hulp. Ik hoop, dat waar de Minister dit heeft 
afgewezen, de Kamer zich er voor zal verklaren. 

De heer Ossendorp verkrijgt voor de tweede maal het 
•woord en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Een paar enkele 
opmerkingen. 

Als ik het goed begrepen heb, ben ik niet duidelijk geweest 
in het weergeven van mijn bedoeling. Ik meen, dat als onder-
wijzers zijn aangesteld na 1 October, zij niet in aanmerking 
komen, maar hun nagelaten betrekkingen ook niet. Er staat 
toch in de Memorie van Antwoord: van wie vóór 1 October 
overleden zijn. Hoofdzaak is, dat de uitkeering ook gegeven 
zan worden aan de leerkrachten, die niet genoemd worden 
in de Memorie van Antwoord, en dat zal worden gezegd, 
wanneer de uitkeering zal plaats hebben. Nu zegt de Mmisfèr, 
dat de onderwijzers aan openbare en gesubsidieerde scholen 
geen hooger salaris kunnen hebben dan door de wet en zij 
daarom voor de maand-extra in aanmerking dienen te komen, 
doch dat het niet logisch zou zijn deze uitkeering ook te 
verstrekken aan leerkrachten van andere inrichtingen. Ik 
geloof, dat men het logisch-zijn ook wel een beetje anders 
kan opvatten. Wanneer ik mij herinner, dat de overweging 
steeds is geweest de aanhoudende duurte ten gevolge van 
de bijzondere tijdsomstandigheden. Aan het hoofd van het 
aangeboden wetsontwerp zie ik staan: uitke?ring voor eens, 
wegens den langen duur der buitengewone tijdsomstandig-
heden. 

De heer de Vries, Minister van Financiën: Duur en duur Je 
is niet hetzelfde. 

De heer Ossendorp: Inderdaad niet, maar het wetsontwerp 
is ingediend wegens den langen duur van de tijdsomstan-
digheden, die ten gevolge hebben grootere duurte. Het bc-
ginsel van de uitkeering in eens en van den duurtebijslag 
was dus hetzelfde. En dan is het logisch dat men zegt: de 
groepen, die den bijslag hebben ontvangen, moeten, daar de 
toestand voor hen niet gewijzigd is, ook de uitkeering in eens 
ontvangen. 

Het spijt mij zeer, dat de logica van den Minister mij in 
deze ontgaat en dat hij de toezegging niet gedaan heeft te 
zullen tegemoet komen aan den wensch, neergelegd in de 
motie, want dan was de billijkheid betracht. Ik spreek niet 
van recht, maar van billijkheid. 

Ten slotte de vraag, wanneer de duurtebijslag aan de on*-
derwijzers zal worden uitgekeerd. Ik schijn vanavond bij-
zonder onduidelijk te zijn geweest, want de Minister stelt 
liet voor, alsof ik geklaagd heb over het langzame werken 
van liet Departement van Onderwijs. Ik heb niet gesproken 
over langzaam werken van welk Departement ook. Ik heb 
slechts gezegd: de rijksambtenaren hebben de uitkeering op 
of omstreeks 1 October gekregen, hoe is het nu met de onder-
wijzers? Op 14 October kwam de toezegging van den Minis-
ter; op 22 November was de missive klaar; aan de afdeeling 
espeditie wist men die op te houden tot 4 December; 15 
December hebben de schoolbesturen de papieren in hun bezit. 
Acht kolommen moeten voor 31 000 onderwijzers ingevuld 
en opgezonden worden, die zullen nagerekend worden aan 
het Departement, en dan zal eerst worden uitbetaald. Dat 
wordt April of Mei. 

De heer de Vries, Minister van Financiën: Dat is toch 
blijkbaar een bezwaar uwerzijds tegen den gang van zaken 
;ian het Departement van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen . 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1919—1920. — I I . 

(Ossendorp e. a.) 
De heer Ossendorp: Neen, dat is het niet. Dat gezorgd 

wordt dat de uitgaven goed gecontroleerd worden, acht ik 
in orde, maar kan men niet een voorschot geven aan de 
schoob en gemeentebesturen?' Moeten de onderwijzers wach-
ten tot Mei? Kunt u hier niet uw invloed uitoefenen? Men 
weet wel hoeveel a peu pres voor de wedden noodig is; laat 
men dan bijv. f 9 500 voorschot geven als f 10 000 waar-
schijnlijk noodig is. Op de wijze, die thans wordt gevolgd, 
worden de onderwijzers opnieuw de dupe. Daarom heb ik 
getracht den Minister van Financiën te krijgen tot de toe-
zegging dat vóór 1 Januari de onderwijzers in het bezit zul-
len zijn van de ma-and extra salaris. Het komt mij voor, dat 
niet goeden wil van de zijde van den Minister van Onderwijs, 
en meer speciaal van die van den Minister van Financiën, 
dat kan worden bereikt. Wanneer deze laatste aandrang uit-
oefent, komt dat wel in orde. Ik heb een motie klaar, die ik 
achterwege had kunnen laten, wanneer de Minister een toe-
zegging had gedaan. Nu dit niet is gebeurd, dien ik haar in. 
Mijnheer de Voorzitter, en laat ik de motie op uw bureau 
deponeeren. 

De Voorzit ter : Door de heeren Ossendorp. van Zadelhof f, 
Gerhard, Ketelaar en Otto is de navolgende motie voor-
gesteld: 

„De Kamer, 
van oordeel dat het wenschelijk is de uitkeering voor 

eens te doen geschieden vóór 1 Januari 1920, 
gaat over tot de orde van den dag ." 

Voorgesteld door vijf leden, maakt deze motie een onder-
werp van beraadslaging uit. 

De Voorzi t ter : Ik stel voor, deze motie te behandelen bij 
deze algemeene beschouwingen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Smeenk verkrijgt voor de tweede maal het woord 
en zegt: Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft de motie 
bestreden met het argument, dat het niet aangaat op den 
enkelen grond, dat personen in aanmerking zijn gekomen voor 
de duurtetoeslagregeling, hen ook voor deze extra uitkeering 
in aanmerking te brengen. Er zijn echter in het debat m. 1. 
nog wel andere gronden aangevoerd. Er is bij voorbeeld ge-
wezen op het feit, dat allerlei onderwijsinrichtingen, van g*v 
meentewege in het leven geroepen, in de uitkeering zullen 
deelen krachtens de circulaire van den Minister van Onder-
wijs, terwijl die zelfde bewindsman aan de gemeentebesturen 
heeft gemeld, dat 50 pet. van de kosten voor uitkeeringen aan 
de leeraren en het personeel der gemeentelijke gymnasia, ook 
zou komen voor rekening van het Rijk. Terwijl dus die groote 
categorieën een extra uitkeering zullen ontvangen, vallen er 
ten slotte alleen buiten de leeraren en het personeel aan de 
vakscholen, de bijzondere kweekscholen, de bijzondere gym-
nasia en de bijzondere hoogere burgerscholen. Dit schijnt mij 
absoluut ongerechtvaardigd, want in die kringen is de toe-
stand niet minder precair. Daarom kan ik geen motief vinden 
om de motie in te trekken. 

Nu heeft de Minister een lijst voorgelezen van allerlei 
inrichtingen, die dan ook onder de regeling zouden vallen en 
ik heb daaronder zelfs hooren noemen orkesten, die door het 
Departement van Onderwijs worden gesubsidieerd. Maar dit 
schijnt mij toch onjuist, want die instellingen vielen niet 
onder de duurtebijslagregeling 1919 en de motie vraagt alleen 
voor die categorieën de extra uitkeering. 

Ten slotte is gezegd, dat ik eigenlijk een motie van den 
heer Ossendorp zou hebben ingediend. Ik moet daarover een 
enkel woord zeggen. De heer Ossendorp kwam, als ik mij goed 
herinner, bij mij op een oogenblik, waarop ik over de begroo-
ting van Arbeid het woord moest voeren. Ik had geen gelegen-
lieid de quaestie met hem te overleggen en ik heb zijn motie 
niet gezien. Bovendien moest ik de zaak nog bespreken in 
mijn club; ik ben niet gewoon moties mede te onderteekenen, 
maar bespreek zulke quaesties altijd eerst in de eigen fractie. 
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(Snieenk e. a.) 
Daar is nu een punt van bespreking geweest, dat onzerzijds 
deze motie zou worden voorgesteld. Ik kan begrijpen, dat dit 
voor den heer Ossendorp, die gaarne met een motie wilde 
komen, eenigszins onaangenaam is geweest. Maar dat moet 
hij aan mij niet wijten. 

De heer Otto verkrijgt voor de tweede maal het woord en 
zegt: Mijnheer de Voorzitter! De beslissing over de vraag 
of de leeraren aan de bijzondere en gemeentelijke gymnasia, 
hoogere burgerscholen, kweekscholen en al de andere ge-
noemde ambtenaren naar het oordeel der Kamer de uitkeek 
ring moeten ontvangen, zal vallen bij de stemming over de 
motie-Smeenk. In dit verband echter twee punten. Vooreerst 
constateer ik, dat de Minister van oordeel is, dat waar liet 
Kijk voorgaat met voor zijn personeel te doen wat het meent 
in verband met de dure tijden verplicht te zijn, hieruit de 
moreelc plicht voor de gemeentebesturen en schoolbesturen 
volgt om dit voorbeeld na te volgen. Dit oordeel van de 
Regeering kan voor deze besturen een heilzame prikkel zijn. 

Een tweed* vraag die ilc echter nog zou willen stellen ia 
daze: Indien mocht blijken, dat een gemeente* of _ school-
bestuur werkelijk niet bij machte is met het subsidie dat 
liet Rijk geeft de uitkeering ten volle to doen, gevoelt de 
Minister dan niet, dat er in zoo'n geval voor het Rijk een 
moreele verplichting begint te ontstaan? 

De heer de Vries, Minister van Financiën: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Helsdingen moet bet mij ten goede 
houden, wanneer ik hier niet alle speciale gevallen die hij 
genoemd heeft heb beantwoord. Alle gevallen, die de geachte 
afgevaardigde genoemd heeft, vallen onder dit ééne #an;t-
woord, dat ik reeds gegeven heb: wanneer sommigen, die in 
(V regeling vallen, van meening zijn, dat zij onbillijk worden 
behandeld, dan kunnen zij zich tot mij wenden. En verder 
wensch ik er op te wijzen, dat er bij eiken termijn die gesteld 
wordt steeds menschen zullen zijn, die net op de grens staan 
en er dus buiten vallen. Dat zal zoo blijven waar men die 
grens ook trekt. De heer Helsdingen heeft gezegd, dat ik mij 
niet zoo precies moest vasthouden aan dio 3 maanden of 400 
uren, maar welke andere getallen de heer Helsdingen daar-
voor ook in de plaats zou willen stellen, steeds zullen er men-
schen buiten vallen. Die termijnen heb ik juist gesteld in 
overleg en overeenstemming met de organisaties, die het bïl-
lijke termijnen vonden. 

De heer Ossendorp heeft mij blij kbaar niet begrepen, want 
bad hij dat wel gedaan, dan zou hij zijn motie achterwege 
hebben gelaten. Hij heeft eenigszins fel tegen mij gezegd, 
dat het aan het Departement van Onderwijs niet langer gaan 
kon auoals liet daar nu gaat en hij eischt van mij de toezeg-
ging, dat de uitkeering vóór 1 Januari 1920 zal plaats hebben, 
desnoods bij wege van voorschot. Wanneer ik die toezegging 
niet doe, dan ligt die motie klaar. Waarvoor eigenlijk? AÜeen 
om aan den Minister van Onderwijs, aan wien de uitvoering 
van deze wet is opgedragen voor zoover zij zijn Departement 
betreft, zeer duidelijk en ernstig te vragen, om te zorgen, dat 
de onderwijzers vóór 1 Januari hun geld krijgen. Ik heb 
reeds gezegd, dat ik dat aan mijn ambtgenoot vragen, zou, 
zoodat ik tegen deze motie niet het minste bezwaar heb. Al 
zouden uw vorschende blikken, Mijnheer de Voorzitter, op 
hot oogenblik niet voldoende leden aanwezig zien, dan zou 
ik u nog "willen aanraden de motie in stemming te brengen, 
want ik vermoed dat niemand daartegen bezwaar zou maken. 
Zelfs als de motie niet in stemming komt, zal ik het verzoek 
aan mijn ambtgenoot van Onderwijs overbrengen. 

De heer Smeenk heeft gesproken over de mededeeling van 
den Minister van Onderwijs, dat wanneer gemeenten een uit-
keering voor eens zouden geven ctan de leeraren, aan de gym-
nasia, het Rijk dan 50 pet van die uitkeering voor zijn reke-
ning zou nemen. Van die aanschriiving is mij niets bekend, 
maar één ding staat wel vast. Wanneer de Minister van 
Onderwijs dat heeft toegezegd, dan kan êht niet wezen een 
buitengewone vrijgevigheid ten opzichte van de gymnasia, 
die hij ook niet zou bewijzen ten opzichte van de H. B. S. 
De mededeeling van den Minister van Onderwijs kan alleen 
deze beteekenis hebben, dat, wanneer op die wijze het salaris 

(Minister de Vries e. a.) 
verhoogd wordt, het dan valt onder de regelen, waaronder 
de geheele talaiisregeling en de verrekening met het Rhk 
vallen. Want de tfspraak bestaot, dat geen enkele Minister 
een toezegging, die aan het Rqk iets zal kosten, zal doen 
dan in overleg met. den Mini3t*T van Financiën en over dit 
punt heeft geen enkel overleg tusschen myn ambtgenoot 
van Onderwijs on mjj plaats gehad. Ik geloof dus niet, dat 
aan die toezegging de beteekenis gehecht kan worden welke 
da heer Smeenk er aan geeft. 

Wat de motie betreft geef ik volkomen toe, da.t vele 
schoolbesturen die uitkeering voor eens niet zullen kunnen 
doen. Ik ben in staat om verschillende andere personen en 
corporaties aan te wijzen, die ook menschen in hun dienst 
hebben en ook niet in staat ziju oen uitkeering in eefca te 
doen. Ik wijs bv. op verscheidene bestiiTen van kcrkge;ioot-
schappen; hun fondsen zh'n zeer beperkt, en daarvoor geldt 
ook de parallel, dat wij in vele gevallen wel een duurte-
byslag toekenden, maar niet een uitkeering in eens. Ik kan 
niet inzien dat, wanneer wij met onze eigen financiën er 
zoo beperkt voorslaan, wq verplicht zouden zijn op zoo groote 
schaal ook een uitkeering in eens te geven aan menschen, 
die niet in onzen dienst zijn en waarbij niet een wettelijke 
bepaling de moreele verplichting op ons legt die uitkeering 
voor rekening van het Rjjk te nemen. Hoezeer ook tot mijn 
spjjt, kan ik dus niet toezeggen den wensch in de moti» 
neergelegd t» zullen bevredigen! 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

De motie van den heer Ossendorp wordt zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

De Voorzit ter: Ik stel voor, de stemming over de motiën 
van de heeren Helsdingen c.s. en Smeenk c. s te doen plaats 
hebben Donderdag a.s. bij den aanvang der vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

De ontwerpen van wet tot: 
1*. wijziging en verhooginj;- van hoofdstuk I I der Staats» 

begrooting voor het dienstjaar 1919; 
2°. aanvulling en verhoogir.g van het l i l d e hoofdstuk der 

Staatsbegrooting voor het dier.stjaar 1919; 
3°. wijziging en verhooging van het IVde hoofdstuk der 

Staatsbegrooting VOOT het dienstjaar 1919; 
4*. wijziging en verhooging van hoofdstuk V der Staats-

begrooting voor het dienstjaar. 1919; 
5°. wijziging en verhooging van hoofdstuk Va der Staak, 

begroeting voor het dienstjaar 1919; 
6°. wijziging em verhooging van het Vide hoofdstak der 

Staatsbegrooting VOOT het dienftjaar 1919; 
7*. wijziging en verhooging van het Vi lde hoofdstuk B 

der Staatêbegrooting voor het dienstjaar 1919; 
8°. nadere aanvulling en verhooging van het Vl l l s t e 

hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919; 
9". aanvulling en verhooging van het IXde hoofdstuk der 

Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919; 
10°. wijziging en verhoogin.c van het Xde hoofdstuk der 

Staatsbegrooting voor het dien&tjuar 1919. (Uitkeering voor 
eenis wegens den langen duur der buitengewone tijdsomstan-
digheden aan de hiervoor in aaumerking komende ambtenaren 
en beambten); 

11°. aanvulling en verhooging van hoofdstuk Xa dei 
Staatsbegrooting voor het dit';:stjaar 1919: 

12°. wijziging en verhoogicg van het Xlde hoofdstuk der 
Stnatsbegreoting voor het dienstjaar 1919: 

13°. wijziging en verhooging van de begrooting van in-

* 
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komsten en uitgaven van het Staatsbedrijf d«r Aigemeene 
Landsdrukkerij voor bet diens! jaar 1919; 

14°. wijziging en verhooging van de begrooting van in-
komsten en uitgaven vnn het Bouwfonds voor de Dopante-
mcnten van Binnenlandsch© Zaken en van Onderwijs, Kum-
sten en Wetenschappen voor bet dienstjaar 1919; 

15°. aanvulling en verhooging van de begrooting van uit-
gaven vam het Weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren voor het dienstjaar 1919; 

16°. wij&iging en verhoO|ging van de begrooting van uit-
igaven van het Sla.atsmuntbedrijf voor het dienstjaar 1919; 

17°. nadere aanvulling en verhooging van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van het Staatsbedrijf dei' Artil-
lerie-Inrichting^n voor het dienstjaar 1919; 

18°. wijziging van de begrooting van inkomsten <AII uit-
gavan van de Posterijen, de Telegrafie en de Telefonie voor 
het dienstjaar 1919. (Uitkeering voor eens wegens den 
langen duur der buitengewone tijdsomstandigheden) • 

19°. wijziging van da begrcoting van inkomsten en uit-
gaven van het Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden .voor 
het dienstjaar 1919, en 

20°. wijziging van die begrooting van uitgaven van het 
Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 1919., 

wordem achtereenvolgens zender beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen' 

JJ. Wijziging en verhooging van het Iste hoofdstuk 
der begrooting van uitgaven van Nederlandsen-Indië voor 
het dienstjaar 1919 (294). 

Dit wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen; 

III. VaststeUing der Staatsbegrooting voor het dienst-
jjaar 1920 (2). Hoofdstuk IV (Departement van Justitie). 

De aigemeene beraadslaging wordt geopend. 

De Voorzit ter: Ik stel voor, den maximum spreektijd bij 
deze aigemeene beraadslaging te bepalen op 15 minuten. 

Daartoe wordt besloten. 
D© heer Wei tkamp: Mijnheer de Voorzitter! Een paar 

korte opmerkingen zon ik gaarne bij dit hoofdstuk maken. 
Wanneer candidaat-notari6sen tot notaris worden bevor-

derd, dan worden deze heeren, zooals bekend is, bij eenheden 
over de betrokken arrondissementen verdeeld. 

Het spreekt wel vanzelf, dat het gevolg der beperking van 
het per arrondissement toelaatbaar aantal is een soort mono-
polie, een monopolie waarbij men het den betrokken dignita-
rissen niet altijd kwalijk kan nemen, als ze van die positie 
een dankbaar gebruik maken. De notaris, die evenals de arts, 
de veearts en de tandmeester een staatsexamen moet afleggen, 
staat bij zijn benoeming er dus geheel anders voor. Terwijl 
geneeskundigen zich een praktijk moeten veroveren, krijgt de 
notaris bij Koninklijk besluit anno zooveel een door de wet 
bepaald aantal cliënten. 

Het wil mij voorkomen, dat het in het belang van het 
groote publiek, vooral van den kleinen landbouwer, zou zijn, 
wanneer in deze zaak eenigo verandering kon worden aange-
bracht, een verandering, die den stand op notarieel terrein 
gelijkmaakt met de wijze, nu gevolgd bij de door mij ge-
noemde geneeskundigen. 

In fabriekscentra zijn bijv. arbeiders in de gelegenheid om 
zich door een collectief contract, een zoogenaamd ziekenbus-
contract, tegen het betelen van een zeer bescheiden bijdrage 
vaste geneeskundige hulp te verzekeren. 

