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36stc VERGADERING. 

VERGADERING VAN VRIJDAG 19 DECEMBER 1919. 

(Bijeenroepingsuur 11$ voormiddag.) 

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. verzoekschriften ; 
3". een verklaring van odhaesie; 4°. boek- en druk-
werken. — Verslag uitgebracht over een ontwerp van 
wet. — Aanvulling eener Commissie van Voorberei» 
ding. — Behandeling der ontwerpen van wet tot vast-
6telling der Staatsbegrooting, voor 1920. — Bchaude-
ling en aanneming van hoofdstuk XI met de West-
Indische begrootingen van West-Indië. — Behande-
ling en aanneming van het ontwerp ven wet tot wijzi-
ging van het Reglement op het beleid der Regeering 
in de kolonie Curacao en van de conclusie van het 
verslag op de inlichtingen op het adres van K. E . 
Wilkens. — Mededeeling van de benoeming van een 
Commissie van Rapporteurs. — Aanvang der behan-
deling van de begrooting van Nederland?ch-Indië voor 
1920, en uitbrengen van verslag over verzoekschriften. 
— Indienen van verschillende moties van orde. 

Voorzitter: de heer Fock. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 76 leden, te weten de 
heer en: 

Weitkamp, Beumer, Kleerekoper, Dresselhuys, Ketelaar, 
van den Tempel, van Schaik, Henri Hermans, Braat, Oud, 
van de Bilt, Bulten, Wintermans, Bongaerts, Arts, Kruyt, 
Helsdingen, Deckers, Brautigam, Scheurer, de Savornin 
Lohman. Heemskerk, de Jonge, Kooien, van Doorn, van 
Zadelhoff, Schokking. Teenstra, van Veen, Swane, van 
Stapele, Schouten, Poels, Bakker, van Vuuren, Albarda, 
Lely. Niemeijer, van Ravesteijn, van Ryckevorsel, Schaper, 
Ter Hall, Treub, Kolkman, Marchant, Snoeck Henkemans, 
Rutgere, Otto, Ossendorp, Gerhard, van Dijk, Bomans, 
Reijmer, de Monté ver Loren, Sannes, Troelstra, van Wijn-
berden, L. M. Hermans, Haazevoet, de Groot, Kuiper, J . ter 
Laan, de Geer, Wijnkoop, de Muralt. Stulemeijer, Rink, 
de Wilde, Hugenholtz, Loeff. Engels, Duyniaer van Twist, 
van Beresteyn, van der Molen, K. ter Laan, 

en de heer Minister van Koloniën. 

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

De Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering mede: 

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

(Voorzitter.) 
A. dat zijn ingekomen: 

1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergade-
ring bij te wonen: van den heer Smeeuk, ook Maandag, 
wegens gemeenteraadsvergadering; van den heer van Rap-
pard, wegens bezigheden elders; van den heer de Buisonjé, 
wegens gemeenteraadsvergadering, en volgende dagen wegens 
verblijf in het buitenland: van den heer Juten, wegens een 
vergadering van Provinciale Staten. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2°. de volgende verzoekschriften: 
vijf en dertig, betreffende het ontwerp-Lager-ond:nvijs-

wet, van: 
A. J . A. Vermeer e. a., te 's Gravenhage; 
C. J . Warners, te Helder, e. a.; 
J. Thijssen e. a., te Appingedam; 
G. A. Sterringa, te Gieten, e. a.; 
W. van Esveld, te Opijnen, e. a., allen leden der classis 

Bommel; 
Joh. D. Janse e. a., te Breda; 
A. W. Feenstra e. a., te Brielle; 
den praeses en den scriba, nomens het classieaal lestuur 

van Deventer; 
den voorzitter en den scriba, namens den kerkeiaad der 

Nederd. Herv. gemeente te Dokkum; 
do classicale vergadering der Ned. Herv. kerk te Dckkum; 
C. Hooyberg e. a., te Edam; 
de classicale vergadering van Emmen; 
de classicale vergadering van Eindhoven; 
0. Norel Rzn., te Wons, e .a . ; 
ds. A. F . Ch. Pont e. a., te Goes; 
J. H. van der Spek, te Schoonhoven, e. a.; 
T. W. Dijkstra e. a., te Groningen; 
P. J . van Melle, te Nijkerk, e .a . ; 
den praeses en den scriba, namens het classicaal bestuur 

van Heusden; 
H. W. A. Voorhoeve, te 's Hertogenbosch, e .a . ; 
G. A. Kniphuizen, te Abbekerk, e. a.; 
de classicale vergadering van Kampen; 
L. de Baan e. a., te Leeuwarden; 
de classicale vergadering van Leiden; 
W. Bax Jr . , te Maastricht, e.a. ; 
de classicale vergadering te Meppel; 
H. J . C. Pierson e.a. , te Nijmegen; 
den praeses en den scriba, namens de classicale vergade-

ring van Utrecht; 
A. van Riemsdijk, te Winsum, e.a. ; 
de classicale vergadering van IJzendijke; 
J . H. de Roode, te Zierikzee, e. a. ; 
A. J . Wartena e. a., te Zutphen; 
de classicale vergadering te Zwolle; 
dr. J . C. van Slee, te Deventer, e. a.; 
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(Voorzitter.) 
C. Wijker, te Amersfoort, e. a.; 
een, van P. C. J . Tissot van Patot, eerste-luitenant der 

militaire administratie bij het 14de rep. infanterie te Vlis-
singen, betreffende berekening van zijn duurtetoeslag. 

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

een, van eenige buitengewone opzichters van den Rijks-
waterstaat, te Roermond, omtrent positie en salarisverbete-
ring der buitengewone opzichters van den Rijkswaterstaat. 

Dit adres is als ougeteekend ter zijde gelegd; 

3°. een verklaring van adhaesie aan het adres van het 
gemeentebestuur van Wormerveer, betreffende verhooging 
van de salarissen der onderwijzers. 