Deze arbeiders profiteeren zoodoende van de mogelijkheid 
van het vrij zich vestigen van artsen. Wanneer het notariaat 
op dezelfde wijze zon kunnen geregeld worden, zou dit voor 

(Weitkamp.) 
de landbouwvereenigingen een groote verbetering zijn: zij 
zouden dan iu de vrije positie komen om ook een collectief 
contract met hun notaris at te sluiten. 

Voor vele gepasseerde candidaat-notarissen zou deze vn'j-
hcid van vestigen een niet te versmaden aanwinst zijn, want 
aannemende dat in ons land op iedere 7000 menscheu één 
notaris benoemd wordt, zou menig cundidaat-notaris zich nog 
een onafhankelijke positie kunnen verwerven. 

Wanneer bij voorbeeld een notaris voor duizenden guldens 
verkoopt of verpacht en als honorarium rekent 10 pet., zonder 
zelfs aansprakelijk te zijn voor de te betalen koopsom of :!'-
te innen huur, dan begrijpt ieder wel. dat deze heeren bij 
eenige concurrentie veel goedkooper zouden kunnen, oi liever 
moeten werken. Of bij een regeling, beoogende de vrije uit» 
oefening van het notariaat door candidaat-notarissen, het 
ambt aan betrouwbaarheid en waardigheid zou inboeten, 
wil mij problematiek voorkomen. 

_ Niemand denkt er bij voorbeeld aan, dat een arts of veearts 
zijn taak minder nauwgezet zal opvatten, omdat hij geen 
staatsaanstelling bezit. 

Mijnheer de Voorzitter! Het komt mij ook wenschelijk voor, 
dat notarissen geen bankierszaken verrichten. Op ieder dorp 
is bijna een coöperatieve boerenleenbank — waar er geen i s 
b'hoorde er een te zijn —, dus is de functie van bankier in 
dat geval vrijwel overbodig. 

Bij de behandeling der landl>ouwbegrooting heeft mijn 
vriend Bakker reeds gewezen op het euvel der bij de verkoo-
pingen of verhuringen in zwang zijnde strijk- of hoo» gelden. 
Dat deze woeker, die wel eens in gezwendel ontaardt, bij ile 
wet verboden wordt, is zeer wenschelijk. 

Nog een enkel woord over de marechaussee. Mijnheer «Ie 
Voorzitter! Iedereen heeft respect voor die, men duidde mij 
die uitdrukking niet ten kwade, kranige kerels. Zij zijn 
speciaal de beschermers van recht en vrijheid op het platte-
land. Mede door hun opleiding en ontwikkeling behooren de 
onderofficieren van dat wapen tot de meest geachte ingezete. 
nen der dorpen, waar zij door hun tactisch optreden menige 
quaestie in der minne weten te schikken. De groote verdien-
ste van dat wapen is voor een niet gering deel te danken 
aan de leiding der betrokken officieren. Uit persberichten 
bleek, dat aan officieren der militaire politie — over do 
waarde van dat korps was ik niet in staat mij een oordeel 
te vormen — f 1000 extra toelage per jaar is toebescliiki. 
Gaarne zou ik dezen Minister willen verzoeken met dit feit 
bij de bezoldiging der officieren van het wapen der mare* 
chaussee rekening te willen houden. 

Wat de rijkspolitie betreft, zij mij deze opmerking ver-
oorloofd, dat het mij wil voorkomen, dat de vergoedingen 
der rijksveldwachters, zoowel bij transporten als bij dienst 
in dit gebouw, waarover in de Memorie van Antwoord %e-
sprok-en wordt, wel eenige verbetering behoeven. Wui. kan 
zoo'n ambtenaar in dezen tijd voor 50 of 60 cent koopen? 

Het komt nogal voor, Mijnheer de Voorzitter, dat een 
uitgestrekte plattelandsgemeente haar eigendommen heeft 
liggen b.v. tot aan de grenzen van z.g. itadsgemeenten. 
Wijl nu gemeentelijke politie niet verplicht is, buiten eigen 
terrein op te treden, leidt zoo iets veelal tot ongewens;hlo 
verhoudingen. 

Bij voorbeeld te Harlingen kwam het voor, dat vlak bij 
de stad, op terrein der gemeente Barradeel, ontzettend ge-
stolen werd, zonder d i t de gemeentepolitie van Harling< u 
zich met deze zaken inliet. Dit kwaad nam zoodanige afme-
tingen aan, dat zelfs de veiligheid binnen Harlingen te weii-
schen overliet. 

De Minister wil de gemeentepolitie niet tot rijkszaak 
maken ; zou het echter met het oog op genoemde feiten niet 
wenschelijk zijn dat de rijkspolitie en het korps mare-
ch?iu?see uitgebreid werden, vooral in dorsrelijke rtrel 

Mijnheer de Voorzitter!_Er zijn vele kleine boeren, vooral 
op de klei. wegen1; het niet aanvragen van formulieren in 
zake de teeltregelirg tot boeten veroordeeld van f 150 int 
f175. Doordat deze menschen veel meer eonsumtie-aard-
appelen verbouwden, omdat zij juist door dat niet aanvragen 
der bedoelde formulieren geen handclsgcwassen konden 
telen, handelden zij in 'slands belang en niet ten eigen 
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profijte. Voor die ten gevolge van het nalaten dier eenvoudige 
formaliteit, veroordeelde niet kapitaalkrachtigen is kwijt-
schelding van straf aangevraagd. 

Mijnheer <le Voorzitter! Zou ik de aandacht van den 
Minister op dat verzoek om gratie mogen vestigen? 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik u mag herinneren 
aan het aloude boerenspreekwoord: Hoe later op don dag, 
hoc ichooner volk, dan begrijpt u, dat dit de eerste keer is 
dat ik met de justitie in aanraking kom! 

De heer Hfsk fns : Mijnheer de Voorzitter! Art. 4, 1ste 
lid, der Grondwet zegt: 

„Allen, die zich op het grondgebied van het Rijk be-
vinden, hebben gelijke aanspraak op bescherming van 
persoon en goederen." 

Toen dit artikel in de Grondwet werd opgenomen, heeft 
zeer zeker de goede bedoeling en de vaste wil voorgeweten, 
om den Nederlandsehen burgers niet alleen een gelijke aan-
spiuak op beschei-ming te waarborgen, doch te gelijker tijd 
om allen, die zich op het giondgebied van den Staat be-
vonden, een behoorlijke en afdoende bescherming te ver-
zekeren. Aan allen werd een behoorlijke bescherming ge-
wnarljorgd. Niet alleen aan de stedelingen, maar eveneens 
aan de bevolking van het platteland. En nu zal mij niemand 
in deze Kamer tegenspreken, wanneer ik beweer, dat de tijds-
omstandigheden in ons land een toestand hebben teweeg-
gebracht, dat vooral ten opzichte van onze rustige dorpsbe-
woners van een eeni.gszins behoorlijke bescherming geen 
sproke meer kan zijn. Het aantal misdrijven neemt :-:-brik-
barend toe. Men kan geem courant in de handen nemen of 
men leest dat hier of daar de een of andere moord bedreven 
is, dikwijls onder omstandigheden en ten gevolge van over-
wegingen, die een ieder met afschuw vervullen. Een men-
schenleven schijnt voor velen geen waarde meer te hebben. 

Met het stelen is het zoo mogelijk nog erger gesteld. Meer-
dere gevallen van diefstal komen dagelijks voor, dikwijls van 
zulken ernstigen, sluwen en Lrutalen aard, dot men zich met 
nngst afvraagt, hoe het mogelijk is, dat een en ander heeft 
kunnen plaats vinden. En wat de zaak nog in hooge mate 
verergert, is de ernstige omstandigheid, dat de onmenschen, 
die deze gruweldaden op hvn geweten hebben, in helaas 
maar al te veel gevallen nooit bekend worden en dientenige-
volgo straffeloos blijven rondloopen om een voortdurend ge-
vaar voor de maatschappij te blijven vormen. Een en ander 
met het noodwendig gevolg, dat het laisser faire, laisser aller 
onverantwoordelijk zou zijn. Niet alleen in de steden, maar 
ook ra vooral op hel platteLnd is de toestand onhoudbaar 
geworden en wanneer ei' dan ook ooit sprake kan zim van een 
onverwijld en krachtig ingrijpen van de zijde der Regeering. 
dan zijn hier meer dan voldoende motieven aanwezig, om 
dezen Minister met dein meesten aandranj? te verzoeken de 
Ofidei werpelijke aangelegenheid met den meesten spoed en 
met den hoogst noodigen era-a onder de oogen te zien. 

Mijnheer de Voorzitter! Welke zijn onder meer de voor-
Wnam.frfo oorzaken van dezen meer dan o-ngunstigeu toestand? 

Op de eerste plaats de moreele inzinking van ons volk. Door 
en tijdens den oorlog is het zedelijk peil van onze bevolking 
enorm gedaald. De wijze waarop deze oorlog is gevoerd 
geworden, met de brutaalste bespotting van elk begrip van 
rechtvaardigheid en meiuschelijkheid, beeft zoo geweldig 
ingewerkt op de individuen, dat bij velen alle gevoelens van 
eerlijkheid en zedelijkheid verdwenen zijn. Een groote factor, 
die zijn ongunstigen invloed op de moraliteit van de groote 
mas<a verder deed gelden, was zeer zeker ook het smokkelen. 
En hierbij moet men niet alleen denken aan de grensstreken, 
doch door aan de smokkelaars het verblijf in de grensstreken 
te ontzeggen, verbreidde zich die invloed over het gehecle 
land. 

Voorts moeten de slechte economische toestanden en de 
onregelmatige en abnormale opeenboopingen van kapitaal 
mede als oorzaken worden beschouwd, waarbij nog kwam dat 
vele intellectueel en maatschappelijk hooger geplaatsten in 
ontduiking en overtreding der crisismaatregelen geen ernstig I 

(Fleskens.) 
feit zagen en zoodoende misschien dikwijls onbewust eu /eer 
zeker ongewild de loger geplaatsten en minder ontwikkelden 
sterkten in en dreven naar het kwaad. 

Doch, Mijnheer de Voorzitter, niet alleen door de verlaging 
van het zedelijk peil der eigen bevolking is het aantal mis-
drijyen in den laatsten tijd angstwekkend gestegen, de aau-
wezigheid van een groot aantal vreemdelingen, waaronder 
vele ongunstige en obscure elementen, draagt daartoe ook 
veel bij. Van vele vreemdelingen en natuurlijk juist van de 
gevaarlijksten zijn zelfs de namen niet bekend. Hoe velen 
zijn er niet, die zonder eenig legitimatiepapier of wel met 
valsche papieren in ons land zijn gekomen. Melden zij zich 
ergens aan of worden zij aangehouden, dan geven zij een 
naam op, die op geen enkele wijze te controleeren is. In de • 
practijk is reeds herhaaldelijk gebleken, dat zij nu eens ouder 
dezen, dan weer onder een anderen naam rondzwerven, met 
het onvermijdelijk gevolg, *at bet aantal niet tot klaarheid 
gebrachte misdrijven telkens vermeerdert en in de toekomst 
zal blijven vermeerderen. Daarbij komt nog, dat bij bat 
optreden der obscure vreemde elementen de werkzaamheid 
der Nederlandsche misdadigers is toegenomen; zij voelen 
steun aan elkander en sluiten zich bij elkaar aan. 

Een zeer voorname factor op de steeds stijgende crimina-
litéit is verder de onvoldoende, ik zou durven zeggen de zeer 
gebrekkige organisatie van ons politiewezen. Men heeft bet 
korps marechaussee, een korps waaraan ik gaarne een eereu 
saluut breng, de rijksveldwacht, het instituut der onbezol-
digde rijksvi'idwachteis, een instituut, dat reeds lang had 
moeten verdwijnen, de gemeenteveldwachters, de onbezol-
digde gemeentevcldwachters, de gemeentelijke politieagenten, 
de geheime recherche, .nachtwachten in particulieren en in 
overheidsdienst en tegenwoordig ook de militaire politie, 
verscheidenheid genoeg, Mijnheer de Voorzitter, doch zonder 
eenige samenwerking. Ieder heeft zijn eigen huisje gebouwd,. 
de eene beter dan de andere, doch er is absoluut geen voeling 
met elkander. Met het resultaat, dat ieder zijn eigen weg 
gaat en de boevenbende gemakkelijker en met minder kans 
om gesnapt te worden, haar slag kan slaan. Loopt men hier 
of daar ir. de kijkers, men gaat een ar.der terrein opzoeken, 
om daar zijn funeste bedrijf weer voort te zetten. 

Bij dergelijke toestanden meet toch iedereen tot de over-
tuiging komen, dat het zoo niet langer mag en daarom durf 
ik ten sterkste aandringen op een algemeene reorganisatie 
van ons politiewezen; op een reorganisatie, welke naast de 
hoogst noodige versterking, de dringend noodzakelijke een-
heid en samenwerking brengt. 

Mijnheer de Voorzitter! 't Is niet de eerste keer, dat de 
reorganisatie van ons politiewezen hier in deze Hamer ter 
sprake komt: reeds meerdere malen werden hier over de 
onderwerpelijke aangelegenheid zeer uitvoerige en niet min-
der interessante beschouwingen naar voren gebracht, zoodat 
het m. i. niet noodig is over de zaak zelf in den breade uit te 
weiden. Ik zal dat dan ook niet doen. in het goede vertron-
wen, dat de Minister daarin geen aanleiding zal vinden, om 
eenigszins onverschilliger tegenover de quaestie te gaan 
staan. 

Een voorname maatregel, tot het nemen waarvan onmid-
dellijk kon worden overgegaan en waaruit geleidelijk :en 
beter politietoezicht zou voortvloeien, zou zijn de invoering 
van een algemeene registratie in een centraal bureau, waai" 
alle gegevens konden worden verzameld omtrent de geregis-
treerde personen. Men kreeg dan een systematisch overzicht 
van alle verdachte personen en vreemdelingen, terwijl de op-
sporing van gesignaleerden behoorlijk tot zijn recht kon 
komen, wat nu in geenen deele het geval is. Thans heeft 
men slechts de beschikking over het Algemeen Politieblad, 
dat van af 1858 wekelijks verschijnt en sedert dien, wat vorm 
betreft, geen enkele verandering onderging. Dit, Mijnheer 
de Voorzitter, zegt reeds genoeg. Hierin toch ligt het bewijs, 
dat het niet met zijn tijd is meegegaan en niet meer voldoet 
aan de eischen, die aan een goeden opsporingsdienst redelij-
kerwijze gesteld mogen worden. Reeds de afmetingen van het 
l'olitieblad wijzen er op. dat de tot nu toe gevolgde wijze van 
opsporen niet meer de juiste kan zijn. 

Zoo telde de afdeeling, waarin de gewone OfMDormgS* en 
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aaulioudingshekendmakingen worden opgenomen, over 1017 
3027 bladzijden, een cijfer, dat duidelijk aantoont van hoe-
veel belang het is, dat onze opsporingsdienst zoo goed moge-
lijk is georganiseerd. Eenige voorbeelden, Mijnheer de Voor-
zitter! 

In het begin van 1915 is de brigadecommandant der Kon. 
marechaussee te Deventer ernstig mishandeld door een zekeren 
Kw&rtfln. In het voorjaar van 1916 pleegde te Deventer een 
zekere Rosenberg doodslag. Beiden zijn woonwagenbewoners, 
bij vele politiemannen goed bekend. Niettemin werd Kwarten 
eerst in den loop van dit jaar aangehouden, terwijl Roseu-
berg, ofschoon hij zich zoo goed als zeker binnen de grenzen 
van ons land bevindt, nog vrij rondloopt. 

Zoo iets moest in een klein land als het onze niet mogelijk 
zijn en dat was ook niet mogelijk als de zaak behoorlijk was 
geregeld. Het is niet te wijten aan gebrek aan ijver bij de 
politie, doch aan gebrek aan een goed systeem, gepaard aan 
gebrek aan verband en samenwerking tusschen de verschil* 
lende organen, waaruit in ons land de politie bestaat. 

Volgens de Memorie van Antwoord is de reorganisatie van 
de politie op dit oogenblik in studie. Ik hoop dat de betrok' 
ken commissie spoedig en goed werk zal leveren. Voorts zou 
ik den Minister willen vragen onmiddellijk over te gaan tot 
de instelling van een centraal registratiebureau, overtuigd 
als ik ben dat daardoor onze veiligheid in hooge mate zal 
worden gediend. 

De heer Sannes: Mijnheer de Voorzitter! De schriftelijke 
gedachtenwisseling over dit hoofdstuk geeft mij. afgschei-
den van de tijdbeperking, geen aanleiding tot een breed-
voerig debat. 

Omtrent enkele actueele Tragen — het collectief arbeids-
oontract, de kinderrechter, enz. - - zijn ontwerpen van wet 
toegezegd. De discussie over deze onderwerpen kan bij de 
behandeling der ontwerpen plaats hebben. 

Andere onderwerpen — de invoering der militaire slrnf-
wetboeken enz. — betreffen meer regeling van weikzaam-
heden van de Kamer dan het beleid van de Regecring. Ook 
daarover kan bij deze mondelinge discussie gevoeglijk wor-
den gezwegen. 

Intuescben wensch ik over een drietal onderwerpen een 
enkel woord te zeggen. In de eerste plaats over de hervatting 
van het overleg in zake de ontwerpen betreffende de ndmi-
nistratieve rechtspraak. 

In het Voorloopig Verslag worden daartegen bedenkingen 
aangevoerd, die terloops de prineipieele vraag van de nood-
zakelijkheid der administratieve rechtspraak betreffen, maai 
overigens lopen over deze quaestie. of speciaal deze ontwar* 
pen in het stadium waarin zij zich bevinden door deze Kamer 
kunnen worden behandeld. Hat antwoord dat daarop in het 
Voorloopig Verslag gegeven wordt, luidt ontkennend. Do con-
elusie komt hierop neer: Indien het er van komen moet. dat 
de materie van deze ontwerpen zal moeten worden behandeld, 
dienen de aanhangige ontwerpen te worden ingetrokken en 
moet een nieuw ontwerp worden ingediend, dat deze Kamer 
van den aanvang af in behandeling kan nemen. 

De bedenkingen, die in het Voorloopig Verslag worden 
aangevoerd, zijn, naar ik meen, niet zonder gewicht. Zij 
zouden het nog meer zijn, indien de passus in het Voorloopig 
Verslag betreffende de vermoedelijke houding der Reigee-
ring in de Memorie van Antwoord niet ware tegengesproken. 
De Minister zegt daar op bladz. 2 : 

„En daar de aanhangige ontwerpen zich ten nauwste 
aan de Beroepswet aansluiten en deze bevredigend 
werkt, valt ten slotte n'el wel ja te zien. waarom een 
geheel nieuw ontworpen Administratieve rechtspraak 
zich. in haar leidende beginselen, van de thans aan-
hangige zou moeten onderscheiden."' 

Al zi.jn er nu inderdaad bezwaren veibonden aan het verder 
afhandelen dezer ontwerpen, ten slotte zijn deze bezwaren 
voor my niet overwegend. Wanneer die bezwaren den door-
slag zouden geven, wat zou dan het noodwendig gevolg zijn? 
Di t : dat near alle waarschijnlijkh-id ook in deze wetgevende 
periode weer niet de eerste stap der wet zou worden gezet, 
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terwijl ik meen, d.i-t er eindelijk een* wat op dit gebied uu-tt 
geschieden. Deze outwerpen, die reeds meer dan drie lustri 
gevierd hebben, moeten nu definitief worden ingetrokken 
of zij moeten worden afgedaan. 

De vraag is in het Voorloopig Verslag gesteld of wij nog 
willen regeling van de administratieve rechtspraak door den 
rechter, dan wel of deze is verouderd f Hebben wij hier era 
cirkelloop van de geschiedenis te dezen opzichte? 

De nieuwe beschouwingen komen terug, zij het. op deel* 
andere overwegingen, op wat een overwonnen standpunt was 
ruim 20 jaar geleden, t. w. dat het een attribuut der adiui-
nistratie is om administratief recht te spreken, Moeten wij 
thans de stelling aanvaarden, dat in de inrichting der admi-
nistratie de waarborgen gevonden moeten worden, dis de 
rechtspraak door den onparfijdigen rechter overbodig 
maken? 

Up deze vraag zal ik thans niet ingaan, maar ik doe alleen 
opmerken, dat, looali die vraag gesteld is, daarin geen 
absolute tegenstelling ligt. Schep alle mogelijke waarborgen 
in de administratie, maar wanneer desniettemin nechtïkren. 
king plaats heeft, -— wat zal men dan doen? Die vraag blijft 
bestaan, en dan is er geen beter oplossing te vinden dan in 
handen van den onpartijdigen rechter de rechtspraak te 
leggen. 

Wanneer men zegt — het is van zeer deskundige zijde 
geschied — dat deze rechter niet deskundig is noch in sociaal 
noch in technisch opzicht, dan kan het correctief daartegen 
gevonden weiden zoowel in de keuze van den rechter als in 
cle wijze eu de voorwaarden van diens benoeming. 

Bovendien — de zaak is feitelijk beslist. De werkzaam-
heden der Overheid breiden zich voortdurend uit, maar ook 
die van den administratieven rechter, de Memorie vnn Ant-
woord constateert het te recht. 

Het komt mij voor, dat de invoering der algemeene adnii-
I nistrntieve rechtspraak meer zal zijn dan een consolidatie en 
! reorganisatie der reeds bestaande, maar hoe dit zii. spoedige 
; aanfluiting bij het bestaande en verdere ontwikkeling ia 

;ioodig en mogelijk 
In de Beroepswet hebben wij daarbij een uitnemend aan-

; kneepingspunt en in haar uitvoering een stuk practijk. dat. 
de aljremeane invoering geen sprong in het duister doet zijn. 

Ik ben daarom bereid volle medewerking te verleenen tot 
j de verdere behandeling der aanhangige ontwerpen. 

AVaar in het Voorloopig Verslag een zoo geheel andere 
toon werd vernomen, stel ik het op prijs deze uitdrukkelijke 

! verklaring te geven. 
< >y. één punt in deze materie wil ik nog de aandacht vesti-

gen en ik kom daarmede tot het tweede onderwerp, waarover 
ik een enkel woord wil zeggen: de deelname aan de recht-
spraak en mei name aan de administratieve rechtspraak van 
het leekenelement. 

Wij hebben in ons land reeds op het gebied van de onge-
vallenreehtspraak een langdurige ervaring met de lepken-
rechtspraak, zij het een enkele maal een zonderlinge erv»-
ring; somtiids moeten juristen-voorzitters vonnissen formu-
leeren, welke zij niet voor hun verantwoording kunnen 
nemen. Maar zien wij niet datzelfde bij den reehter-jurist ? 
Zien wij niet. dat ook door dezen soms Tonnissen worden 
geweten, die juridisch volkomen aantastbaar zijn? Zien wij 
nok niet door reohter-juristen vonnissen gewezen, die jurit-
disehe abnormaliteiten bevatten? 

Ook bij de bestaande Grondwet zijn mogelijk bijzitters met 
een adviseerende stem, maar dit is niet het stelsel, waarop 
m.i. moet worden aangestuurd. Wij zullen juist in deze 

| rechtspraak, welke een zoo groot stuk van het sociale leven 
in zijn verschillende schakeeringen zal omvatten, de mede-

I werking van het leekenelement moeten inroepen en daarom 
I zou ik het op prijs stellen, indien de Minister van Justitie 
I met zijn ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken zou willen 
I overleggen om bij de algemeene herziening der Grondwet de 

leekenreohtspraak mogelijk te maken. Niet imperatief, doch 
facultatief de mogelijkheid in haar vollen omvang, niet 

| e.llenn als bijzitters, do°h als rechters, die mede techtspreken. 
Tn de derde plaats een enkel woord over hetgeen in de 

| stukken voorkomt ovei de toelating van vreemdelingen. In 
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het Voorloopig Verslag, op bladz. 6, en in de Memorie van 
Antwoord, op bladz. 9, wordt daarover gesproken. De opnier-
Icingen, voorkomende in het Voorloopig Verslag, zijn niet 
van mij afkomstig en ook niet uit mijn afdeeling. maar wat 
ik iu do Commissie van Rapporteurs heb gehoord geeft mij 
aanleiding te zeggen, dat do Minister de bedoeling dier op-
nterkingen niet geheel heeft begrepen. De bedoeling was 
deze: er moeten velen, niet juist ex-regeerende vorsten, maar 
ook allerlei leden van vroegere vorstenhuizen hier zijn toe-
gelaten. Het bezwaar gaat op zich zelf niet allereerst daar-
tcgen, maar tegen bet feit, dat dezen zoo gemakkelijk zijn 
toegelaten, terwijl ann anderen groote moeiel ij kheden zi.in 
in den weg gelegd. Do heer Marohant en anderen hebben de 
vorige maal daaiomtrent feiten genoemd. 

In het Voorloopig Verslag nu wordt gevraagd inlichtin-
gen te mogen ontvangen, betrekking hebbende op het aantal 
van die vorstelijke personen, in den ruimsten zin des woords, 
die hier te lande verblijven. 

Tk ga daarop verder niet in. 
Nu zegt de Minister van Justitie in de Memorie van Ant-

Woord. dat hij met die toelating van vreemdelingen geen 
bemoeienis heeft. Zeer juist! Maar wel heeft hij die met hun 
verblijf, en nu zou ik over hel verblijf hier te lande van één 
dier vreemdelingen een enkel woord willen leggen. Ik be-
<?t ijp, dat de Minister hierop geen antwoord kan geven, maar 
ïk acht het noodzakelijk dat hij overlegt met zijn ambtgenoo-
ten. Het betreft het verblijf van den Duitschen Keizer. Ik 
bob mij in het openbaar steeds onthouden van eenig woord 
van critiek op het verblijf van dien gewezen Keizer hier te 
lande: ik heb hem altijd veel meer beschouwd als een slacht* 
cffer van de omstandigheden en van andere krachten dan als 
i inand, die uit ander oogpunt zou moeten worden bekeken. 
' iaar na het boek, dat dezer dagen is verschenen, na de op3ii-
boarmakingen, die zijn nedergelegd in het werk van Kautsky, 
heb ik oen andere visie op deze zaak gekregen. De feiten heb-
ben aangetoond, dat wij hebben te maken met iemand, die 
op de meest lichtzinnige wijze liet zijne gedaan heeft om een 
wereldramp te doen losbarsten, geleid door opvattingen die 
verderfelijk en uit den tijd zijn. 

Nu is steeds gezegd: er is gevaar dat zijn omgeving wordt 
een broeinest van samenzwering. Ik heb daaraan nooit sterk 
geloofd, maar na de lezing van het werk van Kautsky meen 
ik dat dit gevaar wel degelijk kan voorkomen. Wanneer CM 
vrede in werking treedt, is dan de bewaking van den Duit-
schen Keizer nog wel verder mogelijk? Ik geloof van niet, 
maar in elk geval wil ik er op aandringen, dat de Regeering 
andere maatregelen overwegen zal. Men is bang voor de toe-
lating van onruststokers, maar in het werk van Kautsky wordt 
liier ontworpen, op grond van zijn eigen .schriftelijke notities, 
liet beeld van iemand, die niet maar een beetje gevaarlijk 
heeft gestookt, maar die een hellevuur heeft ontstoken waarin 
een «root deel van de wereld geblakerd is. 

Tn do Nieuwe lïotterdamxc.be Courant wordt daarvan het 
volgeode beeld gegeven: 

,,De geschiedschrijver h toch een aanklager geworden 
on hij stelt een vreeselijk requisitoir op tegen den Keizer 
on al zijn medewerkers, aan den lezer overlatend, of hij 
zo als idioten of als schurken wil beschouwen, dan wel 
als beide, tegelijk. Het is de Keizer zelf, die met eigen 
hand op de documenten het l>ewijs van zijn schuld heeft 
geleverd en zijn vonnis beeft geschreven, overtuigender 
<TI meedoogenloozer dan eenig tribunaal ter wereld zou 
kunnen doen. De vredeskeizer, die door zijn raadslieden! 
niet op de hoogte, werd gehouden, verdwijnt naar het 
rijk der fabelen." 

Inderdaad, maar DU meen ik ook, dat door deze onthul-
lingen do vraag, wat er gebeuren moet, van het grootste be-
hmg en van de grootste urgentie is geworden, en. ik zou 
daarom aan de Regeering willen vragen of zij de quaestie 
Aan een eventueele uitzetting ernstig onder de oogen wil 
zien. Blijven zooals nu, kan de toestand niet. naar ik meen., 
en ik geloof, dat als de Regeering andere maatregelen zal 
is gitten, zij handelen zal in overeenstemming nipt de gevoelen»» 
van de groote massa van het Nederland'sche volk. 

(Sannos e. a.) 
Ten slotte nog één vraag. Wij hebben gekregen het rapport 

van de staatscommissie voor den rechtstoestand in den vorm 
van een wetsontwerp met toelichting. Te voren is overleg 
geweest met verschillende organisaties van personeel en dese 
organisaties beschouwen de totstandkoming van dit ontwerp 
als urgent. Zij willen geen verder© actie voeren cm de 
spoedige totstandkoming van het ontwerp te verzekeren. Nu 
heeft liet Departement van Justitie dit ontwerp gezonden naar 
Gedeputeerde Staten en dezer hebben het gazonden naar allo 
1100 gemeentebesturen in ons land. Dat geeft vertraging en 
gaf onrust onder het personeel. Ik hoop, dat de Ministor die 
zal wegnemen, en aan de Kamer zal verklaren wanneer het 
ontwerp ongeveer zal inkomen, ornlat het personeel weet, 
wanneer het door de Kamer kan worden behandeld. 

De heer Reijnicr: Mijnheer do Voorzitter! Bij de berian-
doling van de Justitiebegronting verleden jaar verklaarde 
de Minister dat Zijn Excellentie, wat zijn werkzaamheid 
betrof, geen beslag zou leggen op den tijd, toenmaals ge-
vorderd door zijn ambtgenooten van Onderwijs. Arbeid en 
Financiën. Het was te begrijpen dat deze zelfbeperking aan 
dezen Minister met zijn erkende bekwaamheid en werkkracht 
een groot offer moet hebben gekost, en dat dezen Minister 
niets aangenamer moet zijn geweest dan met deze Kamer 
veel goeds op wetgevend terrein tot stand te brengen. Do 
Minister heeft zich echter trouw gehouden aan het gegeven 
woord. Wel kwamen eenig© wetten tot stand. Met erkente-
lijkheid denk ik aan het wetsontwerp tot bestrijding van de 
beling, maar te recht mocht de tijdelijk© Voorzitter van den 
Ministerraad verklaren dat het afgeloopen jaar niet gestaan 
heeft in het teeken van Justitie, maar in dat van Onderwijs 
en van Arbeid. 

Thans mag met vreugde worden geconstateerd dat d© voor-
uitzichten voor het komende jaar, wat wetgevend terrein be-
treft, gunstiger zijn. Een program van •werkzaamheden is 
thans toegezegd een program, zoo rijk, dat niemand zich d© 

; illusie zal maken dat het in één zittingjaar zal kunnen 
worden afgehandeld. Daarom zal het naar mijn bescheiden 
meening zaak zijn tijdig een goede volgorde vast te stellen, 
waarin de ontwerpen door (leze Kamer zullen worden be-
handeld. Welk ontwerp nu het eerst aan de orde zal komen 
is een vraag van wetgevende opportuniteit. Dat er aan ons 
recht buitengewoon veel ontbreekt, dat er een veel te groote) 
afstand is lusseken het geschreven recht en de werkelijkheid, 
is algemeen ei'kend, evenzeer als algemeen erkend wordt het 
feit dat ieder belang heeft bij een goede rechtsbedeeling. Met 
bijzonder genoegen heb ik daarom kennis genomen van de 
mededeeling van den Minister, dat hij thans zijn houding 
tegenover het aanhangige ontwerp Wetboek van Strafvorde-
ring heeft bepaald, en dat de behandeling van dit ontwerp 
nog vóór liet einde van het zittingjaar zal kunnen gesohie-
den, nadat is voorafgegaan de behandeling van twee andere 
zeer belangrijke ontwerpen, nl. het reeds ingediende ontwerp 
van wet tot vereenvoudiging van d© rechtspleging in lichte 
straf/eken, en een spoedig in te dienen ontwerp tot invoering 
van den kinderrechter. 

Het zij mij thans vergund de bijzondere aandacht van den 
Minister nog te vragen voor een vraagstuk, dat allerminst 
nieuw mag worden genoemd, maar dat toch van zo^r groet 
belang is in verband met onze maatschappelijke verhoudin-
gen. Ik bedoel de behoefte aan een betere regeling van de 
rechtspositie der ongehuwde en meer nog der gehuwde 
viouw. Deze zaak is niet in het Voorloopig Verslag behan-
deld, zoodat ik niet onmiddellijk een antwoord van den 
Minister mag verwachten, maar ik hoop dat de Minister zijn 
aandacht aan dit onderwerp zal willen wijden, want, gelijk 
het doorgaans gaat, gaat het ook: de wetten komen na de 
zeden. De juridische verhoudingen veranderen met de maat-
schappelijke, wat ook hier ten gevolge heeft dat er op het 
oogenblik nu juist niet een volkomen harmonie is tussohen 
het vrouwenvraagstuk als maatschappelijk verschijnsel eu 
hetzelfde vraagstuk als wettelijk stelsel. 

Met de maatschappelijke positie der vrouw, met de toe-
kenning van het actief en passief vrouwenkiesrecht aan da 
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vrouw is thans haar privaatrechtelijke positie niet in over-
eenstemming. Het is eigenlijk een cemgszins eigenaardige 
geschiedenis. Op het gebied van het publiekrecht is er een 
volkomen gelijkstelling tusschen man en vrouw, maar voor ' 
het privaatrecht wordt de gehuwde vrouw voor het algemeen j 
als minderjarige of. als onder curateele gestelde behandeld. ' 
Ik erken, men kan voor- of tegenstander van vrouwenkies-
recht zijn, maar nu eenmaal op het gebied van het publieke 
recht aan de vrouw het actief en passief kiesrecht is toege- > 
kend, kan men naar mijn meening niet aan de conclusie 
ontkomen, dat ook do privaatrechtelijke positie der vrouw | 
moet worden onder de oogen gezien en geregeld. 

Wanneer men weet, dat in ons land meer dan een half 
millioen vrouwen in beroepen en bedrijven een onafhankelijk I 
l>estaan hebben, dat het aantal vrouwelijke studenten aan \ 
onze universiteiten weinig minder dan 1000 is, waarvan I 
meerderen den meestertitel in de rechten of het doctoraat in 
allerlei takken van wetenschap gaan behalen; dat bij het 
middelbaar onderwijs het aantal vrouwelijke studenten dat 
der mannelijke vrijwel nabij komt; dat zoowel op philan-
thropisch gebied als in private en ambtelijke betrekkingen 
vol e verantwoordelijke posten door hoogstaande vrouwen op 
waardige wijze worden bekleed, dan blijkt ook hieruit, dat 
de verbetering van de rechtspositie der vrouw moet worden 
onder de oogen gezien. 

Dit vraagstuk zal daarom ook do aandacht vragen. I n 
1918 werd. om niet te spreken van de verscheidene keereu 
dat dit onderwerp in de juristenvereeniging werd behandeld, 
in de Vereeniging tot bevordering van de wetenschap onder 
de Katholieken door mr. Bolsius een verhandeling gehouden 
over de rechtspositie der gehuwde vrouw mot betrekking tot 
haar gezin en het huwelijksvermogensrecht. Het zij mij 
veroorloofd den Minister te wijzen op een brochure, die dezer 
dagen verschenen is niet van oen jurist, maar van iemand 
die toch ook blijkens deze studie van juridische zaken studie 
maakt, van pater van den Tempel, over ,,De vrouw en de 
wet", een studie over de rechtspositie der vrouw in Neder-
land. Het viel mij nog op, dat hedenavond in het dagblad 
De Tijd mededeeling wordt gedaan, dat bij het Departement 
van Justitie in voorbereiding is een wetsontwerp, beoogend 
verkorting van den termijn, gesteld in het Burgerlijk Wet-
boek, binnen welken vrouwen, wier echtgenooten vermoe-
delijk op zee zijn omgekomen, een nieuw huwelijk zullen 
kunnen aangaan. 

Wij gelooven gaarne, schrijft De Tijd, dat er reden bestaat 
voor een dergelijke wijziging. Toch is de redactie door dit 
bericht eenigszins verrast. Dit orgaan schrijft, dat de rege-
b'n<r van de rechtspositie der vrouw dringende eisch is des 
tij ds en concludeert: 

,,Dit zal te sch ïller uitkomen als straks het Vrou-
wenkiesrecht ook praktisch wordt uitgeoefend. Wets-
wijziging in dezen geest kan dan ook niet uitblijven en 
daarom hadden wij eerder verwacht, dat het Departe-
ment van Justitie zijn energie had gericht op deze meer 
actueele vraagstukken dan op een, waarvan de urgentie 
niet zoo dadelijk is in te zien." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben overtuigd dat het aange-
kondigde wetsontwerp speciaal door de tijdsomstandigheden 
urgent is ; maar ik meen toch ook te mogen zeggen, dat de 
rechtspositie der gehuwde vrouw nader onder de oogen zal 
moeten worden gezien. Ik geef toe, dat het program van 
dezen Minister reeds rijk is en dat wanneer een gedeelte 
van dit program in dit zittingjaar tot stand komt, wij ons 
daarover mogen verheugen, maar ik wenschte toch ook de 
aandacht van den Minister op dit m.i. zeer belangrijke 
vraagstuk te vestigen. Ik hoop dat de Minister aanleiding 
moge vinden, indien ook hij overtuigd is dat wetswijziging 
in dezen noodig is, daartoe het initiatief te nemen. 

Ds heer L. M. Hermans : Mijnheer de Voor/.itter! De zaak 
waarvoor ik bij deze nlgemeeno beschouwingen over hoofd-
stuk IV het woord vraag, i« dunkt mij van bijzonder groot be-
lang. voor de ougelukkigen, die van hun vrijheid zijn beroofd, 
misschien wel moesten worden beroofd, omdat hun tegenwoor-

(L. M. Hermans.) 
digheid in de nogeoaamde vrije maatschappij gevaarlijk 
voor hun medemenschen waf. 

Ik wil namelijk H s zeggen over het recht van na t ie , een 
vecht dat volgens de Grondwet de Kroon bezit on dat voorziet 
in een leemte, een groot e leemte van onze strafwetgeving. Br 
kunnen toch gevallen zich voordoen, waarin met geen moge-
lij khoid to voorzien ia, en dan kan de Kroon misschien ge-
ivade voor recht doen gelden, misschien ook waarlijk recht 
doen, waar de wet in gebreke bleef. Dit recht van gratie heeft 
natuurlijk mijn sympathie, maar het is zoo gebrekkig ge-
regold, dat het meermalen niet tot rijn recht komt. 

Eenige maanden geladen werd nrrjn bemiddeling Inge* 
roepen voor een gevangene, die wegens de eenzame opsluiting 
dreigde_ krankzinnig to worden. Ik heb mij toen gewend tot 
den Minister van Justitie, en Zijn Excellentie heeft toen 
dadelijk er werk van gemaakt, dat do man zijn verderen »traf-
tijd kon afritten in do ziekeninrickting van de bijzondere 
strafgevangenis te 's Graven ha ge. Gratie kon wol aangevraagd 
worden, maar waar de man nog ongeveer 5 weken moest 
zitten, zou dit weinig effect hebben, want, gelijk Zijn Excel -
lentie mij mededeelde, waren daaraan zooveel formaliteiten 
verbonden, dot het fiat op het verzoek er pas zou wezen als 
de straftijd om wa:?, misschien zelfs later. 