Deze verklaring wordt voor kennisgeving aangenomen; 

4". de volgende boek- en drukwerken: 
van het Departement van Marine (afd. Hydrographie) 

de kaarten nos. 202, 204 en 214; 
van den Minister van Arbeid het rapport in zake de ont-

ploffing van een stoomvat in de lueifersfabriek van de firma 
Eras en Paulson te Teteringen; het rapport uitgebracht door 
den ingenieur voor het stoomwezen. hoofd van het 6de 
district, naar aanleiding van een ontploffing van een stoom-
ketel in het watergemaal van het waterschap „Wildervankster 
Participantenverlaat" te Wildervank, staande aan het 
Oosterdiep aldaar; 

van den Minister van Koloniën, de statistiek van het ge-
vangeniswezen in Nederlandsch-Indië over 1913 en de 
justitieele statistiek van Nederlandsch-Indië over 1914; 

van den directeur van het Rijksinstituut voor biologisch 
Visscherij-onderzoek: deel I , afleveringen 1—4 van de rap-
porten en verhandelingen, uitgegeven door dat instituut; 

van den rector magnificus der Rijksuniversiteit te Gro*-
ningen, de volgende academische proefschriften: 

J . Idzerda. „Onderzoekingen over de beteekenis van de 
darmbacteriën voor het dierlijk organisme."; 

K. Wassenaar. ,,De hygiënische verhoudingen in het 
vluchtoord Nunspeet (1914—1919)." 

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

D. dat het Verslag gereed is van de Commissie van 
Rapporteurs voor bet ontwerp ven wet tot voorkoming van 
dublwle belasting (241). 

Dit Verslag is reeds gedrukt en rondgedeeld. 

De Voorzitter: De Commissie van Voorbereiding voor d« 
ontwerpen van wet tot regeling' der administratieve recht-
spraak (8) en v«n die houdende wettelijke maatregelen tot 
regeling der administratieve rechtspraak: V. Vervanging der 
Beroepswet en herziening der Ongevallenwet 1901 (73), zijn 
door ontslag en overlijden van leden onvoltallig geworden. 
Alleen de heer Loeff beeft nog in deze Commissie zitting. 

Ik stel voor thans tot aanvulling dier Commissie over 
te gaan. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Indien de Kamer de keuze der leden aan 
mij overlaat, worden door mij tot nieuwe leden dezer Com'-
missie van Voorbereiding benoemd de hoeren Rink, van Veen, 
Sannes en Beumer. 

Aan de orde is de behandeling van: 
I . de ontwerpen van wet tot vaststelling Tan de Staats* 

begrooting voor het dienstjaar 1920 (2). 

(Voorzitter e. a.) 
Hoofdstuk XI (Departement van Koloniën). 
Over dit ontwerp worden geen algemeenc beschouwingen 

gehouden. 

Do Voorzitter: In hot ontwerp zijn eenige wijzigingen 
aangebracht, nadat het schriftelijk debat was gesloten. 

Ik onderstel, dat daartegen bij de Commissie van Rappor. 
teurs geen bezwaar bestaat. 

De heer Scheurer, voorzitter der Commissie van Rappor-
teurs: Neen, Mijnheer de Voorzitter! 

Artikel I komt in behandeling. 

De onde-rartikelen 1 tot en met 26 worden acktereen-
volgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen. 

Beraadslaging over onderartikel 27, luidende: 
„Bijdrage aan de koloniale geldmiddelen, f 538 905." 

Bij dit onderartikel komt in behandeling het ontwerp van 
wet tot vaststelling van de koloniale huishoudelijke be-
grooting van Suriname voor het dienstjaar 1920 (i). 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer de J o n g e : Mijnheer de Voorzitter! De zeer korte 
tijd welke beschikbaar gesteld kon worden voor die behandeling 
van deze zeer belangrijke kolonie, deze 12de provincie, zoo-
als ze wel eens genoemd wordt, noopt mij de groote be-
langen slechts in vogelvlucht t^ bezien. Een grondige be-
spreking zal, hoop ik, binnenkort kunnen plaats hebben. 
Vast staat, dat de kolonie Suriname wordt verwaarloosd, ook, 
dat de Koloniale Staten al het mogelijke doen, om dat te 
voorkomen, verder dat de verwaarloozing tweezijdig ge-
schiedt, nl. èn van uit het koloniaal bestuur èn van uit 
Nederland, vanwege de afdeeling West-Indische Zaken aan 
's Ministers Departement. 

Voor die verwaarloozing zal ik op enkele feiten van reeen-
ten datum wijzen, welke met andere zouden zijn te vermeer-
deren: 

1°. de totaal foutieve opzet van de rubbercultuur op de 
gouvernementeonderneming Slootwijk, waar ten gevolge van 
den ondeskundigen aanplant de heele boel werd omgelmkt en 
waarvoor in de plaat» werd geplant Liberia-koffie: ee-.n her-
haling van de misère, die Suriname heeft gehad met de 
bacovencultuur, toen de Panama-ziekte in den aangevoerden 

Slant werd geconstateerd. Bovendien verbrak toenmaals de 
egeering ontijdig het contract met de United Fruitcom-

pany. 
2°. de nalatige totstandkoming der balata-verordening, die 

in het begin van 1914 door het koloniaal bestuur werd aan* 
genomen en eerst op het einde vnn 1915 in Nederland werd 

f oedgekeurd, waardoor voor ongeveer 3J millioen aan pro* 
ucten werd ingeboet en voor ruim een halve ton aan rechten 

werd verspeeld. 
3°. de schromelijke nalatigheid met de bauxiet-verorde» 

ning, ten aanzien waarvan de Koloniale Staten alweer dili-

?ent waren. Die verordening werd door hen in het begin van 
918 aangenomen en de Minister heeft reeds aan den heer van 

Kol medegedeeld, dat op 13 October van dit jaar, dus 20 
maanden later, aan den Gouverneur de definitief vastgestelde 
inhoud werd overgeseind! 