En wat deze rompslomp een ellende en ongeluk tewieg 
kan brengen, bleek nog, toen ik de eer genoot, door u 
Mijnheer de Voorzitter benoemd te worden in een oommiaeie, 
die advies aan de Kamer iiad uit te brengen op ecu open brief 
aan de Kamer, afkomstig van J . J . Bolt en J . de Haas. 
Die open brief behandelde het geval met Willem Holthaus, 
een der medeplichtigen in de zaak van het kruithuis aan den 
Haarlemmerweg bij Amsterdam, op 20 Januari 1918. Deze 
jongeman werd, zooals in den open brief wordt beweerd, 
toen hij ziek werd, zeer slecht opgepast en zoo voort. Tal van 
klachten worden er in opgesomd, ik ga die stilzwijgend voor-
brj, niet omdat zij niet erg zouden zijn en evenmin omdat de 
tegenspraak van den Minister mij afdoende voorkomt, maar 
omdat bij deze gelegenheid in helder licht is gekomen, de 
wanhopige langzaamheid bij het verleenen van gTatie, waar-
door over de_beklagenswaardige ouders van dezen gevangene 
een ongeluk is gekomen, dat nooit geheel vergeten kan worden 
en altijd schrijnend lesd zal veioorzaken. Was dit nu ouver-
mijdelijk geweest, dan zou zwijgen geboden zijn, maar het 
kon zeer gemakkelijk op andere wijs geschied zijn, waardoor 
het aangebracht Leed veel minder groot zou geweest zijn, en 
troost met Lat ongeluk was saamgegaan. 

Hit de inlichtingen, door den Minister aan de Tweede 
Kamer verstrekt, bleek, dat Willem Holthaus veroordeeld 
was tot een gevangenistraf van 8 maanden en dat hij op 27 
November 1918 ziek is gemeld. De geneesheer heeft den 
zieke denzelfden dag bezocht en constateerde bronchitis. 
Aanvankelijk wa^ de ziekte, naar het oordeel van dien genees-
heer, van onschuldigen aard. Dat schijnt met vele ziekte;.', 
waaraan gevangenen lijden en vaak sterven, het geval te zijn. 
In de vrije maatschappij blijkt de medische wetenschap verder 
gevorderd te zijn dan in de gevangenis. Van 7 December af 
traden ernstige verschijnselen van de Spaanache griep op — 
waaronder zeer hooge temperatuur — en van dat oogenbik 
a i heeft de ziekte een zeer snel, noodlottig verloop gehad. 

De vader van den gevangene heeft bij zijn bezoek op 9 
December de medewerking van den gestifchtsgeneesheer in-
gercepen ter bevordering van gratie voor den zoon. mat ver-
voer van dezen naar het ouderlijk huis. De geneesheer zeide 
de gevraagde hulp toe op voorwaarde, dat de vader aehrif-
telijk zou verklaren de gevolgen van een transport voor zijn 
verantwoording te nemen, omdat naar de meening van den 
geneesheer de toestand van den zieke vervoer niet toeliet. 

En dan, Mijnheer de Voorzitter, lees ik in de inlichtingen 
het volgende, dat ik letterlijk hier weergeef: 

,,Nadat op 9 December door den vader de bovenge-
noemde verklaring was afgegeven, is den Uden Derem-
ber aan m i j " (dat is dus de Minister) „door liet College 
van regenten het verzoek gedaan, de oan Holthaus opge-
legde straf kwijt te tohelden, opdat hij naar het huis 
zijner ouders kon worden vervoerd. Dit schrijven is op 
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liet Departement ingekomen 13 December en 14 Decem-
her aan het college telegrafisch medegedeeld, dat daartoe 
indiening van een gratiere<>uo>t noodig was. Een dorge-
lijk request is, gedateerd 14 December, door de ouden 
aan de Koningin gericht, 19 December op het Depa He-
ment ingekomen, en dien zelfden dag aan de aimndisso 
nients-rechtbaak gezonden om advies. Dit advies is 
ingekomen 23 December, eene overdracht tot gratiever-
leaning aan Hare Majesteit de Koningin is op 24 
December gedaan en op 27 December is de gratie ver-
leend. Op 28 December is van dit besluit kennis gegeven 
aan den officier van justitie, met opdracht daaraan de 
noodige uitvoering te geven." 

Tof zoover deze inlichtingen. Het bleek mij uit den open 
«rief. dat f ] e ouders een bewijs van vrijstelling ontvingen, 
geteekend op 27 December, maar eerst ontvangen op 30 
December, terwijl op 29 December, dit lees ik weer in de 
inlichtingen, de jonge man was overleden. 

Mijnheer de Voorzitter! De bedoeling van den wetgever is 
te straffen en niet te pijnigen. Welnu, hier is een zedelijke 
pijniging ondergaan, waarbij de lichamelijke uit vroegere, 
minder beschaafde tijden nog maar kinderspel was. Rn wien 
heeft deze pijniging het meest, getroffen ? Den gevangene. 
J a zeker, het moet afgrijselijk zijn. te sterven in een gevan-
genis. ver van je ouders, je vrienden, ver van allen die je 
liefhebben. De laatste troost, een afscheidswoord, een kus 
van zijn moeder heeft de beklagenswaardige moeten missen. 
Maar dit duurde slechts eenige uren en toen was het leven 
geëindigd en elk begrip van aardsehe smart verdwenen. 
Maar de ouders, de vader, de moeder, zij die Weven, leven 
met het altijd pijnigende bewustzijn, dat. zij niet aan het 
sterfbed van hun kind konden staan, dat is om nooit te ver-
geten. daaroan zal die arme moeder steeds moeten blijven 
denken. 

Is mi die late aankomst van gratie te danken aan <rroote 
vertraging!'' Neen. dat geloof ik niet. Als wij de datums bezien 
en min of meer bekend zijn met wat men aan de Departe-
menten onder ,,spoed" gewoonlijk verstaat, dan beeft rnen 
hier allerminst reden tot, klagen. Integendeel, mien staat 
Verbaasd dat bet HIIPS zoo gauw ging1. De schuld ligt hier 
aan de formaliteiten. Ik kan mij best voorstellen, dat als 
het betreft de gratie oan een gevangene, voor wien het wordt 
aangevraagd wegens langdurig goed gedrag, of uit andere 
beweegredenen, men allerlei formaliteiten heeft te vervullen, 
maar dat men daarmede drie weken zoek heeft te brengen, 
als een arme stervende drommel naar huis snakt om daar den 
laatsten adem te kunnen uitblazen, is vreeselijk, is eigenlijk 
on hes taan ba/Y ! Als een gestichtsgeneesheer eindelijk den 
ernst van den toestand van een gevangene inziet — waartoe 
hij niet zoo heel gauw komt — en hij adviseert tot gratie en 
het college van regenten dient een daartoe strekkend verzoek 
in, is het dan nog noodig allerlei autoriteiten, die toch ovei 
den torsi<»nd niet kunnen oordeelen, omdat zij geen medische 
kennis bezitten, advies te laten uitbrengen? 

Mijnheer de Voorzitter! Artikel 68 van den Grondwet zegt: 
.,De Koning heeft het recht van jrratie van straffen 

dcor rechterlijk vonnis opgelegd. 
Hij oefent dat recht uit na het advies te hebben inge-

wonnen van den rechter daartoe bij algemeenen maat-
regel van bestuur aangewezen." 

In dit artikel is geen sprake van alle formaliteiten, die nu 
in acht genomen moeten worden. Zij moeten vereenvoudigd 
worden als de gezondhoid van den gevangene er mede ge- j 
moeid is. Ik zal dus gaarne en met groote belangstelling ver- j 
nemen wat er aan te doen is, om gratie werkelijk gTatie te 
doen zijn en nief in enkele, mogelijk zelfs in vele gevallen, 
een bittere en schrijnende persiflage. 

Mij heer de Voorzitter! In den door mij reeds eenige molen 
genoemden ..open brief' lees ik nogmeer klachten, klachten 
waaruit mij blijkt dat de behandeling van de gevangenen 
niet is. zooal.-N deze behoort te zijn. maar daar ik nog meer I 
grieven heb en ik bij de zevende afdreling van dit hoofdstuk 
ook nog het woord gevraagd heb, zal ik er niet thans, maar ' 
wel straks over spreken. 1 

De hfer Visser van Uzendooru: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wil een zeer kort woord spreken over de plannen van den 
Minister met betrekking tot de administratieve rechtspraak-
en over do wijziging van de bepalingen van bet Burgerlijk 
Wetboek betreffende het erfrecht. 

Mijnheer de Voorzitter! Uit de Memorie van Antwoord 
hebben wij vernomen — zooals te verwachten was — dat de 
aanhangige voorstellen, betreffende de administratieve recht-
spraak, verschillende veranderingen zullen hebben te onder-
gaan, willen zij sirooken met de inzichten van Zijn Exce!-
lentie. 

De Minister heeft vereenvoudigingen voor te stellen, dif 
hij spoedig aan de Commissie van Voorbereiding hoopt. med<e 
te deelen, met wie hij ook nog andere, in het Verslag mogelijk 
niet geheel volledig besproken punten, wenscht te behandelen. 
In die verklaring is voor mii een reden gelegen om nog een 
poging te ondernemen, ten einde Zijn Excellentie, voor wat 
betreft de administratieve rechtspraak, tot andere inzichten 
te brengen, al weet ik, dat dergelijke pogingen in den regel 
ijdel zijn. De Minister deelt ons mede. dat de regeling in 
hoofdza.ak moet bestaan in consolidatie en reorganisatie van 
reeds bestaande rechtspraak. Ik deel die opvatting, maar 
juist daarom beu ik van oordeel, dat, willen wij in deze kan* 
hebben om resultaten te bereiken, wij een gebeel anderen 
weg moeten uitgaan dan wij tot dusver bewandelden, dat _ wij 
suoessievelijk die wetten moeten wijzigen die administratieve 
rechtspraak inhouden en door die successieve w-ijzigingen 
moeten komen tot die consolidatie en die eenheid. De weg 
dien men uit moet, wanneer men het geheel in eens wenscht 
te consolideeren en te reorganiseeren, is zóó lang. dat ik het 
einde er van niet zie. Reeds op de Invoeringswet behoef ik 
maar te wijzen, om aan te toonen hoeveel moeilijkheden op 
dien weg liggen. Wat echter daarvan zij. ook wanneer men 
op het standpunt, staat dat men met de ontwerpen-Loeff is 
op den goeden we,?, vermeen ik. dat Zijn Excellentie het 
bereiken van het door hem beoogde doel zeer zou vergemak-
keiijken, wanneer hij die ontwerpen intrekt en vervangt door 
nieuwe, waarin zijn standpunt is neergelegd. 

Wanneer men de Kamer rondziet naar leden, die het 
afdeelingsonderzoek in 1906 hebben bijgewoond, althans had-
den kunnen bijwonen, dan is er op het oogenblik slechts één 
zoodanig lid aan te wijzen, en in de geheel e Kamer zijn er 
uitermate weinig. De commissie van voorbereiding is herhaal-
delijk aangevuld en desalniettemin is er van de leden dier 
commissie thans nog slechts één lid der Kamer, n.1. de heer 
Loef f. Wanneer ik mij de taak indenk van de vier leden, 
w-aarmede onze geachte Voorzitter op verzoek van de Regee-
ring de commissie van voorbereiding zou moeten aanvullen, 
dan lijkt mij de taak van die hoeren niet aangenaam. 

Wie den stapel doorkijkt en ontwaart, dat in een der ont-
werpen 3/4 is gewijzigd en doorgehaald, die komt tot de con-
clusie, dat die heeren zullen zeggen: wij waren toch zooveel 
beter uit, wanneer wij hadden een nieuw gewijzigd wets-
ontwerp! En zij zullen dat vooral zeggen na de aankondiging 
van Zijn Excellentie dat er nog meer in gewijzigd meet 
worden! 

Ik zou zeggen: Excellentie, wanneer gij dien weg op wilt. 
gaan, begin dan met de ontwerpen in te trekken en dien 
geheel nieuwe in, dan zult gij vlugger werken en bovendien 
bereikt gij , dat het voor de Kamerleden mogelijk wordt, het 
geheel te blijven volgen. 

De weg, dien wij nu opgaan met de administratieve recht-
spraak, gelijkt zeer veel op den weg, dien wij uitgegaan zijn-
met de wijziging van de Woningwet. In dat ontwerp is zoo-
lang gewijzigd, totdat de Regeering het heeft ingetrokken, 
omdat, geloof ik, er niemand was, die uit die stukken meer 
wijs kon worden. Dat zal ook het eind zijn van de behandeling 
van deze ontwerpen betreffende de administratieve recht-
spraak. 

Ik kom nu tot de voornemens der Regeering met hetrek-
king tot het erfrecht. Over hetgeen de Regeeringvoorneme;is 
is te dien opzichte te doen, verheug ik mij, al ligt het voor 
de hand, dat wij eerst een eindoordeel zullen kunnen uil-
spreken, wanneer wij de ontwerpen van de Regeering onl-
vangen. Ik erken, er is in deze materie veel te verbeteren. 
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Wanneer wij krijgen liet wettelijk erfdeel van de vrouw, is 
dat een zeer groote verbetering, en dat aan het erfrecht in 
deu 12den graad een einde komt, zal ons, geloof ik, allen 
verheugen. 

Wanneer ik mij echter niet verheug en wat dan ook koofd-
doel is van mijn spreken over dit onderwerp, is, dat Zijn 
Excellentie uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij niet bereid 
is wijziging voor te stellen in de bepalingen omtrent het 
erfrecht van natuurlijke kinderen. De redenen, die hem daar-
toe moveerc-n, heeft de Minister niet medegedeeld. Ik ver-
trouw dat hij dat alsnog zal willen doen. Ik ben er zeer 
benieuwd naar die redenen te hooren, maar zij kunnen hoogst 
bezwaarlijk zijn dat Zijn Excellentie in bescherming neemt 
al hetgeen wij aantreffen tusschen de art t . 909 en 921 van 
het Burgerlijk Wetboek, de zonderlingste afdeeling, die wel 
in dat wetboek voorkomt. 

Ik zal niet in gedetailleerde beschouwingen over die arti-
kelen treden, dat lijkt mij minder gewenscht, al was het 
alleen maar omdat ik in de vijf minuten, die ik nog tot mijn 
beschikking heb, mij daartoe niet in staat acht, maar ik wil 
toch even wijzen op datgene, wat voor mij steeds is geweest 
een steen des aanstoots en dat ook naar mijn opvatting den 
Minister niet kan bevredigen. 

Er is mijns inziens in onze geheel© wetgeving geen bepaling 
te vinden die meer strijdt met ons gevoel van recht en billijk-
heid dan wel deze: indien de overledene wettige afstammelin-
gen heeft achtergelaten, laten wij zeggen kinderen, erven de 
uaturlijk erkende kinderen een derde van het aandeel hetwelk 
zij zenden gehad hebben, indien zij wettig waren geweest. 
Het natuurlijk erkend kind mag dus bij versterf niet meer 
erven dan één derde van wat de andere kinderen krijgen. 

Bovendien heeft ons Burgerlijk Wetboek dat nog eens be-
vestigd door te bepalen: gij nioogt aan zulk een kind ook bij 
testament niet meer_ vermaken. 

Ik vertel den Minister niets nieuws wanneer ik hier aan 
toevoeg, dat dit met zich brengt, dat men een ongehuwde 
moeder het o.dvies moet geven: erken uw kind niet. Wanneer 
de ongehuwde moeder komt veitellen, dat zij haar natuurlijk 
kind goed wenscht te behandelen en komt vragen hoe zij dat 
doen moet, dan vrraagt men in de eerste plaats: hebt gij het 
ook erkend en wanneer zij dan antwoordt: neen, dan zegt men: 
goddank, dan kunnen wij er met het testament nog iets aan 
doen en kunnen wij bij testament dat kind gelijk laten erven 
niet do overige kinderen. Maar wanneer dan die vrouw door 
erkenning van de gehechtheid aan haar eigen kind heeft blijk 
gegeven, dan staat onze wet dcaraan in den weg. Om daarvan 
doordrongen te zijn, moet men de praktijk op het platteland 
hebben uitgeoefend. 

Daar vindt men liet herhaaldelijk, dat er is een voorkind. 
De adat brengt mede. dat dergelijke kinderen bij liet huwe-
lijk erkend worden, al heeft de vader daarmede niets uit te 
staan. Maar van tijd tot tijd gebeurt er een verzuim. Ik heb 
o. a. eens kennis gemaakt met een burgemeester, die van 
meening was, dat een kind, dat in het buitenland geboren 
was. niet bij het huwelijk gewettigd kon worden. Daarin 
scheen hij moeilijkheid te vinden en daarin was een reden 
gelegen, dat die kinderen bij het aangaan van het huwelijk 
niet gewettigd werden. Wij hebben op dat stuk nog redres 
kunnen krijgen bij H. M. de Koningin, maar meermalen is 
liet voorgekomen, dat ook dat niet meer mogelijk was, omdat 
de moeder overleden was. 

Maar dat alles rechtvaardigt deze bepaling niet. Deze be-
paling is een gruwel, een smet op ons wetboek. 

En nu heb ik nog maar twee minuten; ik kan derhalve niet 
uitweiden over al de groote gebreken, die inze wetgeving met 
betrekking tot de natuurlijke kinderen aankleven; onze wet-
Jioving die een stigma op die kinderen drukt, terwijl er moest 
zijn barmhartigheid. De grootste fout van onze wetgeving in 
dit opzicht is dat zij de groote spreuk van ons oude recht 
heeft vergeten: Moer maakt geen bastaard, dat het natuur-
üjk kind^ ten opzichte van de moeder gelijk moet staan met 
het wettig kind. Ten aanzien van do moeder mag er in dit 
opricht geen verschil bestaan. 

Ten opricht* van den vader wordt de positie anders, om 
deze reden, dot de afstamming dan moeilijkheden baart, maar 
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die moeilijkheden zijn er ten opzichte van de moeder niet. 
Daarom zal er in ons land eerst dan gerechtigheid zijn ten 
opzichte van het natuurlijk kind, wanneer de ouvie ïegel: 
Moer maakt geen bastaard, zal zijn hersteld. En wanneer Zijn 
Excellentie wil, dat hij in het vervolg der dagen zal worden 
geroemd als een jurist die recht heeft gedaan aan het natuur-
lijk kind, laat hij dan den moed hebben dien weg op te gaan. 

De heer Ter Hall: Mijnheer de Voorzitter! Bij een onder-
werp, dat, blijkens de schriftelijke vragen, welue ik, naar 
mijn veelbelezen medeleden zich ongetwijfeld zullen herin-
neien, tot_ Zijn Excellentie den Minister vr.n Juslitie lieb 
gericht, mij zeer ter harte gaat, moge ik bij gelegenheid der 
behandeling van deze Justitiebegrooting eenige oogenblikken 
stilstaan, ik vraag hiertoe te meer de gelrgenheid. omdat 
ik — en dat zal u, Mijnheer de Voorzitter, niet onverschillig 
laten bij uw krachtige pogingen om de Kamer in dezen 
begrootingstijd niet te zeer met werk te overladen — met 
het oog op de in zicht zijnde behandeling der Justitiebegroo-
ting meende te kunnen afzien van het nader aanvragen eener 
interpellatie over deze quaestie^ hoewel ik daar ernstig over 
heb nagedacht wegens den vrij vagen, teleurstellenden, 
althans weinig perspectieven biedenden inhoud van het 
antwoord dat deze Minister mij 12 November jl . gaf op mün 
dd. 16 October te voren hem gestelde vragen, een antwoord, 
dat — niet door mij, laat ik er dit dadelijk bijvoegen — 
betiteld werd met een ,,Jantje van Leiden", een „kluitje 
in het r ie t" . 

Maar ter zake, Mijnheer de Voorzitter! Indien ik ooit 
pleizier heb beleefd van het stellen (let wel, ik zeg niet van 
het_ beantwoorden) van vragen, tot ecnig Minister dcor mij 
gericht, dan is het wel geweest ten aanzien van die, welke 
ik betreffende de kinder-exploitatie bij bedelarij heb inge-
zonden. Verschillende groote dagbladen als bijv. De Nieuwe 
Courant en De Telegraaf, maar ook de kleinere provinciale 
bladen, hebben er veel aandacht aan gewijd en behartigens-
waardige wenken gegeven. Uit vele oorden des lands heb ik 
bovendien schriftelijke betuigingen van dank en instemming 
ontvangen, waaronder van medegevoelende moeders, en van 
velen,_ die ooggetuigen waren (ook in Amsterdam. Mijnheer 
de Minister!) van misbruiken als waarop ik 's Ministers 
aandacht vestigde. Maar óók, wat mij van bij zonderen steun 
en groote waarde was, van mannen uit de practijk der groote 
en zoo schoone philantropische en sociale beweging betref-
fende de zorg voor het arme, verwaarloosde, door het slechte 
voorbeeld, tot misdrijf voorbeschikte of reeds gebrachte 
kind. Het kind, waarvoor wij in het algemeen nooit genoeg 
zullen kunnen doen, waarvoor al veel, maar nog niet in 
voldoende mate gedaan wordt, het kind in het bijzonder, dat 
wij hier op het oog hebben, het stumpertje, dat, vaak nauwe-
lijks uit de luiers, gewetenloos wordt geëxploiteerd, om 
medelijden mee te helpen opwekken, dikwijls voor individuen, 
luiaards, parasieten, die, sommige werkelijk ongelukkigen 
niet te na gesproken, allerminst dat medelijden verdienen. 
Bij voorbeeld een individu zooals te Amsterdam is gezien, 
een bekende luie kerel, die, om een arrestatie wegen* bedelarij 
te ontkomen, een bakje aan zijn lichaam had bevestigd, 
bevattende eenige te koop zijnde prentbriefkaarten. Te koop, 
jawel maar ze waren aan het bakje gespijkerd! En dat 
geschiedt onder de oogen der politie! 

Ik wil hier in dit bestek niet verder over uitweiden, en ik 
behoef dat ook niet. Mijnheer de Voorzitter. Ieder kent dat 
slag. Veeleer wensch ik, zonder te veel in bijzonderheden 
te treden en daardoor het verwijt te verdienen een verkapte 
interpellatie te houden, het antwoord* des Ministers aan 
eenige zakelijke beschouwingen te onderwerpen. 

Met belangstelling vernam ik, dat het door mij gesigna-
1 eerde euvel aan 's Ministers aandacht niet ontgaan is. Dat 
is sierlijk en stemt hoopvol nietwaar? Wacht een minuutje, 
Mijnheer de Voorzitter, want — ik citeer —: 

„evenwel kwam het den Minister voor. dat het niet 
van zoo grooten omvang is, als de geachte afgevaardigde 
schijnt te meenen en dat ?cn opzettelijk hiertoe ingesteld 
onderzc>ek den Minister bevestigde iu die opvatting." 
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Blijkens de ontvangen ambtsberichten — zegt de Minister 

— komt bedelen door individuen, vergezold van kinderen, 
meermalen voor in Rotterdam en 's Gravenhage; in Amster-
dnm en andere voorname en grootere plaatsen echter relden 
of nooit. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb veel respect voor ambLs-
berichteu, als ze juist zn'n! Maar laten we eens even die 
ambtsberichtolijke juistheid aan de feiten toetsen. Dan heb 
ik hier een langen brief uit Amsterdam, afkomstig van 
iemand, die uit hoofde van zjj/i beroep, om zoo te zeggen niet 
van de straat af is, welk schreven wemelt van waargenomen 
staaltjes van bedelarij met kinderen in stadscentra, als: 
Leidsche plein en Leidsche straten, Koningsplein, Spui, 
N.-Z. Voorburgwal. Bedelaars of bedclaressen liefst met vier 
kinderen te geljjk. Als voorts de ambtelijke berichtgevers 
van den Minister eens bij het postkantoor in de hoofdstad 
'hadden willen kijken, zouden zij misschien hun ambtsbericht-
hebben ingeslikt, ols het ten minste mondeling werd uit-
gebracht. 

Hooren we thans eens wat een dier mannen uit de groote 
philantropisch e kringen, waarop ik straks doelde en die 
niemand minder is dan de alom in den lande bekende heer 
T. Jonker, hoofddirecteur van de vereeniging Hulp voor 
Onbehuisden te Amsterdam, mij schrijft: 

„Uit het antwoord vn>n Zijn Excellentie den Ministar 
van Justitie blijkt mij, volgens do Handelingen der 
Tweede Kamer, dat Zijn Excellentie niet juist is inge-
licht omtrent den toestand in Amsterdam. In Amster-
dam bedelen wel degelijk ouders met kinderen, hetgeen 
ook blijkt uit do foto's in de brochure „Hal t ! Denk!" , 
welke op straat en zonder medeweten der betrokken per-
aonen genomen zjjn." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb hier bovendien, als de hee-
ren eens schlagemde prentjes willen kijken, eenige nummers 
bij mij vian het orgaan Stemmen uit de diepte, maandblad 
van de vereeniging van den heer Jonker. Kijkt u ze even in, 
wat ik u bidden mag, die foto's, saamgebracht onder het. 
hoofd „Zwarte vlekken in Amsterdam" en het respect 
voor ambtsberichten, dat bij mijn geachte medeleden onge-
twijfeld groot ia, zal zich eenigs-zins in de dalende richting 
bewegen. 

Waar de Minister wel gelijk in heeft, en wat door den heer 
Jonker wordt onderschreven is, dat gevallen van bedelen met 
kinderen van andere ouders moeilijk te constateeren zijn en 
daarvan dan ook in de laatste jaren niet is gebleken. Maar 
dat klinkt toch minder apodictisch dan de bewering van den 
heer Minister, dat gevallen van bedelen met andere dan eigen 
kinderen nergens geconstateerd zijn. 

Wat dit laatste betreft, Mijnheer de Voorzitter, dat niet 
constateeren, daar zit 'm, naar mijn idee, juist de kneep. Zijn 
er wel — en dat zou ik graag te weten komen — afdoende 
middelen om dat te constateeren? Neen, zeggen verschillende 
dagbladen, die beschouwingen aan mijn vragen gewijd heb-
ben. Neen, zeggen zij, de politie staat machteloos. Precies, 
dat meende ik ook, al denkt de heer Jonker, die ik straks nog 
even moet citeeren, er eenigszins anders over. Maar te gelijker 
tijd zeg ik: dat moest niet kunnen gezegd worden. Er moet 
ingegrepen wolden in het waarachtige belang van het bekla-
genswaardige kind. Maar niet ingegrepen, Mijnheer de Voor-
zitter, willekeurig, hier of daar, zooals de Minister doet uit-
komen in het verdere deel van zijn antwoord, waar hij heel 
vriendelijk theorie met mij houdt over de bedelarij in het 
algemeen en over gemeentelijke maatregelen tegen openlijke 
en verkopte bedelarij. Neen, Mijnheer de Voorzitter, inge-
grepen dient te worden op grond van een kras, algemeen in 
den lande geldend wettelijk voorschrift, dat de politie het 
gezegende wapen in handen moet geven om onmiddellijk en 
afdoend, om zoo te zeggen, op heeterdaad in te grijpen en op 
de snelste wijze, zonder dat de betrapten tegenmaatregelen 
kunnen nemen, te onderzoeken of het kind, dat voor de mede-
uitoefening der bedelarij dient, een eigen kind of een huur-
lingetje is. Maar eigen kind of gehuurd kind, in beide ge-
vallen dadr>li.ik ingrijpen. Het gaat hier om de bedalarij met 
het kind, Mijnheer de Voorzitter, en niet op dit oogenblik 

om de algemeene bedelarij, waartegen, ik wil Zijn Excellentie 
graag gelooven, voldoende maatregelen reeds getroffen 
werden. 

„Het kind in de bedelarij" was het motto voor mijn vra-
gen, niet de bedelarij in Nederland. En daarom als de Minis-
ter nu eens naast zijn ambtsberichten een paar frissche denk-
beclden wil hooren, dan zou ik aan de hand van een 
zeer uitvoerig schrijven, dat ik van den heer Jonker ontving, 
en waarop ik zooeven doelde, het volgende onder Zijn Excel-
lentie's aandacht willen brengen: 

,,De politie" — zoo schrijft de heer Jonker — ,,is niet 
zoo machteloos als het wel lijkt, als men maar gebruik 
wilde maken van de bestaande Kinderwetten; de ouders 
kunnen worden ontzet, wanneer zij hun kinderen ver-
waarloozen. De wet zegt: grove verwaarloozing der op-
voeding bestaat in verwaarloozing van geestelijke ont-
wikkehng, de kinderen laten zwerven, slenteren, enz. 
Immers men bedenke dat verwaarloozing volstrekt niet 
alleen beteekent niets aan het kind te doen, doch óók 

i'egens het kind anders handelen dan een ouder betaamt. 
)e wet spreekt er tevens over, dat de ontzetting dan 

in het belang van liet kind is. Wanneer dus de politie" 
— ik citeer nog. Mijnheer de Voorzitter! — ..kinderen 
langs de straat ziet bedelen, dan kan volgens mijn opinie, 
een dei-gelijk kind wel degelijk door de politie van de 
straat worden genomen. Wanneer daarna blijkt, dat de 
ouders hun kinderen uitzenden om te bedelen of hun 
opvoeding verwaarloozen, dan kan de schorsing toch 
direct door den heer officier van justitie worden uit-
gesproken en met medewerking der Voogdijraden' de 
ouders worden ontzet en een vereeniging tot voogd be-
noemd." 

Verder, Mijnheer de Voorzitter, geeft dit schrijven van 
den heer Jonker, dat ik desverlangd, gaarne ter beschikking 
van den heer Minister stel, zeer behartigenswaardige mede-
deelingen en wenken over voogdij vereenigingen, om te be-
sluiten met de volgende conclusies, welke ik in de meest wei-
willende aandacht van den Minister krachtig aanbeveel. 

Deze conclusies luiden: 
„ 1 . Het Rijk moet bouwsubsidie geven voor tehuizen 

voor voogdijkinderen. 
2. _ De officier van justitie en de Voogdijraden moeten 

in ruimen zin ingrijpen, waar verwaarloozing en exploi-
tatie van kinderen kan worden bewezen. 

3. De politio moet het bedelende kind en het kind, 
dat met de ouders bedelt, direct aan zulke ouders ont-
trekken op grond van de Kindenvetten. 

4. De officier van justitie moet ook meer gebruik 
maken van zijn recht om op verzoek van bevoegde per-
sonen over te gaan tot de schorsing der ouders die hun 
kinderen verwaarloozen of exploiteeren." 

Zie, Mijnheer de Voorzitter, daar moet het heen. Dat zijn gezonde redeneeringen en aan zoo'n bericht heb je houvast, 
ergelijke positieve resultaten zou ik zoo gaarne geput hebben 

uit het antwoord des Ministers, hetgeen mij zou hebben kun-
nen ontheffen van de verplichting om bij deze debatten de 
hierbedoelde quaestie weder aan te snijden met een eenigszins 
scherp mes. Het heeft niet mogen zijn. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, wat niet is, kan nog komen, 
moet komen, zou ik geneigd zijn te zeggen. Laat de Minister, 
van wien ik op dit oogenblik nog geen al te gedetailleerd 
antwoord verlang, deze hoogst belangrijke quaestie nog eens 
in nauwgezette studie nemen. Er staan hem zoovele middelen 
ten diennte, dat hij zich van deze >zaak niet behoeft a i te 
maken met verwachtingen op verbetering van den toestand 
door de nieuwe woonwagen- en woonschepenre<?elin>r. Ziedaar, 
ik ga nóg verder. In dezen tijd van staats», interdepartemen-
tele, groote en kleine commissies, zal het er op een meer of 
minder niet aankomen. Vindt de Minister deze aanjrele<ren-
heid met mij en met velen buiten deze kamer gewichtig ge-
noeg voor een diepgaand onderzoek naar de beste wijze om 
tot een oplossing te geraken, hij stelle er «en afzonderlijke 
commissie voor in. In elk geval, neme hij de zaak zeer ernstig 

K 
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(Ter Hall e. a.) 
ter harte. Het hulpelooze, mishandelde, in diefstal en erger 
opgeleide kind in Nederland kan niet zonder de krachtige 
hulp, van do Overheid. En ik endos&eer met gerustheid op 
Zijn Excellentie de uit een nioedorhart gewelde hede, tot mij 
gericht uit Groningen, het kille noorden, waar toch ook 
warm* harten kloppen, de bede nl.l ..,In naam van de vele 
onschuldige kinderen, wend toch uw grooten invloed aan, 
cm dit onrecht uit de maatschappij te doen verdwijnen of te 
verminderen." 

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, no? één enkel woord 
over een geheel andere quaestie, alhoewel zij ook ongelukki. 
gen betreft. 

In een artikeltje „OndeT de streep" in het Algemeen HO,rt-, 
dchhlad van Donderdag 20 November, beklaagt zich een 
lieer J . F . (vermoedelijk do heer Jan Feith), dat hij, door 
het college van regenten der strafgevangenis te Groningen 
uitgenoodigd om een spreekbeurt voor de gevangenen te 
houden, hierop inging, sympathie gevoelende met deze 
poging om gevangenen aan wat afleiding te helpen. Hij koos 
een onderwerp van populair toerisme, met instemming van 
het regentencollege. 

Tusschen haakjes, de eerlijkheid gebiedt me het eenigs-
zins vreemd te vinden om over toerisme te spreken voor 
menschen, die vooreerst niet van de buitenlucht kunnen ge-
nieten. Maar dat even daargelaten. De Minister van Justitie 
maakte bezwaar tegen dat onderwerp. Evenzeer werd door 
C.on Minister bezwaar gemaakt tegen een tweede onderwerp, 
ron causerie over Japan met lichtbeelden. Ook ditmaal een 
ministerieel veto, waarna van verdere popingen werd afge-
• !nn en de heer F . het college antwoordde, dat het hem 
• ^nschelijk voorkwam, dat bij een eventueele nieuwe poging, 
i m een spreker te laten optreden voor ontspanning der ge-
vangenen, men den Minister zou vragen zelf het onderwerp 
:mn te geven, doch dat het allereenvoudigste was, indien de 
Minister het dan ook maar zelf deed. 

Nu. Mijnheer de Voorzitter, ik geloof, dat in het laatste 
geval, onverschillig het onderwerp, de gevangenen üich niet 
zouden vervelen. 

Maar ik wilde voorloopipr alleen ma-ar even vragenof de 
Minister iets afweet, van wat hier verteld wordt in het 
ooliike ..onder het streepje" van het Handelsblad en als do 
feiten juist zijn, o*f hij dan bereid ie hieromtrent het een en 
ander mede te deelen. Want het is toch niet van belang 
ontbloot te weten of mensohlievende pogingen om het lot 
van gevangenen eenigszins te verzachten in de richting als 
door den heer F . aangegeven, tegenwerking ondervinden en 
vooral of die tegenwerking, indien ze bestaat, op goeden 
grond berust. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zie dat ik eindigen moet. Ik 
wil dan nog even Zijn Excellentie een woord van dank be-
tuigen voor hetgeen in de Memorie van Antwoord wordt ge-
sohreven omtrent de wet op het Auteursrecht. Ik vertrouw 
dat met den bekwamen spoed, den Minister eigen, ean wets-
ontwerp in deze spoedig de KameT zal bereiken. 

De heer van Rappard: Mijnheer de Voorzitter 1 Ik kan 
gelukkigerwijze mijn rede bekorten, doordat mijn waarde 
partijgenoot, de heer Visser van IJzendoorn, reeds het erf-
recht heeft bepleit van de natuurlijke erkende kinderen. He 
wil er alleen nog dit van zeggen, dat ik de herziening van 
het erfrecht van de overlevende echtgenoot, die de Minister 
heeft toegezegd, een noodzakelijke hervorming acht, maar 
dat ik even goed als de heer Visser van IJzendoorn van niet 
minder belang acht de verbetering van het erfrecht van 
de natuurlijke erkende kinderen. Het moet geen bevreemding 
wekken dat, terwijl reeds in het jaar 1902 deze quaestie in 
de Nederlandsche Juristenvereeniging is besproken en reeds 
toen de behoefte werd gevoeld de wetgeving ten aanzien van 
liet erfrecht van den overlevenden echtgenoot en van de wette-
lijk erkende natuurlijke kinderen te herzien, 17 jaar 
daarna de wetgever zich aan deze belangrijke juridische 
quaesties niets gelegen heeft laten liggen. 

Ook wat betreft de herziening van ons Wetboek van Koop-
handel, verouderd en geschreven voor verkeerstoestanden die 
niet meer bestaan, vooral wat betreft het wisselrecht, het 

(van Rappard.) 
verzekeringsrecht en het zeerecht, is de wetgevende machine 
in gebreke gebloven te functionneeren, zooals zij moest 
functionneeren. Door de wijzigingen in onze maatschappe-
lijke verhoudingen wordt een fiervorming van ons gecodil'i-
ceerd recht een steeds meer naar voren tredende eisch. 

Ik wil hier echter niet langer bij stilstaan en een oogonblik 
mijn aandacht wijden aan de leekenrechtspraak in strafzaken 
en daarna aan de opleiding van onze juristen. 

De heer van Schalk heeft verleden jaar een lans gebroken 
voor de leekenrechtspraak. De Minister beantwoordde de op-
merkingen van dezen geachten afgevaardigde aldus: 

„Men kan niet zeggen, dat iemand, omdat hy iets niet 
heeft geleerd, het daarom beter kan dan. degene, die het 
wel heeft geleerd. Ik kan dus verklaren, dat ik bij dit 
punt de noodige voorzichtigheid wensch te betrachten." 

In zijn Memorie van Antwoord dit jaar gaat de Minister 
helaas heel wat verder. Hij zegt: 

„Tegen de invoering van het leekenelement bij de 
strafrechtspraak en bij de rechtspraak in handelszaken 
moet onder de bestaande Grondwet het bezwaar rijzen, 
dat de leden der rechterlijke macht, met rechtspraak be-
last, voor hun leven worden aangesteld. Overigens zou 
het wellicht aanbeveling verdienen, indien de Grondwet 
werd gewijzigd in dien zin, dat althans schepenrecht-
spraak mogelijk zou zijn. De ondergeteekende zal, met 
voorbehoud van zijn eindoordeel, op dit punt de aandacht 
vestigen van zijn ambtgenoot van Binnenlandsche 
Zaken." 

Nu de plannen tot invoering van de leekenrechtspraak een 
vasteren vorm aannemen, meen ik dat een bestrijding van de 
geuite wenschelijkheid dier invoering in de Kamer niet achter-
wege mag blijven. 

Is de invoering van het leekenelement bij de strafrecht-
spraak gewenscht? Op meerdere gronden moet ik deze vraag 
in ontkennenden zin beantwoorden, hoewel ik daarmede niet 
wil zeggen, dat aan de beroepsrechtspraak jreen fouten kleven. 
Natuurlijk zal ik slechts eenige korte opmerkingen kunnen 
maken, omdat het onderwerp te veel omvattend is, dan dat 
het in een korte spanne tijds, die mij ten dienste staat, zou 
kunnen worden afgehandeld. 

In de eerste plaats wil ik nog dit zeggen, dat het niet aan-
gaat, zonder meer hpt tegenwoordige af te breken; men 
toone aan, dat de bezwaren tegen onze tegenwoordige recht-
spraak door leeken zouden worden opgeheven. 

Voor rechtspraak is voor alles noodig kennis van de wet, 
van haar bepalingen, van haar wordingsgeschiedenis; de rech-
ter moet zich dadelijk kunnen indenken , waar het om gaat 
en dat kan de leek nu eenmaal niet. 

Hoe kan de leekenrechter de vraag beantwoorden of ver-
duistering of diefstal heeft plaats gehad, of in den zin dei 
wet de beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan oplich-
ting, of in geval van wederspannigheid de ambtenaar was 
in de rechtmatige uitoefening zijner bediening, of bij het 
smaaddelict een „fait précis" is ten laste gelegd. Hoe kan 
een leek oordeelen over de moeilijke vraag der toerekenbaar-
heid van valschheid in geschrifte, hoe kan hij de getui.iren-
verklaringen naar waarde schatten? Met de beste wil van 
de wereld kan de leek daarover geen beslissing nemen: Ip- îo 
zijn de gevallen, waarin diepgaande wets- en iwchtskennia 
vereischt is om met juistheid te kunnen beoordeelen of ?en 
misdrijf is gepleegd. 

Ik hoor mij al tegenwerpen, het is de taak der leekenrech-
ters niet, om dat te beoordeelen; de beroepsrechter met wien 
do leekenrechters het collejre vormen, moet hierover zijn licht 
laten schijnen, om mij bij de schepenrechtspraak, waarover 
de Minister sprak, te bepalen. 