Verder do totaal ongemotiveerde 6-inaand«che verschuiving 
van de regeling der duurtetoeslagen voor de ambtenaren in 
de koloniën, zoodat die ambtenaren hun duurtetoeslag een 
jaar later kregen dan hun Nederkindscke collega's. 

Voorts de onrust,, die ontstaan is onder de in de kolonie ver-
blijvende ambtenaren op de tiiding, dat de salarisregeling, op 
den bezuinigingswensch van den gouverneur, slechts de helft 
zou bedragen. In dit verband zou ik willen verwijzen naar een 
duidelijk, kort artikel, onderteekend met de bekende initialen 
D. F . , in de Wert-Inditche Gids van Aug. 1919, bladz. 324/ 
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(de Jonge e. a.) 
325. Mijnheer de Voorzitter, ik zou u willen verzoeken toe 
te staan, dat dit als noot in de Uandelingtn wordt opgenomen, 
daar do tijd tot voorlezing mij ontbreekt. 

Do Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, het gevraagde 
verlof to verleenen, -) 

Daartoe wordt besloten. 

De heor de J o n g e : Mijnheer de Voorzitter! Do vcrwaar-
loozing der uitnemende inr-a-tregelen in zake de geneeskundige 
verzorging, genomen op initiatief van dr. Koch, voortgezet 
door zijn opvolger, maar teniet gedaan door een onbekwaam 
later titularis, en de verijdeling door de Nederlandseho 
ïlegeeiing der pogingen van de Koloniale Staten, om de 
geneeskundige verzorging op goeden grondslag te Brallen, 
— deze verwaarloozing culmineert in de enormiteit van do 
indiening dezer begroeiing. Zij werd op 10 Mei door de 
Kolc-nialo Staten met insponning behandeld; de stuiken 
hadden in Juli cf Augustus hier moeten aankomen, doch dit 
zou volgens mededeeluur van den Minister eerst op 6 Decent* 
ber zijn geschied'! Naar die onbegrijpelijke coïncidentie zal, 
naar ik vertrouw, de Minister mol een verder onderzoek heb» 

gesteld, waarvan ik gaarne de resultaten zal verreanen. 
Dit geldt ook voor Curacao. 

Mijnheer da Voorzitter! In dit verband zou ik willen vra-
gen, of de Kamerleden niet beter in de gelegenheid kunnen 
worden gesteld, kennis te nemen van de Handelingen der 
Koloniale Staten. Dij ilo behandeling der begrootingen ÓVsser 
koloniën vinden wij in een pakje be-grootingsstukken; alleen 
op de bibliotheek is oen geheid exemplaar der Handelingen 
te vinden. Is het niet mogelijk, de volledige Handeling** te 
ontvangen, indien dit wordt verlangd? 

Mijnheer de Voorzitter! Suriname is een rijk land, doch 
het steekt zeer ongunstig af bij zijn nabuur: Engelsch 
Guyana. Niettegenstaande de bodem daar minder vruchtbaar 
is, 'telt Dcm-arara 3Ï0 0C0, Suriname slechts 103 000 inwoners, 
behalve de Indianen en de Bosehnegers. Demarara had in 
1917 een totaal in- en uitvoer van 91 millioen. Suriname 
14 millifTen, of per inwroner re.-p. f290 en f 140. Dit is ken-
schetsend ! 

Voorts had Demarara laatstelijk een schuld van f 9 GOO 000. 
terwijl het geen subsidie ontvangt, omdat de Engelsche 
„crown colonies" uit eigen middelen moeien bestaan. Suri-
name had echter in 75 jaren 35 millicen subsidie ontvangen, 
en de «e i , Mijnheer de Voorzitter. Dit is wederom ken-
schetsend. 

De rechterlijke organisatie in Demarara is veel beter don 
in Suriname. 

1) Wij vertrouwen dat bet Surinaamsche bestuur bij de uitwerking van zrjn 
voorstellen rekoning zal houden met de denkbeelden, die in de toelichting 
van het adres zijn uiteengezet, en dat aandacht zal worden geschonken aan 
de cijfer», dio dnarin zijn aangegoven. Het schijnt ons toe, dat werkelijk 
geen overdrijving bij het opmaken der salarissen heeft plaat» gehad, al nemen 
wij natuurlijk niet »l!o cijfers, die in de toelichting «n verdere bijlagen voor-
komen, voor onze rekening. Eenige willekeur is brj hot opstallen van der-
gelijke schalen en cijfers niet to vermrjden en er zullen s:ch daarover dus 
altijd verschillen van mecning voordoen. 

Do toelichting wijdt ook beschouwingen aan de promotiekansen van de 
annbtcunren; daaruit blijkt dat bet a.mtal hoogere betrekkingen zeer klein 
is in verhouding tot dat der lagere betrekkingen. Er zit dut weinig perspec-
ticf in; de vooruitzichten voor promotie zyn niet gunstig. Ook in dit opzicht 
zijn do verhoir.'.lngcn voor Curr.eao beter dan voor Suriname; in den Cura-
caoschen burcaudienst mrakt het aantal hoofdcommiezen ruim 12% uit van 
het gcheelo aantal bureau-ambtenaren en in den Suiinaaniscben dienst is 
het slechts 3 9/10 %. liet is in het belang van den dienst dat de ambtenaren 
vooruit kunnen kernen; de opgewektheid om zijn werk te doen, ia uit den 
i>*ri der zaak veel grootor, wanneer men weet, dat bij goede plichtsbotracb-
ting na een bepaalden tijd hcogor bezoldigde betrekkingen openstaan. Ook 
dit moet ernstig onder de oogen worden gezien en daarin worde zooveel 
het kan verbetering gebracht. 