Vooreerst zij opgemerkt, dat men het be#insd. dat bü 
misdrijven de rechtspraak aan een college moet worden o:^e-
dragen, over boord werpt, wanneer men over de juridisch? vra-
gen alleen één enkelen beroepsrechter laat oordeelen. Voorts 
zij er op gewezen, dat een onderbrengen van beroep.'rrchlers 
en leekenrechters in één college niet beantwoorden znl aan 
het doel, dat de voorstanders der leekenrechtspraak zich veer 
oogen hebben gesteld. 
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Van Roenne zegt het in rijn werk: ,,Die Aufgabe des 

Laieneleineuts ini Strafprozesse" zoo kernachtig en afdoende, 
waarmede het geheele stelsel wordt veroordeeld: 

„Durch eine solche Vereinigunfl' werden die beiden 
Elemente in eine völlig schiefe Lage versetzt. Die Dis-
cussion ist nicht die Form in welcher sich dieselben zur 
Findung eines unpartheiischen Urtheils zu erganzen 
vermogen. Denn in einem aus so heterogenen Elementen 
zusammengosetzten Kollegium ist eine Discussion über 
eincn Rechtsfall ein Kamp f mit ungleichen Waffen, 
kein fair play und schon deshalb verwerflich. Die 
Juristen sind vermöge ihrer juristischen Bildung den 
Nicntjuristen im Disputiren über einen Rechtsfall über-
legen und stehen ihnen gegenüber auf dem Standpunkte 
der Belehrung. Es ist deshalb durchaus irrationell, die 
Richter in die Lage zu versetzen, in Rechtsfragen von 
den Laien überstimint werden zu können, nnd eben-
sowenig vertragt es 6ich mit der Bedeutung, des Laien-
elements. wenn dip Möglichkeit geschaffen wird, dosz 
bei Entseheidung der Schuldfrage die Majoritat der 
Laien von den Richtern überstimmt wird." 

Een enkele greep nog uit de talrijke voorbeelden, die mij 
ten dienste staan. . . 

De leek zal zijn eigen manier van wetsuitlegging hebben; 
hce zal hij tot het „schuldig" komen bij moeilijke, inge-
wikkelde veimogensmisdrijven, waarvan het bewijs slechts 
door aanwijzingen zal moeten worden gekregen? 

De leek zal de innnerlijke waarde der wet, in strijd met 
art. 11 der wet houdende algemeene bepalingen, beoordeelen; 
zal steeds billijkheidsgronden zoeken en in dit verband de 
bedoeling van den wetgever ter zijde stellen; de aan de wet 
verschuldigde gehoorzaamheid zal over booid worden gegooid, 
waardoor de rechtsorde en de rechtszekerheid van het individu 
gevaar zal loepen. 

Met de onbevangenheid van oordeel, de objectiviteit, de 
onpartijdigheid, eigenschappen, die onze magistratuur steeds 
hebben gesierd, zal het gedaan zijn. 

Gaarne maak ik de woorden van den oud-president van de 
Amsterdamsche rechtbank, mr. Coninck Westerberg, tot de 
mijne, waar hij zegt: 

„Wanneer wij ons niet houden aan hetgeen in de wet 
staat of de duidelijke bedoeling van de wet is en wij gaan 
onze motieven ontleenen aan eene dikwijls betwistbare 
billijkheid, dan zetten wij onze rechtspraak op losse 
schroeven." 

Te recht plaatete mr. Levy aan het hoofd van zijn advies 
op de vergadering van de Nederland sche Juristenvereeniging 
uitgebracht: „Pour savoir une chose, il faut 1'avoir apprise!" 

De tot rechtspreken geroepen leek heeft het rechtspreken 
niet geleerd en is er dus niet toe in staat. 

Moge de tijd nog verre zijn, alvorens de leek zijn intrede 
in onze strafrechtspleging zal doen! 

Mijnheer de Voorzitter'. Toen dit onderwerp in de Neder-
landsche Juristenvereeniging aan de orde was, kwam ook de 
opleiding van den jurist ter sprake. 

Niemand minder dan jhr. mr. Feith, het tegenwoordige 
lid van den Hoogen Raad, achtte het voor den rechter zeer 
gewenscht, indien hem in zijn jeugd wat meer kennis van 
natuurwetenschappen, handels» en warenkennis, boekhouden, 
kennis van het menschelijk lichaam en de mensehelijke ziel, 
in één woord, wat meer kennis van het groote maatschappe-
lijke leven werd bijgebracht. 

Deze meening deel ik volkomen an ik schroom niet, en ik 
spreek uit ervaring, te verklaren, dat de opleiding van onze 
rechters te wenschen overlaat, omdat die opleiding hem niet 
in staat stelt vraagpunten van commercieelen, landbouwkun-
digen, technischen of maatschappelijken aard onder de oogen 
tc°zien, die later zoo dikwijls de grondslag vormen van de 
aan hun oordeel te onderwerpen geschillen en uitspraken. 

Geen al te eenzijdige ontwikkeling; kweeken vr,n interest 
vcor andere gemeenschapsbelangen, verruiming van blik 
buiten den tot dusverre engen gezichtskring, om daardoor 
beter te kunnen observeeren de in verschillende lagen en 

(van Rappard e. a.) 
klassen der samenleving bestaande stroomingen op physisch 
en psychisch gebied, zal der rechtspraak ten goede komen. 

Het moeilijke probleem van een beter© opleiding onzer 
rechters zal in afzien baron tijd wel niet tot oplossing komen. 

Van dit standpunt bezien, zal het de voorkeur verdienen 
de tot rechtspraak geroepenen te recruteeren uit hen, van 
wie men mag verwachten, dat zij zich niet sullen opsluiten 
ia raadkamer of studeercel, maar die. ook getoond hebben 
mede te leven met het maatschappelijk leven in alle zijn 
uitingen en schakeeringen en de daarmede opgedane kennis 
en ervaring zullen benutten in het belang van hun ongeluk-
kigen medemensch, wiens lot aan hun handen wordt toe-
vertrouwd. 

Mijnheer de Voorzitter! Na de woorden van den heer Fles-
kens in zake de politie, waarbij ik mij volkomen aansluit, 
wil ik slechts er bij den Minister op aandringen, zijn aan-
dacht te wijden «an sommige plattelandsgemeenten. De 
Minister zegt in de Memorie van Antwoord: 

_ „In plattelandsgemeenten, waar de gemeentelijke poli-
tiezorg ook van betrekkelijk geringe beteekenis is, zou 
in h-. 1 •meen de politiezorg allicht geleidelijk door 
de i • . H wacht kunnen worden overgenomen." 

Ik heb bezwaar tegen dat „geleidelijk". Dit gaat toch 
niet aan. 

Ik kan dit met een voorbeeld illustreeren. Ik breng in 
herinnering de inbraak in het Tielsche padvinderskamp in 
Elspeet, die gepleegd is onder leiding van den Rua Zotow 
en een anderen Rus, die o.a. te Rotterdam verschillende 
politieagenten heeft doodgeschoten. De padvinders gingen 
er op uit om politie te zoeken, want er waren verschillende 
rijwielen en kleedingstukken gesto'm. Zij kwamen bij twee 
plattelandsveldwachters, waarvan de een zei dat hij niet kon 
helpen omdat hij eerst nog een beetje rogge moest af-
dorschen en de andere zei: ik moet eerst nog een boodschap 
doen voor den burgemeester! Waar zulk een ernstige inbraak 
plaats had en in het algemeen _ de veiligheid zooveel te 
wenschen overlaat, dring ik er bij den Minister op aan dat 
hij althans in de groote plattelandsgemeenten een onderzoek 
doet instellen of niet rijkspolitie noodzakelijk is en dat hij 
overgaat tot uitbreiding van de rijkspolitie en het korps 
marechaussee. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik mag den Minister nog wijzen 
op het laatste II*cel-blad van het Recht, waarin in verband 
met de gratie, die aan militairen is verleend, wordt aan-
gedrongen op gratieverleemng aan burgers. 

Ik beveel dat denkbeeld in de overweging van Zijn Excel-
lentie aan, omdat ik bij ondervinding weet, dat er soms 
maanden overheen gaan, eer een beklaagde voor de recht-
bank wordt geroepen en dan nog een groot aantal maanden 
verloopen, eer de straf ten uitvoer wordt gelegd, waarna zij 
hun betrekking verliepen en het gezin veelal broodeloos 
wordt. 

De heer van Béhsiki Mijnheer de Voorzitter! Zooals de 
heer van Rappard herinnerd heeft, is door mij verleden jaar 
de opneming van het leekenelrmeunt in de rechterlijke macht, 
speciaal voor de strafrechtspraak, bepleit. 

Evenmin als thans de heer van Rappard, was de Minister 
toen bijzonder enthousiast voor dit denkbeeld. 

De heer van Rappard heeft heden zeer juist weergegeven 
wat in het algemeen in de kringen der rechterlijke macht 
daaromtrent gevoeld wordt. 

Buiten de 1 ringen daarentegen vindt de medewerking van 
de leeken aan de rechtspraak meer en meer sympathie. 

Nu wil ik thans, omdat er zoo weinig tijd toegemeten is, 
daarop niet uitvoerig terugkomen, maar ik zou speciaal fan 
heer van Rappard eens willen wijzen op de kentering, welke 
in het buitenland in de kringen der rechterlijke macht ten 
aanzien van dit vraagstuk gekomen is. 

Ik verwijs bijv. naar Duitschland. In een zeer belang-
wekkend betoog van den Landesgerichtsdirector Kipp. ge-
titeld: „Vnlksgeriehte und "Berufsrichter", te vinden in de 
Deutsche Juristei'^eitung van October j l . . en dat gewijd is 
aan dit onderwerp, wordt op uitnemende wijze geschetst, hoe 
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eeuerzijds de beroepsrechter ineer wordt beheeröcht door den 
geest der wet, beïnvloed door d© wetenschap, door zijn ver* 
antwoordelijkheidsgevoel als ombtenaar, die het welzijn van 
de gemeenschap te behartigen heeft, die dus de zaken van 
boven af beziet, en verder boe anderzijds de leekenrechter 
dichter staat bij het economisch en maatschappelijk leven, 
meer rekening houdt met de realiteit van dat leven, meer het 
geval op zich zet' bekijkt als uiting van betrekking tusschen 
meiüichen., hoe deze dus de zaken van onderop beziet. De 
schrijver komt dan tot deze conclusie, dat, wil de strafiecnt-
pleging het vertrouwen hebben niet «Heen van hen die er 
uan onderworpen zijn, maar ook van allen die het recht en 
de orde liefhebben, invoering van kekendeelneming oan de 
rechtspraak noodzakelijk is. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu heeft Zijn Excellentie in de 
Memorie van Antwoord een standpunt ingenomen, waarover 
ik niet bijster opgetogen kan zijn. Hij behoudt zich een eind-
oordeel voor, maar heeft medegedeeld, dat hij de aandacht van 
den Minister van Binuenlandsche Zaken zal vestigeni op een 
herziening van art. 166 der Grondwet, waardoor de invoering 
van schepenrechtspraak mogelijk zou worden gemaakt. Ik 
vind dat een toezegging, maar een toezegging welke van zeer 
beperkte strekking is. Liever had ik van dezen Minister ge-
zien, dat hij het meer aan de eischen des tij ds beantwoordend 
standpunt had ingenomen, dat deelneming van iaeken aan de 
rechtspraak op het oogenblik niet meer kan worden gemist, 
en dat het noodzakelijk is, dat art. löü van de Grondwet zóó 
wordt gewijzigd, dat niet alleen schepen-rechtspraak maar 
leekenrechtspraak, in welken vorm ook, kan worden inge>-
voerd. Dan had men kunnen hopen op regeeringsvoorstellen 
in dezen geest, al zou de Staatscommissie ook tot een andere 
conclusie komen. 

Moge de Minister alsnog zijn standpunt grondig herzien. 
Zou de Minister tevens willen bevorderen de wijziging van 
artikel 166 der Grondwet in dit opzicht, dat ook het Konink-
lijk benoemingsrecht van den rechter niet meer zoo abso-
luut wordt gehandhaafd? 

Ik zou het namelijk wenschclijk vinden — ik kan dit nu, 
wegens gebrek aan tijd, niet toelichten, — dat de Grondwet 
ook de mogelijkheid openliet van rechterskeuze. Daarmede is 
niet bedoeld, dat voetstoots alle rechters moeten gekozen 
worden door het volk of bepaalde organen daarvan. Maar dat 
voortaan een deel van de rechterlijke macht, althans van de 
leekenrechters, moet kunnen worden aangewezen, anders dan 
door de Kroon, lijkt mij voor geen gegronde tegenspraak 
vatbaar. 

Dat onze rechtspraak in haar geheel aan een groote her-
ziening moet worden onderworpen, lijdt voor mij geen twijfel. 
Dat een groot deel van den koopmansstand, vooral in de groote 
steden, de rechtscolleges voorbij loopt en vcor de oplossing 
van handel srech tel ij ke geschillen zijn heil zoekt in de arbi-
Lïage, nog we in een arbitrage, die gaat buiten de grenzen 
die de wet daaraan geeft, vindt zijn oorzaak in de volkomen 
verouderde civiele rechtspraak. De gansche gang van de 
rechtstoepassing, en ik bedoel daarmede zoowel de wijze 
waarop als de regel naar welk? de magistratuur ep de balie 
aan den rechtzoekend en recht bezorgen, is zoo formalistisch 
en zoo star, zij werkt zoo langzaam, dat zij voor dezen tijd niet 
meer passend is. Waar nn in het Voorloopig Versla? den 
Minister van Justitie gevraagd wordt om verbetering der 
regeling ven de arbitrage, verwijst Zijn Excellentie naar de 
stoatscommissie-Gratama, die z. i. „ongetwijfeld" aan de 
arbitrage haar aandacht zal hebben gewijd en weldra haar 
vnpport zal indienen. Beteekent nu die verwijzing, dat de 
Minister, dadelijk de ontwerpen dier commissie zal over-
nemen en bijv. nog dit jaar als wetsontwerpen zal indienen? 
Zoo ja, dan heb ik er vrede mede. Of zullen zij, waar wij nu 
reeds 8 jaar lang naar de voorstellen dier commissie hebben 
uitgezien, nog weder eenige jaren moeten wachten, vooraleer 
de Regeering met ontwerpen komt? 

Dezer dagen las ik in een verhandeling van de Bciersche 
staatsraad dr. Meijer: 

,,TT ober die nachsten Aufgaben der JusHtzgesetege-
bung" de volgende uitspraak: „Auch die Methode unser 
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Gesetzgebung musz geandert worden. Wir haben zu viel 
und zu lange in Kommissione vojbereitet. Notwendige 
Gesetze mussen rasch zustonde kommen." 

En hij voegt er aan toe: 

„Eine Mahnung für die Gesetzgebung und die Par-
lamente." 

Dit moge ik toepasselijk verklaren op de reorganisatie der 
civiele rechtspraak. Indien men zich plaatst op het standpunt, 
dat zij overheidstaak is, althans onder controle der Overheid 
behoort te blijven, hervorme men haar snel. 

Zoo staat het ook met de rechtspraak in strafzaken. 
Dat het ontwerp-strafvordering nog in dit zittingjaar tot 

afdoening zal kunnen komen, stemt tot vreugde. Het komt 
mij voor, dat op dit gebied ook nog een andere stap van 
belang is te doen. Ik bedoel de scheiding van civiele en straf-
rechtspraak ook in den persoon des vechters. Dat beide 
deelen van rechtspraak niettegenstaande hun zoo heterogeen 
karakter in de meeste landen aan een en denzelfden rechter 
zijn opgedragen geweest, is historisch niet te verklaren. Ook 
in het strafgeding kwam tot voor niet zoo heel langen tijd 
net zakelijk karakter zeer sterk op den voorgiiond: de vast-
stelling van het objectieve feit van de rechtsovertreding. de 
toepassing van de strafbepaling op den overtreder, was in het 
bijzonder de taak van den strafrechter. In den nieuw eren 
tijd is echter het subject van de misdaad veel sterker op 
den voorgrond gekomen. Bij de waardeering van het ge-
pleegde feit, bij de straftoepassing, worden zijn karakter, 
zijn aanleg, zijn mentale en psychische gesteldheid, zijn 
levensmilieu en al de in- en uitwendige motieven van zijn 
daad mee in aanmerking genomen. De doelmatigheid van 
de op te leggen straf speelt een voorname rol. Deze moet 
tevens strekken tot verbetering van het individu, ter speciale 
en generale preventie. Kortom, het individu als zedelijk en 
geestelijk wezen is in het centrum van des rechters be-
schouwing gekomen, doch daardoor is de taak van den rechter 
ook een geheel andere geworden. Hij moet nu niet alleen 
zijn jurist, maar ook paedagoog en psycholoog, ook mensehen-
en maatschappij kenner. 

Zoo zijn langzamerhand strafrechter en civiele rechter 
functies gaan uitoefenen, die met elkander gemeen hebben: 
wetskennis. maar in de wetstoepassing gansch andere doel-
einden hebben te realiseeren. I k \ e g dit ook tot den heer van 
Rappard naar aanleiding van zijn daareven gehouden rede. 

Nu lijden èn civiele èn strafrechtspraak er onder, dat de 
rechter gedwongen is zich aan beide functies te wijden. 
Specialiseering en differentieering is hier op haar plaats. Het 
is dan ook geenszins te verwonderen, dat er vele rechters 
evenals advocaten zijn, die zoogenaamd veel voelen öf voor 
het civiele öf voor het strafrecht. Den eenen plicht vervuiler» 
zij met voorliefde en liefhebberij, den anderen, omdat het nu 
eenmaal zoo moet. Indien men miju meening deelt, dat èn de 
civiele èn de strafrechter ieder voor zich over geheel andere 
gaven en qualiteiten moeten beschikken, en dat die rechter 
de beste is, die zijn ambt uit ware roeping vervult, zal men 
tevens tot de conclusie moeten komen, dat men voortaan afzon-
derlij ke strafrechtcolleges dient te hebben, althans een scher-' 
pere scheiding dan thans de wet op de rechterlijke organisatie 
veroorlooft. Ik beveel een herziening in deze richting ten 
zeerste aan den Minister aan. 

Mijnheer de Voorzitter! Een ander onderwerp, dat volgens 
de Memorie van Antwoord de belangstelling heeft van den 
Minister, is de kostelooze rechtsbijstand. Intusschen verwijst 
Zijn Excellentie ook ten dezen aanzien naar het rapport van 
de staatscommissie-Gratama en ook hierbij wenscht hij zich 
zijn eindoordeel voor te behouden. Mijnheer de Voorzitter t 
Wat schieten wij met deze mededeeling op ? Ik zou den Minis-
ter wel eens willen vragen, welke reden er is om te verwachten 
dat die staatscommissie zich den kosteloozen rechtsbijstand 
zal aantrekken. Zi.i is belast met de voorbereiding van de her-
ziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
Daarin wordt echter den pro deo-r.ichtsbijstand door de balie 
niet geregeld. Dsze vindt zijn regeling in Reglement I I I en 
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in het Wetboek van Strafvordering. Ik betwijfel ook, of de 
Minister in dezen wel van een juist standpunt uitgaat. In de 
Memorie van Antwoord leest men: 

„Voorzeker is door de behandeling in de genoemde 
vereeniging althans van de zijde der eerstbelanghebben-
den op dit onderwerp meer licht geworpen." 

Het is minder juist, dat de kostelooze rechtsbijstand aller-
eerst is een zaak van belang voor de advocatie, al heeft men 
dan ook in haar belang vaak gepleit voor herziening in den 
bestaanden toestand. Het gaat hier om de belangen van de 
on- en minvermogende justitiabelen. Bij een regeling van dit 
onderwerp moet deze de voornaamste vraag zijn: op welke 
wijze worden de rechtsbelangen van die breode categorie van 
personen het best gediend? De belangen van de balie komen 
in de tweede plaats. 

Nu is in de onlangs gehouden jaarvergadering van de Ned. 
Advocatenvereeniging treffend naar voren gekomen, dat 
velen van den advocatenstand bij de tegenwoordige orgam-
satie van den kosteloozen rechtsbijstand die belangen onvol-
doende gediend achten. Welke is de practijk? Mijnheer de 
Voorzitter! Zij is, dat de on- en minvermogenden bij voor-
keur worden verwezen naar de jongere advocaten, die — 
zelfs als zij ook al beschikken over veel bekwaamheid en 
veel toewijding — de noodige routine missen. Hoevelen zijn 
er bovendien niet, die zich als advocaat vestigen, niet omdat 
dit ambt uit pure liefhebberij door hen wordt uitgeoefend, 
maar omdat het het gewone begin vormt van elke carrière, 
zoowel van die van rechter als van bankier of van directeur 
eener hypotheekbank. Voeg daar nog bij, dat iedere advocaat 
verplicht is, elke zaak, tenzij zij wanhopig of onbehoorlijk 
mocht blijken te zijn, op zich te nemen, zoodat hij ook die 
zaken, waarin hij niets ziet, tot welke hij zich niet aange-
trokken gevoelt, moet afwerken. Is het dan wonder, dat de 
on- en minvermogenden ver achterstaan bij hen, die zich 
kunnen wenden tot de bekwaamsten, de ijverigsten, de ge-
routineerdsten, tot hen, die uit roeping hun ambt vervullen, 
tot de specialisten? 

Is het dan wonder, dat de Bureau's voor Arbeidsrecht, die 
van de Bestuurdersbonden en van het Centraal Bureau voor 
Sociale Adviezen, langzamerhand zijn opgekomen en zich 
van een deel van de prodeanen-practijk hebben meester ge-
maakt? 

In deze bureaux wordt met groote liefde gewerkt, omdat 
Eg zich het helpen vun orf* en minvermogenden in het bij-
zonder ten doel stellen. De ambtenaren en juristen daaraan 
verbonden weten met die categorie van rechtzoekend en <?e-
makkelijker en beter om te springen dan de eerste de beste 
jonge weltfremde jurist. Het is dan ook wel opmerkelijk, 
dat zelfs in de kringen van de advocaten, waarin men zoo 
lang hoeft vastgehouden aan de idee, dat de balie den ge-
lieelen rechtsbijstand in handen moest houden en dat de 
evengenoemde bureaux een soort minderwaardig onderkru_i-
porswerk verrichten, langzamerhand veel meer appreciatie 
voor die instellingen is gekomen. 

De ledenvergadering' der Nedeii. Advocatenvereeniging 
heeft zich dan ook onlangs in meerderheid tegen de ver-
plichting der advocaten tot verleening van rechtsbijstand 
uitgesproken. 

Hebben zich tot nu toe brj de sterke uitbreiding van het 
kostelooze werk der advocaten de denkbeelden bewogen in 
de richting van een vergoeding van overheidswege, het 
schijnt mij toe, dat men die richting niet moet uitgaan. Veel-
oer zie ik een goede en gelukkige ontwikkeling van het in-
stituut van den kostelooMn rechtsbijstand, in dezen zin, dat 
die bijstand, zoo al niet geheel, dan toch voor een groot deel, 
wordt overgebracht naar de commissie en bureaux van 
Rechtsbijstand. Als deze bureaux, besturd en geadviseerd 
zoowel door advocaten als door leeken, naar den eisch z ĵu 
ingericht en doelmatig hun taak vervullen, zjjn zq de aan-
gewezen lichamen, om de_ on- en minvermogenden rechts-
hulp te verleenen. Men vindt daarin die hulp als doel sre-
steld, niet als middel of als een noodzakelijk mtvloeisel va'j 
uet z."\ ncbile officium. Die bureaux kunnen onderafdee-
lingen instellen voor ongevallenzaken, axbeidezabem, huur-

(van Scbaik e. a.) 
quaesties, strafzaken, enz. De groote moeilijkheid, gelegeu 
in de regeling van de betaling van de balie voor de behande 
ling van pro deo-zaken, vindt hierin vanzelf haar oplossing. 

De advocaten hieraan werkzaam kunnen worden betaald 
met een behoorlijk salaris; zij kunnen desgewenscht kieiïu 
een levenspositie vinden. 

Het spreekt vanzelf, dat de Regeering deze zaak moet ter 
hand nemen, want vooreerst dient het Reglement I I I en de 
Wet op de Strafvordering te worden gewijzigd; ten tweede 
zal het Rijk deze bureaux financieel moeten steunen en ten 
derde zal hun organisatie aan bepaalde voorwaarden moeten 
voldoen. Vele dezer inrichtingen, die met de beste bedoe-
lingen zijn op touw gezet, zijn onvoldoende geoutilleerd en 
missen den nervus rerum, het geld. 

De Minister houde mij ten goede, dat ik deze zaak urgent 
noem en het zeer zou betreuren, indien het ter hand nemen 
eener regeling zou moeten wachten op of verband houden 
met het rapport der staatscommissie, dat hierover waar-
schijnlijk niets zal bevatten. Ik ahet het daarenboven ncod-
zakelijk, dat de Minister deze zaak geheel op zich zelf be-
kijkt en komt met een zelfstandig wetsontwerp, waardoor 
deze materie op een nieuwe basis, wortelend in hetgeen uit 
het maatschappelijk leven organisch is opgegroeid, wordt 
gevestigd. 

De heer Abr. Rtiralman: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
met genoegen den passus in de Memorie van Antwoord ge-
lezen, dat de Minister gaarne erkent, dat er gevallen zijn 
waarin de leverancier zelfs bij aanwending van de voorzich-
tigheid, welke redelijkerwijze van hem mag worden gevor-
derd, zich niet (effen de kwade praktijken van de opzettelijke 
wanbetalers kan beveiligen en dat hij verklaart het onder-
werp in studie te willen nemen. 

Inderdaad is gebleken, dat art. 326 van het Wetboek van 
Strafrecht, dat deze euvelen moet keeren, in de practijk niet 
voldoende is. Dit artikel zegt: 

..Hij die, met iiet oogmerk om zich of een ander weder, 
rechtelijk te bevoordeelen, hetzij door het aannemen van 
een valschen naam of van een valsche hoedanigheid, 
hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samen-
weefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte 
van eenig goed," enz. 

Dit artikel heeft een leemte, die m. i. gemakkelijk is aan 
te vullen, door achter de woorden „samenweefsel van ver-
dicntsele" in te voegen .,of andere bedrieglijke middelen". 
Als het artikel aldus werd aangevuld, zouden m. i. veel 
gemakkelijker dan thans een aantal gevallen kunnen worden 
vervolgd en de handel veel beter beschermd zijn. Wellicht 
kan deze wenk leiden tot een bespoediging van eenig resul-
taat, dat 's Ministers onderzoek van het onderwerp zal heb-
ben. Mogen wij weldra een ontwerp van den Minister te 
gemoet zien, d<it in de belanghebbende kringen met groot 
verlangen wordt verbij d. 

De heer Marchant : Mijnheer de Voorzitter! Er wordt 
weder aangedrongen op tal van nieuwe wetten. Ik zou de aan-
dacht van den Minister willen vragen voor de eigenaardige 
toepassing of niet-toepassing die gegeven wordt aan een 
nieuwe wet, waarnaar met zooveel verlangen door de leden der 
Kamer is uitgezien, aan de aanvulling der bepalingen be-
treffende de heling. Het schijnt, dat nadat deze wet in wev-
king ia getreden het bedrijf der heling een nog grooteren 
bloei beleeft dan ooit te voren. Wij hebben in het Handelc-
blad vermakelijke staaltjes daarvan kunnen lezen. 

Vervolgens zou ik den Minister willen verzoeken een brief 
aan U, mijnheer de Voorzitter, te richten, inhoudende dat het 
den Minister van Justitie onmogelijk is personeel der rijks-
veldwacht verder beschikbaar te stellen voor de bewaking van 
het gebouw der Kamer. Ik gevoel mij zelf te dezer zake eenigs-
zins schuldig. De strekking van mijn verzoek is natuurlijk-
niet, deze rij ksveld wachters weder te vervangen te zien door 
soldaten. Ik vind de wijze, waarop de zaak wordt behandeld, 
buitengewoon onpractisch. In de eerste plaats vrang ik mij 
af of die groote macht van rijkeveldwachters, welke voort-
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durend in het gebouw der Kamer aanwezig is, wel nood-
zakelijk is. Wij het>b3n een telefoon en kunnen zoo noodig 
de assistentie van de politie inroepen. Waarom het 
noodig is, dat zooveel mannen van de Rijksveldwacht 
hier hun tijd in ledigheid verdoen, begrijp ik niet. 
Bovendien moeten die mannen na afloop van een 
avondvergadering nog naar hun standplaats terug, die voor 
sommigen ver verwijderd is. Zij moeten in het holle van den 
nacht door weer en wind dan nog een verre reis doen, terwijl 
zij den volgenden ochtend weer op het Binnenhof de wacht 
moeten betrekken. Dat is een regeling waarvan ik niets be-
grijp. Ik heb getracht bij het bureau van de Kamer daarin ver-
andering te krijgen, maar dat schijnt niet gemakkelijk te 
gaan. Ik geloof daarom dat, wanneer de Minister aan U, 
Mijnheer de Voorzitter, een brief richt, waarin hij op de 
onmogelijkheid wijst, om zooveel personeel voor dat doel be-
achikbaar te stellen, dit misschien helpen zal. Ik begrijp niet, 

I waarom niet een eenvoudige regeling met de Haagsche politie 
wordt getroffen. Het schijnt mij best mogelijk, om tegen ver-
goeding voor de bewaking van de Kamer, wanneer die noodig 
wordt geoordeeld, eenige politieagenten van de gemeente den 
Haag te leenen. 

Wa t de politie betreft, heb ik een opmerking omtrent de 
marechaussee. Het is absoluut noodzakelijk — deze opmer-
king zal ik straks bij de begrooting van Oorlog herhalen — 
dat het wapen van de marechaussee wordt uitgebreid. Men 
wil dat niet. D. w. z. de menschen, wier medewerking daartoe 
noodig is, willen het niet met de vereischte vlugheid. Aan 
Oorlog heeft men militaire politie ingesteld. Dit korps heette 
eerst tijdelijk, maar het schijnt nu blijvend te worden. Daarin 
zit goed materiaal voor de marechaussee. Maar niettemin, 

l ofschoon de verdere uitbreiding van de marechaussee uit dat 
korps gerecruteerd zou kunnen worden, gebeurt dat niet. Bij 
de behandeling van de begrootinjr van het Departement van 

I Oorlog zal ik er op wijzen, dat dit een zeer verklaarbare reden 
, heeft: door den overgang naar de marechaussee zouden deze 
menschen financieel achteruitgaan. Het is een van de nieuwe 
organen, die de verwarring, die er toch al bestaat in de 
organisatie van de politie, nog is komen vergrooten. Wanneer 
de Minister overleg wil plegen met zijn ambtgenoot van Oor-
log, vlei ik mij. dat het misschien eenig gevolg zal hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is een korps, dat ressorteert 
onder twee Departementen. Hetzelfde geval doet zich voor 
bij een zaak, waarover ik ten slotte een opmerking wil maken: 
het Vreemdelingenbureau. 

In de Memorie van Antwoord vinden wij een vrij uitvoerige 
mededeeling omtrent dat passen bureau. Men verkrijgt den 
indruk, dat de Minister zich rekent als den verantwoor-
delijken man voor de organisatie van dat bureau. Althans, 
daarover wordt uitvoerig gehandeld. Aan het slot echter 
lees ik: 

,,Ten slotte zij opgemerkt, dat de endergeteekende 
slechts in zooverre meer in het bijzonder bij de gestie 
van het Rijkspaspoortenkantoor betrokken is, als het 
geldt de wering van vreemdelingen, gevaarlijk voor de 
publieke orde en rust en de veiligheid van den Staat ." 

Hoewel dit de omschrijving is van de taak van den Minis-
ter van Justitie, worden er toch vreemdelingen uitgewezen 
b.v. op grond van formeele verzuimen met passen gepleegd 
die alleszins verschoon baar zijn. Hetzelfde is het geval bij de 
weigering van toelating van vreemdelingen. 

Wij hebben aan het pas? en bureau een chef, die feitelijk 
maatregolen neemt. Het schijnt onder verantwoordelijkheid 
te staan van den inspecteur van de marechaussee, maar van 
diens tusschenkemst bemerkt men niets anders dan dat stuk-
ken met zijn naam zijn onderteekend. Feitelijk is de heer 
Hordijk de man om wien alles draait. 

Nu regent het klachten over dien leider, niet alleen van 
Nederlanders en van vreemdelingen, maar ook van de ver-
tegen woord igers van onze Regeering in den vreemde. Ik heb 
mij in het buitenland persoonlijk overtuigd, dat zij vervuld 
zijn van klachten over de slechte behandeling van zaken door 
het rijkspassenbureau. De Regeering schijnt te hebben ge-
dacht: wij moeten de vreemdelingen uit Nederland weren, 
daarvoor heeft zij een heel kwaden man gekozen, dien zij 

(Marchant e. a.) 
aan de poort heeft gezet om grimmig te doen tegen vreemde-
lingen, die ons land willen binnenkomen. 

Ik heb eens gehoord van den eigenaar van een erf, die een 
waakhond had. Dat beest deed voortreffelijk dienst. Als zijn 
baas riep: pas op, Caesar, begon hij te brommen en te bijten. 
Maar dat beest werd op die manier zoo kwaad, dat de eigenaar 
zelf niet meer bij hem durfde komen; hij gaf hem zijn eten 
aan het einde van een langen stok, omdat de man bang was 
zelf ook gebeten te zullen worden. Zoo gedraagt zich ook, 
het is moeilijk te gelooven, de Minister van Justitie tegen-
over den directeur van het passenbureau. Hij durft, hem niets 
zeggen, want die directeur zit daar in de volheid van zijn 
macht en of een Minister in Nederland iets zegt, daarvan 
trekt hij zich niets aan; hij zegt: hier is mijn instructie. 
Men heoft den waakhond er eenmaal neergezet en nu is men 
bang voor hom, zoowel aan Justitie als aan Buitenlandsche 
Zaken. Daarom heeft het mij verbaasd in de.Memorie van 
Antwoord te lezen, dat de hier behandelde materie is „een 
uiterst moeilijke." Hoe kon men dan een man als de heer 
Hordijk, die om zijn tactloos en ruw optreden bij de politie 
in Amsterdam weg moest, bekleeden met volheid van macht 
om deze moeilijke materie te regelen? Ik kan niet begrijpen 
hoe een verantwoordelijk Minister zich op die wijze van 
een zoo uiterst moeilijke zaak heeft afgemaakt. Voor de toe-
lating van vreemdelingen wordt in de Memorie van Antwoord 
als regel vooropgesteld: 

„Tot dusver geldt de regel, dat het visum alleen 
wordt verleend aan vreemdelingen, bij wier komst hier 
te lande een Nederlandsch belang is betrokken.'" 

Er zal bedoeld zijn een Nederlandsch materieel belang; 
dat schijnt den doorslag te geven. Maar de wij^e, waarop 
vreemdelingen in Nederland nog altijd worden behandeld, 
brengt ernstige schade toe aan Nederlandsche ideëele be-
langen. De beste tradities van het Nederlandsche volk worden 
daardoor vertreden. Ik herhaal, wat ik reeds vroeger zeide: 
telkens ontvang ik klachten van vreemdelingen; zij roepen 
met verbazing u i t : is een dergelijke behandeling mogelijk 
in Nederland? Men tracht dat dan goed te praten en de 
menschen wat te kalmeeren, maar voor mij zelf heb ik telkens 
het gevoel: ik moet mij schamen voor mijn eigen Regeering. 

De heer Brautisram: Miinheer de Voorzitter! Ik heb het 
woord gevraagd, om den Minister de vraag te stellen, of er 
in deze wetgevende periode nog iets komt van de herziening 
van het Wetlwek van Koophandel, en speciaal van den 4den 
Titel van het tweede boek. Waarmee ik allerminst wil zeg-
gen, dat wanneer dat deel is herzien dat wetboek behoorlijk 
zal zijn geregeld! 

Integendeel, ik ben het volkomen eenst met den geachten 
afgevaardigde den heer van Rappard, dat het gansche Wet-
boek van Koophandel een grondige herziening behoeft, waar 
er feitelijk geen onderwerp in dat wetboek is, waarbij het 
recht is geregeld tot op vnndnag. Integendeel, het is, zooils 
prof. Molengraaf zegt: 

,,De verkeersteestanden welke ons Wetboek van 
Koophandel veronderstelt, waarvan hot ' t recht be-
schrijft. zijn de verkeerstoestanden van een eeuw gele-
den, welke voorgoed voorbij zijn gegaan en vervangen 
door andere, waarvoor men het passende recht e! Iers 
moet zoeken. De rechter, die geroepen wordt het recht te 
vinden voor den tegenwoordigen tijd, niet dat voor den 
aanvang der vorige eeuw, is vaak wel verplicht, het wet» 
boek ter zijde te laten, wil hij die taak naar eiseh ver-
vullen." 

Mij dunkt, dat een duidelijker uitspraak over het feit, dat 
het Wetlxjek van Koophandel geheel verouderd is. wel niet 
te geven zal zijn. Het beste, althans het voor de practijk 
meest waardevolle van de geldende regeling van dit wetboek 
is. dat zij zoo gebrekkig en vol leemten is, dat zij eigenlijk 
niet een regeling mag heeten. 

Aldus is de wettelijke regeling, gelijk die in het huidige 
Wetboek van Koophandel is vervat. 

Hoe dat tot uiting komt bij de regeling van ons zeerecht, 
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hetwelk in dit wetboek vervat is, laat ziek beschrijven, wan-
neer v.ij alleen maar dit enkele feit noemen, dat het huidige 
Wetboek van Koophandel niet kent het stoomschip, hetwelk 
welhaast een eeuw oud is. De eerste stoom vaartlijn van ons 
land werd geepend in 1832. Evenzoo is in het Wetboek van 
Koophandel een onbekend ding de telegraaf en tevens zijn 
onbekende grootheden de machinisten en het machineperso-
neel. Welke toestanden daaruit voortvloeien voor de zeevaart 
en voor hen, die dagelijks met dit deel van het Wetboek van 
Koophandel te maken hebben, laat zich nauwelijks be-
schrijren. 

De positie van don gezagvoerder, van den schipper, die 
nog op de ouderwetsehe wijze is geregeld toen wij de zeil-
vaart hadden en de schipper feitelijk altijd met een volmacht 
van de veeders optrad, is sterk gewijzigd geworden. In de 
eerste plaats omdat de schepen veel grooter zijn geworden, 
ten tweede omdat de reeders in alle havens yertegenwoor-
digers hebben en daar de gezagvoerders feitelijk de orders 
van de reeders in ontvangst te nemen hebben. 

De positie van den gezagvoerder is de meest zonderlinge 
geworden welke men zich denken kan. De man is wettelijk 
aansprakelijk gebleven, hij is wettelijk voor alles verant-
woordelijk, terwijl inderdaad zijn invloed op den gang van 
zaken zeer beperkt is en hij ten deze veelal afhankelijk is 
van de beslissingen van derden. 

Hoe staat het nu mei; de scheepsgezellen ? In den IVden 
Titel van het tweede bock van het Wetboek van Koophandel 
zijn omschreven de rechten en verplichtingen van de schesps-
gezellen. Hoe nu eigenlijk de beschimmelde uitingen van deze 
omschrijving van rechten en verplichtingen tot uiting komt. 
wordt het best gedemonstreerd door den inhoud van art. 432 
tot en met art. 435. 

De aiHt. 432—435 van het Wetboek van Koophandel han-
delen hierover, wat er gebeuren zal als een schepeling in 
dienst van het schip slaaf wordt gemaakt, als hij wordt ge-
vangen genomen en als slaaf hier of daar op de markt zou 
worden gebracht. Toestanden die men zich op het oogenblik 
niet meer kan denken, die niet meer voorkomen. Maar eipan-
aardig is, dat zij nog in het Wetboek van Koophandel zijn 
omschreven, waarbij dan staat dat de man geen recht heeft 
op een losprijs; hij heeft hoogstens recht op schadeloosstel-
ling ten laste van zijn reeder, die volgens een Koninklijk 
besluit van 30 Augustus 1829 de som van f 50D niet te 
boven mag gaan. Die f 500 moeten door den veeder worden 
gedeponeerd, de rechtbank benoemt een curator, die moet 
trachten den man vrij te koopeu en de rente van die f 500 
aanwenden tot verzachting van het lot van dien slaaf of van 
diens achtergebleven huisvrouw. 