Wij hebben gemeend van adres en toelichting in ons tijdschrift melding 
te mcetcn BEs-Mt, omdat het gRat om een plicht, dien de Rogeering moet 
nakomen; de salarisverbetering is daarbij een cisch van rechtvaardigheid en 
een goede dierstprestatie, zooala dio in bet algemeen belang noodig is, wordt 
daardoor bevorderd. En het verheugt on» dat de Gonverncur van Suriname 
te moeten maken, omdat het gaat om een plicht, dien do Regeering moet 
een herziening in uitzicht heeft gesteld. 

Die kolonie bezit een hof van appèl; op Trinidad is eea 
hooger appèlhof gevestigd voor alle koloniën, ferwijl boven-
dien nog een beroep in Engeland mogelijk is. Appèl van do 
vonnissen van het hof in Paramaribo is noodig. 

De subsidies nekken Suriname, omdat daaraan gepaard 
gaat onzelfstandigheid. Dit zien wij weer aan deze begroo-
ting. Tal van posten, door de Koloniale Staten gevoteerd, 
werden door den Gouverneur of de Noderlandsche Regeering 
te niet gedaan. Er zijn nietigheden, plagerijen bij. als het 
afschaffen van het morgenschot, dat een paar honderd gulden 
zou kosten en waaraan men daar gehecht is. Op bladz. 3 van 
de Memorie van Toelichting lees ik: 

,,De Gouverneur berekent, dat een som van rond 
f 46G 000 den rechtstreekschen nadeeligen invloed van 
de wcreldgebeurtenissen vertegenwoordigt, en stelt voor 
dien last, in verband met de drukkende omstandigheden 
waaronder Nederland verkeert, geheel voor rekening van 
de kolonie te nemen." 

Dat is hoogst onbillijk, omdat die nadeelige invloed voor 
een groot deel het gevolg is van het sleepende houden van 
de zaken inde Nederlandsche af deeling West-Indische zaken. 

Ik verwijs in dit verband naar wat ik meedeelde omtrent 
de nadcelcn veroorzaakt door de late vaststelling hier te 
lande der balata» en rar.siet-verordeningen. Ik aarzel niet 
te verklaren, dat het is een schandelijk onrecht tegenover 
Suriname. 

Dan is op de begrooting geschrapt de verhooging der bezol-
diging van den griffier der Koloniale Staten. De motie van 
de Staten, d.d. S Mei, met algemecne stemmen aangenomen, 
en behelzende dat zij door de verlaging der bezoldiging van 
den griffier belemmerd zullen worden in de keuze van een 
persoon, die in alle opzichten aan voor een goed griffier te. 
stellen eischen beantwoordt, wordt ter zijde gelegd. De togen-
woordige titularis, vindt men in Nederland, moet bestendigd 
blijven, men geeft hem f 2200—f 3200, met een toelage van 
f2100. mnar, als hij uit zijn ambt weggaat, vervalt die toe-
lage. De motie wss aangenomen met algemeene, 9 stemmen. 
De Staten zijn een zoo klein college (er zijn als minimum 13 
leden). Het kiesrecht is zeer slecht geregeld. Volgeus het aan-
tal kiezers, zenden er slechts 2 a 3 leden zijn. Dat moet ver-
beterd worden. 

Verder is geschrapt een machineschrijfster voor de Staten, 
die f 415 zou krijgen, en f 60 verhooging. Dan wordt f 1175 
bezuinigd op het salaris van den commies-landmeter; en 
wordt het geweldige salaris van f 1500 van den klerk-boek-
houder bij het boschwezen teruggebracht op f 1200. Een toe-
lage van f 300 voor een adjunct-commies te Nickerie wordt 
geschrapt, enz. 

De Koloniale Staten, Mijnheer de Voorzitter, behandelen 
de zaken werkelijk consciëntieus, en zij zijn het best bevoegd 
om de plaatselijke aangelegenheden te beoordeelen. Zij heb-
ben op het papier allerlei fraaie parlementaire rechten. Maar 
van het recht van amendement, hetwelk zij zoogenaamd heb-
ben, komt zoodoende niets terecht. 

Ik heb mij afgevraagd, of het gewenscht zou zijn ter zake 
van deze bedragen amendementen vcor te stellen, ten einde 
ze w-edor op de begTooting to brengen. Maar met recht zou de 
Minister, die pas opgetreden is, zeggen: ik weet er niets van. 
Hij zou denkelijk zeggen:_ ik kan die amendementen niet 
beoordeelen; en de stemming daarover zou op die manier 
valsch kunnen worden. 

Alleen wil ik zeggen, dat ik verwacht dat de Minister een 
zelfstandig onderzoek zal instellen naar dergelijke hande-
lingen. Dat Zijn Excellentie met nieuwe voorstellen zal 
komen. 

Het zijn nog niet zoozeer d° posten waarom het gaat, maar 
het is, dat door dergelijke handelingen, de menschen daar 
getaquineerd worden. 

Daarentegen zijn er andere posten op de zg. definitieve 
begrooting hier in Nederland gebracht. Zoo "een post van 
f 7000 voor een ingenieur-agronoom. Ik zou den Minister 
op het hart willen binden, na te gaan of niet een van (e 
voren aangewezen persoon daarvoor benoemd zal worden, of 
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<de Jonse.) 
er foor die betrekking niet een veel te laag salaris in den 
oproep gesteld is, zoodat zich alleen niet volledig bekwame 
menschen er voor zulleu aanmelden en men ten slotte is aau-
gowezen op den persoon, dien men, om welke reden dan ook, 
gaarne zou hebben. 

De Koloniale Staten moesten allang het vragemecht 
hebben. Ik doe op den Minister een beroep daartoe strekkend. 

Eenige krachtige gouverneurs — ik noem de heeren Smidt, 
Lely, Fock en Idenburg — hebben zich steeds zeer gunstig 
over de Koloniale Staten uitgelaten. Deze verdienen dat ten 
volle. De vernedering, hun onophoudelijk van uit Nederland 
aangedaan, is verderfelijk voor de kolonie. 

Het Surinaamsche vraagstuk is vóór alles een vraagstuk 
van beschaving, een humanitair vraagstuk; het is, als men 
wil tot zekere hoogte, ook een paedagogisch vraagstuk. Zal de 
Minister hiervan een punt van ernstig onderzoek maken? 

In het Voorloopig Verslag wordt het geval-Curiel bespro-
kcn. Ik wijs er op, dat. deze zaak op het oogenblik bij den 
Hoogen Raad aanhangig is en dat afwachten gepast is. 

De heer Ru tge r s : Onthoud die uitspraak voor andere ge-
vallen ! 

De heer de Jonge : Gaarne, mijnheer Rutgers; neemt u 
daarvan nota. 

Ik hoop, Mijnheer de Voorzitter, dat de Minister spoedig 
bij de Kamer zal komen met voorstellen om de welvaart der 
kol'mie te bevorderen. 

Het wetsontwerp tot schrapping van de Lawaschuld is niet 
zoozeer een stap in de goede richting, dan wel een eind maken 
aan een malle administratieve hocuspocus. Het was eenvou-
dig overschrijven van den eenen post op den anderen. Ten 
slotte wordt do kolonie daar niet beter van. 

De kolonie kan het niet helpen, dat haar allerlei iiirich-
tingon op den hals geschoven zijn die zij niet gewenscht heeft 
en die nu blijken totaal verkeerd te zijn. 

Maar de welvaart van do kolonie moet grondig bevorderd 
worden, en het is inderdaad een daad van den tegenwoordigen 
Gouverneur, dat hij nog vóór zijn infunctietreding het initia-
tief genomen heeft tot het bijeenroepen van koloniale specia-
liteiten, die het z.g. Studie-syndicaat daarstelden. Dit heeft, 
zooals bekend, een expeditie ontworpen en uitgevoerd en zal 
zeker met voorstellen komen, welke ik hoop, dat de Minister 
in grondige overweging zal nemen, al moet hij die dan eenigs-
zins met een korreltje zout opnemen. 

Ik hoop, dat de Minister ook daarin aanleiding zal vinden 
om vooistellen in het belang van Suriname hier zoo spoedig 
mogelijk aanhangig te maken. 
De bodemrijkdom van Suriname, bestaande uit landbouw-
voortbrengselen, mineralen en onmetelijke houtvoorraden, 
moot tot zijn ieokt gebracht worden. De productie moet opge-
voerd worden; de uitvoer moot bevorderd worden. Daartoe 
zijn nocdig: ge-dmiddelem en bevolking; daartoe zijn vooTts 
necdig kundige, breed denkende, maar ook lang blijvende be-
stuursnnubtenaren, die met de bevolking weten mede te leven. 
Deen zij dit nu, Mijnheer de Voorzitter? En daarin moet de 
landvoogd de eerste zijn. De krachtige «fouvertneurs wisten 
inderdasd meer onder de bevolking te leven dan de laatst in 
functie zijnden; dezen sluiten zich te veel af; zij moeten onder 
on dcor de bevolking gaan. Die krachtige gouverneurs bleven, 
ik herhaal liet, helaas te kort. Het is een groot bezwaar, dat 
de gouverneurs, die de kolonie althans eenigermate tot ont-
wjkkeling wisten te iongen, te Kort op hun post bleven. Het 
is buitenniate verkeerd, als een lendvoogd van de kolonie zich 
.i f duit van de bevolking. Als de gouverneur als gewoon 
mensen onder de bevolking verkeerde, dan zou er een eind 
komen aan het afscheiden van het groepje Europeesohe cnib. 
tenr.ien en de ros* der bevolking. Er is één ambtenaar, die 
den matsten iijd daaraan wel gevolg heeft gegeven, namelijk 
die heer van de Stadt. die door de bevolking op de arnden 
\.crd gedegen. 3fanr hij wilde de inkomstenbelasting voor de 
1 oogore inkomen! verhoogen en oen en ander maakte, d i t hij : 

weg moet. Hij v a a g t omstreeks f 1500 boven zijn salaris, om 
zijn pensioenpremie, welke hem door de gemeente 's Graven • 
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hage. toen hij daar nog in dienst was. werd vergoed, te 
betalen. Do Regeering weigert dat, zooals de Minister mede-
deelt in een antwoord op een vraag van den heer van Kol. 
Zijn dat nu blijken van goed l.cleid, dat men een ambtenaar, 
die goede daden onder de bevolking heeft gedaan, voor f 1500 
laat vertrokken? Er zijn meer van die leren ten wegerijen. Het 
is waarschijnlijk, dat de gouverneur daartoe heeft besloten, 
omdat het bij hem er ook wel inzit, maar vooral omdat hij 
daartoe wordt geïnspireerd «oor de af deel ing voor West-
Indische zaken een het Departement bier. Wie zal men nu 
benoemen? De Minister kan er zeker van zijn, dat op die 
benoeming wordt gelet, niet alleen in de kolonie, maar ook 
in Nederland. 