De oudheid van dit wetboek blijkt ook uit art. 440, dat 
zegt dat officieren en schepelingen kunnen weigeren den 
dienst gestand te doen, indien de Staat der Nederlanden 
wordt gewikkeld in een oorlog met een der Barbarijsche 
mogendheden. Die mogelijkheid is, geloof ik, lang ver-
vlogen. 

Ernstiger — deze dingen zijn niet van emstigen aard, zij 
toQOnen alleen aan hoe vermolmd dit Wetboek van Koop-
handel is — is de bepaling van art. 442, dat wordt onder-
6teld dwingend recht te zijn — de inhoud moet woordelijk 
in de mon.^terrol worden opgenomen — en waarbij wordt ge-
zegd, dat de schipper gedurende de reis niet meer dan 1/3 
van de gage aan de schepelingen mag betalen. Als de reis 
maanden duurt, zal de vrouw toch hoogstens kunnen beschik-
ken over 1/3 van het loon. Natuurlijk is met deze regeling 
gebroken. Er is allang een regeling getroffen dooor de vak-
vereenigingen van reeders en zeelieden, waarbij veel meer 
wordt b:taald. Maar dit neemt niet weg dat door het feit, 
dat veel meer betaald wordt, de gezagvoerder geregeld leeft 
in overtreding van de wet. 

Van nog bedenkelijker aard is de inhoud van art. 418, dat 
zegt dat de schepeling go^n huur kan vorderen wegens de reis 
waarop liet schip jenomen en voor goeden prijs verklaard 
wordt, of zoodanig strandt en breekt dat schip en goederen 
geheel en ai vergaan. 

Dit beteekent dat als bijv. op een reis van een half jaar. 
waarbij de bemanning bijv. een tegoed heeft van drie of 

vier maanden gage, het schip geheel vergaat, de reeder die 
bemanning afdanken kan zonder één cent van het verdiende 
loon uit te betalen. Ik wil vel zeggen, dat in do 20jarigo 
ervaring, welke ik op het gebied van de scheepvaart heb. het 
nog nooit is voorgekomen, dat een reeder den moed had den 
inhoud van art. 418 toe te passen, maar wat o. m. wel is voov-
gekomen is het volgende. Het stoomschip Maria van do 
reederij Jos de Poorter, werd op 21 September 1914 in deu 
grond geboord door den Duitschen kruiser Karlsrulie; do 
bemanning is eeuige weken gevangen geweest op een geleide-
vaartuig van dezen kruiser en is eindelijk op 7 November 
in Rotterdam aangekomen. De reederij heeft het loon van de 
bemanning niet Langer uitbetaald dan tot 21 September, den 
dag, waarop het schip in den grond werd geschoten, terwijl 
een andere reeder, die van een schip, dat op een mijn liep, 
de bemanning betaalde tot op den dag. waaiop zij to-Rotter-
dani aankwam, er bij verklaarde en in de pers schreef hoe 
goed en hoe braaf zij tegenover de bemanning en haar nabe-
staanden had gehandeld, omdat zij over de geheele reis geen 
cent had behoeven te betalen. 

Van nog erger aard is feitelijk nog de inhoud van art. 446, 
dat de bemanning verplicht ' t schip te laden en t% lossen, het-
welk wordt versterkt door den inhoud van art. 397,waarin ean 
de bemanning de verplichting wordt opgelegd den officieren/ 
enz. te gehoorzamen. Nu geschiedt het laden en lossen van 
een schip niet door de zeelieden; daarvoor zijn in onzen 
modernen tijd de havenwerkers; de bemanning van een schip 
is feitelijk onvoldoende om een schip behoorlijk te laden, 
maar in de dagen van staking van havenarbeiders worden de 
zeelieden er voor gezet het schip te laden en te lossen. Zoo 
is het gebeurd bij de groote staking te Londen, in 1912, dat 
de zeelieden van Nederlandsche schepen door den consul te 
Londen werden verplicht zoowel binnen» als buitenboord in 
de lading werkzaam te zijn en de lading van het schip te ver-
werken. 

Men gevoelt zeer goed, dat dergelijke werkzaamheden den 
zeelieden dan tegen de borst stuiten, dat zij er geen prijs 
op stellen dat onderkruiperswerk te verrichten en trachten 
er op alle mogelijke manieren aan te ontkomen, waaruit de 
grootste conflicten geboren kunnen worden. 

Ook zou ik den Minister willen vragen, hoe het sta>,t met 
artikel 444, dat zegt, dat de bemanning den reeder gedu-
rende de reis niet mag- belemmeren met procedures. Maar 
nu reeds kan volgens het Amerikaansche recht een beman-
ning in Noord-Amerika zeer gemakkelijk een reeder achter-
volgen met een procedure, zoodat het ai is voorgekomen dat 
een Hollandsen schip in een Noord-Amerikaansche haven 
aan den ketting is gelegd in verband met het tegoed, dat 
de Hollandschc bemanning op de reederij had. Het Hol-
landsehe recht is dus in deze in lijnrechte tegenspraak met 
het Amerikaansche recht, wat aantoont, dat het meer dnn 
noodzakelijk is deze zaak te herzien. 

De wet op de huishouding en tucht aan boord van schenen 
van 1856 gaat nog van de gedachte uit, dat het aan boord 
van een koopvaardij schip zeer militair toegaat, terwijl het 
daar in werkelijkheid een zeer gemoedelijk leven is, en deze 
wet zal dus ook moeten worden herzien. 

Ik wil er ook op wijzen, dat iemand, die zich onttrekt aan 
het afgesloten contract, viermaal wordt gestraft, nl. 1". met 
het verbeuren van zijn goed en gage; 2". met gevang3nis-
straf; 3°. doordat hij 30 dagen van de monstering wordt uil-
gesloten, en ten 4de doordat de reeder hem civiel aanspreken 
kan voor de geleden schade. 

Volgens de wet van 1856 heeft de kapitein het recht in 
straffen met één tot vijftien dagen inhouding van gage en 
worden ook dikwijls voor kleine vergrijpen zware straffen 
opgelegd. 

Deze dingen zijn uit den tijd. Stonden ze in een fabriekt-
reglement, dan zouden zij de grootste verontwaardiging in 
Nederland gaande maken. 

Mijnheer de Voorzitter! Met het korte aanstippen dezer 
teilen miet ik volsta-nn. De tijd ontbreekt tot broeder behnu-
deling. Bedrieg ik mij niet, dan is in 1908 aan prof. Hel in-
graaff opgedragen een nieuw ontwcrp-Wetlxjek van K<;op-
handel, voor zoover het het zeerecht betreft, samen te stellen. 
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Hop staat het daarmede? Komt hiervan iets tot stand in d<=*e 
wetgevende periode? Of is het juist wat deze professor in 1917 
schreef: 

. ,Men geraakt onder den ter neer sl-ianden indruk van 
het steeds toenemende onvermogen van den wetgever op 
het gebied van het. verkeersrecht »en van het gemis van 
stuwkracht van de zijde van het Departement van 
Justi t ie." 

Is het juis+, wat dezplfde professor schrijft, dat de voor-
naamste gedenkwaardigheid van het, Departement van Jus-
titie is, een mausoleum tot. bijzetting van wetsontwerpen? 

Ik hcop. dat dit niet het geval zal zijn. 
Ik vraag: moffen wij van den Minister verwachten, dat, 

nu de koopvaardijvloot groot is geworden, nu er tienduizen-
den menschen zijn, die er hun hrood op verdienen en nu 
vooral in den oorlog gebleken is hoe nuttig hun arbeid is, 
spoedig de oude afgeleefde wetten, waaronder zij staan, 
kunnen worden opgeruimd, er tot stand komen kan een 
regeling van de rechtspositie der zeelieden, die beantwoordt 
aan de eisohen van den huidigen tijd? 

De heer Oud: Mijnheer de Voorzitter! Over enkele punten 
een korte opmerking. Het eerste punt is het notariaat. Met 
voldoening constateer ik uit de Memorie van Antwoord, dat 
de Minister weinig gevoelt voor het gaan in de richting, die 
in het Voorloopig Verslag in deze is bepleit, en die wij heden-
avond hebben hoeren aanbevelen door den heer Weitkamp, 
de richting van het zoogenaamde vrije notariaat. Ik geloof 
niet, dat het nocdig is aan hetgeen de Minister daaromtrent 
mededeelt veel toe te voegen. De groote beteekenis van het 
notariaat ligt vooral in het. bewaard blijven van de origineele 
stukken; voor het protokol van den notaris zullen altijd zeer 
strenge voorschriften moeten blijven bestaan en wanneer men 
het vrije notariaat zou krijgen, zou men niet de noodige 
waarborgen kunnen scheppen, dat de protokollen bewaard 
zullen blijven op een wijze als in het belang der rechtszeker-
heid noodig is. 

In dit verband zou ik een korte opmerking willen maken 
over de zaakwaarnemers. Ik heb met voldoening gezien, dat 
de Minister voornemens is speciaal in Friesland naar het 
optreden van de zaakwaarnemers een onderzoek in te stellen. 
Het zal den Minister blijken, dat dit zeer noodig is. Ik heb 
hier bijv. voor mij een stuk, dat een uittreksel is uit een zoo-
genaamd proces-verbaal van verkoopingen, die gehouden zijn 
door een administratiekantoor van roerende en onroerende 
goederen, gevestigd te Heerenveen. 

Dit uittreksel, dat juridisch een ding is dat niets betee-
kent — afkomstig van een particuliere persoon die absoluut 
niet bevoegd is uittreksels van akten af te geven — moet op 
het publiek den indruk vestigen, dat het gelijkwaardig is 
aan een uittreksel uit een notarieel proces-verbaal. Het heeft 
een omslag zooals ook de notarissen gewoon zijn aan de uit-
treksels te geven; er boven staat een soort rijkswapen en aan 
het slot wordt gezegd, dat het wordt uitgegeven als uittreksel 
van het proces-verba al van den publieken verkoop door mij 
ondergetéekende als gemachtigde van verkoopers aan den 
kooper als eigendomsbewijs afgegeven. 

Ied?r leek, die dit mooie, op gezegeld papier getypte stuk 
ziet, krijgt den inHruk, dat hij daaraau heel wat heeft. Het 
origineel, waar het op aan komt, berust ergens op het admini-
stratiekantoor, het kan al verdwenen zijn en els het admini-
stratiekantoor opgeheven wordt, waar gaat het dan heen? Ik 
geloof dat dit feiten zijn die een ernstig onderzoek dringend 
noodig maken en dot de Minister, zoodra hem de juistheid 
daarvan is gebleken, ernstig moet worden ingegrepen. Dit 
stuk is mij ter hand gesteld uit Friesland zelf, maar ik heb 
vroeger als ontvanger van de registratie ook voorbeelden 
gezien, wanneer ik dergelijke stukken kreeg te registreercn. 

Ik herhaal dus, dat er streng moet wolden ingegrepen. 
Het komt mij nop altijd voor, dat daartoe het meest doeltref-
fend middel zal zijn, dat hetwelk ook in het Voorloopig Ver-
slag i.« verdedigd, dat men eenvoudig zegt, dat de overging 
van eigendom alleen zal mogen plaats hebben krach'.en.s 
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authentieke nkte. Dat geldt reeds jarenlang voor de vesti-
ging van het recht vnn hypotheek, en dat recht, hoe belan.g-
ïijk ook, is toch nog niet eens zoo belangrijk als het recht 
van eigendom. 

Een enkel woord over het gebrek aan gevangenisruimte. 
Het Departement var Oorlog heeft ongeveer 1£ jaar gelodea 
naar aanleiding van een door den tcenmaligen" Minister van 
Oorlog de Jonge gedane toezegging, een drietal forten it. 
Noorriholland aangewezen om daarin dienstweigeraars op t<* 
bergen. Later zijn daarin ook opgenomen tal van militairen 
die zich aan andere delicten hebben schuldig gemaakt, zoo-
aks desertie, diefstal, heling, enz. Men heeft er groole kosten 
aan besteed om dio i'orten in orde te brengen, waarvoor de 
kapitein-directeur, de heer Loefi'en, een reserve-kapitein, 
die in zy'n maatschappelijke betrekking ambtenaar bij het 
gevangeniswezen was, zich buitengewoon veel moeite heeft 
gegeven. By een bezoek, dat ik met den heer van Beresteyn 
aan een der drie forten, n.1. het fort Spijkerboor, gebracht 
heb, heb ik my persoonlijk kunnen overtuigen, dat de zaak 
uitmuntend in orde was. 

Het zou te betreuren zijn, als men bij zooveel achterstand 
in Veenhuizen dure barakken ging bouwen terwijl men in 
den Noordbeemster een zoo uitnemende gelegenheid heeft. 
Het Departement van Oorlog heeft het voornemen die forten 
niet meer te gebruiken als huis van bewaring; na 31 December 
wil men de zaak stopzetten, omdat in de Kamer van allo 
kanten op bezuiniging is aangedrongen. Mijnheer de Voor-
zitter! Dat is toch werkelijk een zeer verkeerde bezuiniging, 
een die de wijsheid zou bedriegen. Men heeft groote kosten 
gemaakt voor dit groote doel; het zou te wenschen zijn, dat 
alles op de oorlogsbegrooting voor zoo een goed doel werd 
besteed! Het zou te betreuren zijn als al die duizenden weg 
zouden zijn. Laat de Minister daarom eens overwegen of die 
forten desnoods tijdelijk onder het beheer van het Departe-
ment van Justitie kunnen worden genomen, teneinde er 
burgerlijke gevangenen in te kunnen opsluiten. Men heeft 
hier geen cellulaire opsluiting, maar een verblijf op groote 
zalen: 48 op een dagverblijf, 24 op een nachtverblijf. Men 
kan dus tevens een proef nemen met een ander stelsel en 
later daarmede zijn voordeel doen bij een eventueele her-
vorming van ons strafstelsel. De exploitatie van die forten 
kan op den langen duur ook goedkooper geschieden ! 

Tal van dingen geschieden helaas weer op veel kostbaarder 
wijze dan eigenlijk noodig is. Zoo geschiedt de electrische ver-
lichting door middel van een motor en een locomobiel, wat 
f 5000 per maand kost, terwijl men zou kunnen aansluiten 
bij het gemeentelijk electiïciteitshedrijf van Beemster. De 
kosten van aanleg zijn dan f25000, waarvan de gemeente 
heeft aangeboden de helft te betalen, en na de aansluiting 
f 1000 tot f1600 per maand. Men heeft dus de kosten van 
aanleg in een minimum van tijd er uit. Maar, wanneer men 
een contract sluit voor wat langeren tijd, is de gemeente 
Beemster bereid, niet de helft van. de aanlegkosten, doch het 
volle bedrag daarvan te dragen. Zij heeft daarbij belang, 
omdat zij dan den geheelen iNoordhoek van de gemeente kan 
aansluiten, wat nu niet mogelijk is omdat door den geringen 
omzet die aansluiting niet rendabel zou zijn. 

Ik zou het zeer betreuren, wanneer de Minister nu deze 
zaak liet afloopen, waardoor het geld ook geen nuttig rende-
ment meer zou hebben. Ook zou het zeer jammer zijn, wan-
neer na 1 Januari degenen die er thans nog zijn zouden 
moeten wordec overgebracht naar Veenhuizen, waar het ver-
blijf voor hen heel wat minder goed is. Ik hoop dus, dat de 
Minister alsnog z?1 kunnen besluiten, deze zaak van Oorlog 
over te nemen. 

De heer de Groot: Mijnheer de Voorzitter! Met groote 
belangstelling nam ik kennis van hetgeen omtrent het politie-
wezen wordt vermeld in de Memorie van Antwoord en meer 
speciaal de aangekondigde wettelijke regeling van liet politic* 
vraagstuk. 

AVaar dit aangekondigde wetsontwerp mij zeer zeker de 
noodigo beantwoording der vragen zal geven, welke zich bij 
de lezing der politieorganisatie, zooals de Minisier zich deze 
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(de Groot.) 
voorstelt, aan mij opdrongen, zal ik mrj thans beperken tot 
liet kenbaar maken van een paar bezwaren tegen de in de 
Memorie van Antwoord aangekondigde' organisatie. 

Mijn eerste bezwaar geldt dan de bestendiging van het 
vereenigen der functies van procureur-generaal en fluigserend 
directeur van politie. 

Eerstens is daartoe mijns inziens ieder dier functies op zich 
zelf te belangrijk. 

Ten tweede acht ik deze vereeniging slecht te rijmen met 
de hoofdtaak der politie: het plegen van delicten te voor-
komen en eerst, als dit niet gelukt, de behulpzame hand aan 
do justitie te bieden ter repressie van het gepleegde feit. 

I k citeer hiervoor het door mr. dr. Gewin in z\jn Politie-
vraagstuk vermelde: 

„Wonneer men de politie plaatst onder leiding der 
justitie, zal ze er nimmer in slagen naar behooren haar 
preventieve taak te vervullen en geheel anders tegen-
over het publiek komen te staan dan wanneer ze los is 
van de justitie." 

rrèdenen van het Koninklijk 
Staatsblad n°. 166)": 

Ik citeer tevens uit „de Bewec 
besluit van 17 December 1851 ( 

„Politie en justitie zjjn nauw aan elkaar verbonden, 
maar tevens scherp van elkaar gescheiden. Zij streven 
naar hetzelfde doel, doch bezigen verschillende mid-
delen. 

Eerst dan, wanneer de politie aan haar schoonste roe-
ping niet kan beantwoorden, eerst daar wear misdreven 
re, treedt de justitie op. 

Beiden beoogen de verwezenlijking van het doel van 
den Staat, de handhaving van orde en vrijheid. Maar 
de politie werkt eigenaardiglijk ter voorkoming van 
stoornis, de justitie ter beteugeling. 

Wel staat de politie der justitie ten dienste, voor haar 
spoort zij het misdrijf en den misdadiger op, doch daar, 
•waar de eigenaardige werkkring der justitie aanvangt, 
ligt de grens van dien der politie." 

(de Groot e. a.) 
Deze aanhalingen behielden mijns inziens nog steeds haar 

kracht. 
Ik juich daarom ook de instelling van een afzonderlijke 

afdeeling Politie aan het Departement van Justitie toe, 
maar zou nu mede gaarne een stap verder willen gedaan 
zien, door ook afzonderlijke directeuren van politie aan te 
stellen. 

Voorts zal mijn inziens de in de Memorie van Antwoord 
aangekondigde opname der geheele recherche in de rijks-
organisatie ook niet allerwege bevrediging hebben gewekt. 

De recherche houdt daartoe te zeer verband met plaatse-
recherche-afdeelingen voldoende te bevorderen ligt m. i. ook 
gelieel op den weg der directeuren van politie. 

De vereischte en gewenschte samenwerking tusschen een 
centrale recherche en behoorlijk georganiseerd plaatselijke 
recherche-afdeelingen voldoende te bevorderen, ligt m. i. ook 
geheel op den weg der directeur van politie. 

Ten slotte zou ik tot den Minister de volgende vraag willen 
richten. 

Heeft de Minister van Justitie over de in de Memorie van 
Antwoord in uitzicht gestelde regeling overleg gepleegd met 
7.ijn ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken en is deze het met 
de in uitzicht gestelde regeling eens, een en ander in zak« 
het verband tusschen de Gemeentewet en de in de Memorie 
van Antwoord aangekondigde reorganisatie. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer Je 
Voorzitter! Met veel belangstelling heb ik de opmerkingen 
en de vragen van de verschillende geachte leden dezer vev-
gadering, die hier het woord jrevjerd hebben, vernom?n. 
maar ik hoop, dat gij mij vergunnen zult, met liet OOST •'!> 
bet vergevorderd uur, het heden bij deze betuiging te laten 
en tot beantwoording over te gaan aanstaanden Donderdag-
avond. 

De beraadslaging wordt verdaagd en de vergadering ge-
sloten. 