Men zal komen te staan voor de keuze; aanpakken of ver. 
dwijnen. Men heeft gesproken van het verkwanselen van 
Suriname, maar hiervan kan naar mijn meening geen sprake 
zijn. Wanneer er eens een referendum werd gehouden, is het 
de vraag of er met de mentaliteit. welke is opgewekt onder 
de koloniale bevolking door bet bestuur, dat ik in korte 
trekken heb geschetst, niet een meerderheid zou zijn, geneigd 
zich van Nederland af te keeren. Ik zou het zeer betreuren. 
Ik geloof ook niet, dat de kolonie gelukkig zou znn onder 
Amërikaenech opperbestuur, omdat Amerika tegenover de 
Kleurlingen een houding aanneemt, welke voor dezen een niet 
gelukkige is. Maar in ieder geval zou de overgan~ van Suri-
name nooit mogen worden verlaagd tot een handel van tjache» 
raars; hij zou gedicteerd moetas worden door het zelfbeschik-
kingsreeht. Maar, Mijnheer de Voorzitter, is het niet veel 
beter, de bevolking in staat te stellen aan te pakken? Neder* 
land heeft heel wat goed te maken. Het financieele plan 
van de welvaarteen!missie van 1910. de zg. commissie-Bos, 
welke zco jammerlijk fiasco heeft gemaakt, omdat zij de 
politieke vergezichten liet vertroebelen, strekte eerstens, om 
de bestaansvoorwaarden voor de kolonie te verbeteren van 
uit het moederland ; en vervolgens tot verbetering der voor-
waarden voor de huishouding der kolonie, door haar eigen 
bestuur tot stond te brengen Zij scheef op bladz. 273 van 
haar rapport: 

,,Men soheide thans tweeëerlei taak; die van het 
moederland om de levensvoorwaarden van de kolonie te 
verbeteren, die van de kolonie en onder de bestaande 
voorwaarden doelmatig huis te houden." 

Indien dat program rationeel ware uitgevoerd, zouden wij 
in de goede richting zijn gegaan. Allereerst zou dan het 
actief en pasief kiesrecht voor de Koloniale Staten en haar 
bevoegdheden zijn uitgebreid. Ik noemde reeds het vragen-
recht, en voe» daarbij het onaantastbare budgetrecht, wat 
de Koloniale Staten zeer ncodig hebben, waaraan indertijd 
door een wijziging van het Regeeringsreglement den nek is 
omgedraaid. 

Voorts energieke maatregelen tot assaneering. De vrer-se-
lijke ziekten, waardoor Suriname bezocht wordt, de mijn-
wormziekte, de lepra, de malaria en de filaria en de typhus, 
die er endemisch is, moeten door hygiënische maatregelen 
bestreden worden. De muskietenbestrijding houdt verband 
met de watervoorziening. Verbetering der hygiënische toe-
standen in ' t algemeen; verder verbetering der behuiriug in 
' t bijzonder; watervoorziening. En dan irrigatie. Voorts: 
bevordering van immigratie. Arbeidskrachten zijn ten 
zeerste noodig. Maar de immigranten moeten er vrij heen-
gaan. De Javaan aardt er uitmuntend en is een uitnemend 
landbouwer. Ook Nederlandsche jonge landbouwers hebben 
er al een toekomst gevonden. Het bevolkingsversr-hil tm-
schen Suriname en Demarara bewijst dat er heel wat immi-
granten kunnen komen voordat er te veel zullen zijn. Hieraan 
meet gepaard gaan vrije werving op eerlijke wijze op Jrva; 
geregelde en directe scheepvaartverbindingen voor vervoer 
van immigranten; aanleg van irrigatie- en drnineerings-
werken voor hun huisvesting. Dan grondige verbeter'ng 
van de stoomvaartverhindingen. Verbetering der communi-
rotiemiddelen in en met de kolonie en drandlocze telegrafie. 
Om hiervan een staaltje te geven: Van Suriname kost een 
telegram f 4,08 per woord en van Demarara per woord f 1,50 
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(de Jonge e. a.) 
en f 0,90 voor een uitgesteld telegram. Velen verzenden hun 
telegrammen dan ook via Demarara. Dat is geen te besteu-
digen toestand. 

Verder is noodzakelijk de instelling van een voortreffelijk 
geoutilleerd departement van landbouw, nijverheid en 
handel, onder een mam van ervaring en breeden blik. Mijn-
en bcscbbouwconcessies, die nu onder financiën zijn, be-
hooren ook daaronder. En dan geen Nederlandsche krenten-
w^gerij. Flink aanpakken van de pandhuizen, zooals de 
Koloniale Staten dat wenschen en waarvan de Regeering in 
Nederland geen nota heeft genomen. 

Wat weet de Regeering ons thans te zeggen van den mijn-
houw en de industrie, van den groeten en kleinen landbouw? 
Is het de Regeering bekend, dat met zeer weinig moeite, 
intensief werkende met motorploegen en oogstmachines grootö 
resultaten te bereiken zijn? Maar hiervoor zijn goed betaalde 
arbeiders noodig. Is het de Regeering bekend, dat de goud-
winning slechts vraagt om goed aangepakt te worden, en 
wat met de overrijke ijzerertslagen kan geschieden? En dan 
de suikerindustrie! Deze wordt nu bewerkt in een slecht 
ingerichte fabriek der Ned. Handel Maatschappij. Deze moet 
ook worden verbeterd, moet gemoderniseerd worden. 

Verleden jaar heeft de heer van Vuuren zijn voldcening 
uitgesproken over de uitnemende resultaten van den rijst-
bouw. Deze cultuur zal met temperament worden gevoerd: 
er zullen rijstpolders met bemalingswerktuigen moeten komen 
met ferme bepalingen tegen de onwillige eigenaars. De rijft» 
cultuur is tegengewerkt door het departement van landbouw. 

En de Liberia-koffie, dit product, zoo uitnemend gedijende 
op Suriname's vruchtbaren bodem, dat een afschuwelijk mis-
verstand in Nederland den nek om had willen draaien, terwijl 
door den krachtigen landvoogd, die er nu met trots op mag 
terugzien, daarmede goede resultaten zijn bereikt. 

ik mag hier wel herinneren aan een woord van dien _be-
windsman, gesproken in een vergadering van het Koloniaal 
Museum in 1912 en luidende: 

,Ik ben het met de Suriname-Commissie eens. dat men 
met een blik op de toekomst moet durven ingrijpen, om, 
door verbetering van den economischen toestand, te 
komen tot verbetering ven den financieelen toestand, 
maar dan meet men ook de logische consequentie daar-
voor aanvaarden en bereid zijn tot uitgaven, die daarvoor 
noodzakelijk worden." 

En ik voeg er bij: Zoo zij het! 

De heer Tan Vuuren: Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
zie er niet een gemis van waardeeriug voor zijn persoon in, 
indien ik begin met te zeggen, dat ik met leedwezen achter 
deze groene tafel zijn ambtsvoorganger mis. Ik geloof gerust 
te mogen spreken namens de geheele partij, waartoe ik be-
hoor, wanneer ik zeg, dat wij gaarne de belangen van Suri-
name en van onze Indische bezittingen in het algemeen nog 
lang aan dien bewindsman hadden zien toevertrouwd, weten-
de, dat zij bij hem in goede handen waren, en dat het ons 
aangenaam zal zijn, indien deze Minister in de voetsporen 
van zijn voorganger treedt. Ik voeg daaraan den wensch toe, 
dat do welverdiende rust aan dien afgetreden bewindsman 
het herstel moge geven van ziiu gezondheid, opdat hii, zij het 
dan niet in dit ambt, nog veel moge doen voor onze koloniën, 
voor Suriname in her bijzonder, welke kolonie hij een zoo 
goed hart toedraag. 

Deze nieuwe Minister moge het ons niet euvel duiden, 
indien wij t9 zijnen aanzien, zij het met goed vertrouwen, 
wachten op zijn daden. De gedochte komt niet bii mij op om, 
waar Zijn Excellentie slechts kort geleden als Minister van 
Koloniën is opgetreden, een breed debat te beginnen over de 
Surinaamsche aangelegenheden. Ik zal dan ook den vorigen 
geachten spreker niet volgen, waar hij het geheele beleid ten 
aanzien van Suriname heeft besproken. Ik heb hoop, dat de 
Minister wel eens zal willen nagatin, wat bij vorige gelegen-
hedeu hiervan is gezegd, waar hij straks deze zaken zal 
hebben te bespreken met den Gouverneur, die daartoe op weg 
naar Nederland is. Ik sluit mij in zooverrebij den heer 
de Jonge aan, dat ook ik betreur, dat de Regeering in Neder-
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(van Vuuren.) 
land zich heeft in ie laten met allerlei details van het bestuur 
van Suriname en gedwongen wordt de verschillende uitgaven 
op de begrooting hier te beoordeelen. Het eenig middel daar-
tegen is echter m. i, dat het bestuur van de kolonie wordt 
herzien. Met de Suriname-commissie meen ik nog altijd, dat 
men de bevoegdheden der Koloniale Staten moest inperken, 
opdat wij, naar een kleiner terrein teruggedreven, daarop 
een werkelijken invloed zulle© uitoefenen. 

Zoolang de toestand is zooals thans, zoolang Nederland een-
voudig het tekort op de begrooting moet bijpassen, is het 
onvermijdelijk, dat men hier stuk voor stuk elke uitgave die 
op de begrooting staat van nabij beziet. 

Niemand kan willen, dat aan de Koloniale Staten de be-
voejrdheid wordt toegekend, om vrij over de schatkist van 
INederland te beschikken. Do vorige Minister heeft zich voor 
een wijziging in dien toestand verklaard en gezegd, dat hij 
zou wenschen te gaan in de richting van decentralisatie, i k 
lu.r mij voorstellen, dat do nieuwe bewindsman zich vcor-
loopig over dit punt voorzichtig wensebi uit te laten, maar ik 
Loop, dat daaruit niet zal moeten worden opgemaakt, dat 
hu niet de richting van zijn voorganger zou wenschen té vol-
gen. Ik beschouw de houding van dezen Minister alken als 
«in bswij*, dat hij zich op het oogeiblik over deze quaestie 
rog niet wil uitspreken, maar niet als een afwijzing van de 
wenschen, die iu dit opzicht bij vorige gelegenheden door mij 
lijn geuit. 

Ik sluit mij col: tan bij den voxigen spreker, waar deze op-
komt legon ee-i mogelijk verkwanselen van Suriname en 
Curaeao. Ik voor mij wil er tot gean prijs toe medewerken, 
om deze koloniën, waar Nederlanders wonen, die Nedcr-
landsch eprekea en zich Nederlanders gevoelen, voor geld 
ön:i anderen over te doen. De band tusecken Nederland en 
die koloniën is van ouden datum en wy hebben aan Suriname 
gi'oote verplichtingen. Er is een tijd geweest, dat de markt 
te Amsterdam niet het minst bloeide door Suriname. Die tijd 
is lang voor!>ü, maar daarmede is nog niet gezegd, dat hij 
niet zou terugkomen. Maar al ware dit niet zoo, toch zou ik 
onder geen enkele voorwaarde tot een dergelijke overdracht 
medewerken. Ik maak mij ooa geen oogenblik ongerusr. dat, 
zooals do vorige geachte spreker zei, als men op het oogen-
blik in Sunnarr.r. omtrent deze vraag een volksstemming zou 
honden, de beslissing niet ton ruuste van Nederland zou uit~ 
y«: Hen. Ontevredenen zijn er altijd gewesst en niet het min6t 
;u Suriname, maar ik ben overtuigd, d&+ de Surinamers. 
voor de Concreto vraag gesteld of zii Nederlanders zouden 
willen blijven, in hun algemeenheid zouden antwoorden: ja. 

In het V oorloopig Verslag is de vraag gerezen, of de Gou-
verneur zien tegenover de Koloniale Staten behoorlijk vrret 
te doen gelden. De Minister beeft daarop geantwoord, dat in 
een recent geval, waarin van de bevoegdheid om een door da 
Koloniale Staten verworpeu voorziening bij Koninklijk be-
tlnit, den Raad van State gehoord, toch door te voeren, ge-
hruik is gemaakt, dat gebruik is gemaakt op voorstel van den 
Gouverneur zelf. Ik wil het persoonlijk beleid van den Gou-
verncur niet bespreken, maar ik wil tegenover het eens 
voorbeeld een ander stellen, nl. de benoeming van het lid van 
de Koloniale Staten den heer Curiel tot voorzitter van de 
Kamer van Koophandel. Met genoegen heb ik gezien, dat de 
.Minister zich blijkens de Memorie vau Antwoord over dfl 
houding van den Gouverneur iii deze heeft verbaasd — ik 
doe dit met hem en ik verbas* mij daarbij over de bonding 
van de Koloniale Stalen zelf—, maar meen toch dat het bc-
wijs van kracht, dat de Minister illustreerde, door dit andere 
voorbeeld geheel wordt te niet gedaan. 

Mijnheer de Voorzitter' Groote aandacht dient voorts te 
worden geschonken aan de immigratie. Aan Suriname kan 
geen beter dienst worden bewezen dan dat worde gezorgd 
voor voldoende arbeidskrachten. In dat opzicht zijn wij in 
de laatste jaren achteruitgegaan. Om hierin veibateving te 
brengen, deinze men voor een groot offer uit de schatkist 
niet terug. Het geld behoeft niet a fonds perdu te worden 
gegeven. Ik zou er verder bij den Minister op willen aan-
dringen, om den Gouverneur te verzoeken te steunen de 
pogingen van hen, die b.v. den middenstandslaudbouw naar 
boven willen brengen. 
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(vau Yuureu e. a.) 
Ik noem deze punten slechts even om iels Langer stil te 

staan bij de onderwijsquacstie. De vorige Minister, die in de 
ïnoening leefde, dat zijn voorstel van 1914 tot wijziging der 
onderwijsverordening reeds was lot stand gekomen, heeft mij 
een vorig jaar toegezegd dat. zco voor de gelijkstelling een 
wijziging van het Regeeringsreglement noodig was, het bij-
zonder onderwijs dadelijk moest worden geholpen. Deze 
Minister komt tot de conclusie, dat wijziging van het Regee-
ringsregleinent eigenlijk niet noodig is, doch wil die wel 
voorstellen. De gelijkstelling zal daarop dus moeten wachten. 
Mag ik daarom den Minister vragen te beginnen met de 
ergste fouten uit de bestaande regeling weg te nemen. Zoo 
vallen de bijzondere onderwijzers niet onder de pensioeuver-
ordening. Het gevolg is, dat de keken-onderwijzers, door bij-
zondsre schoolbesturen opgeleid, trachten zoo spoedig moge-
lijk over te gaan naar de gouvernementsscholen. 

In de tweede plaats dient de bepaling gewijzigd, dat bij-
zon rlere scholen, waarop schoolgeld wordt geheven, niet voor 
ondersteuning in aanmerking komen. Het uitgebreid lager 
onderwijs is daardoor vau alle subsidie verstoken. In plaats 
daarvan dient de verplichting te komen, dat de heffing van 
schoolgeld, behalve voor onvermogenden, verplichtend wordt 
gesteld. De opbrengst van het schoolgeld knn dan ten goede 
komen aan de koloniale kas. 

In de derde plaats wordt alleen subsidie gegeven voor het 
verplichte aantal onderwijzers. De Willemschool heeft 8 ver-
plichte en 7 onverplichte onderwijzers; aan de Emmaschool 
zijn die cijfers 7 en 5, aan de Westerschool 7 en 2, aam de 
Wilhelminaschool 7 en '3, aan de Oranjeschool 11 en '6, aan 
de Her.driksehool 11 en 10 en aan de van Seypeveldschool 
7 en 6, Is het, waar aldus het opentaar onderwijs voorgaat, 
niet in hooge mate onbillijk, dat het bijzonder onderwijs 
geen cent subsidie krijgt voor de ondel-wijzers boven het 
minimum? 

In de vierde plaats vraag ik onverwijld de gelijkstelling der 
salarissen van de onderwijzers der openbare en gesübsidieer-
de scholen in den geest van art. 64 der ontwerp-verordening 
van 17 Juni 1914. 

De billijkheid van deze eischen is jarenlang toegegeven. 
De Regeering deed het in 1914 door een gewijzigde onderwijs-
verordening. De tegenwoordige Gouverneur uitte zich in 
dien geest een vorig jaar. De Minister van Koloniën viel mij 
geheel bij. Ondanks dit alles is niets gebeurd, en dit, waar 
het leven zooveel duurder werd ook van de bijzondere scholen. 
Er mag en er kan in deze omstandigheden niet langer ge-
wacht. Hulp is onverwijld noodig. Moge deze Minister ze 
brpngen. 

De heer Kil teers: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch op 
te komen tegen een deel van het betoog van den geachten 
afgevaardigde den heer de Jonge, die het cogenblik geschikt 
oordeelde om een lofrede te houden op de Koloniale Staten 
van Suriname en te pleiten tegen een aantal wijzigingen, in 
hun begrooting aangebracht, die de geachte spreker als nes-
terijen en plagerijen voorstelde. De geachte afgevaardigde 
hield daarbij niet voldoende rekening met onze verhouding 
tot Suriname. In het algemeen zou men niet moeten letten 
op dergelijke kleine uitgaven, ter veraangenaming van bet 
leven, als de kolonie ze zelf betaalde, maar zij worden op de 
rekening geschreven, die hier wordt gepresenteerd en be-
taald. 

Miinheer de Voorzitter ik weet niet, of de geachte afge-
vaardigde kinderen heeft, die langzamerhand op den leef-
tijd komen, dat zij zelf eenige uitgaven doen. Is dit zoo, 
d-n zml hij toestemmen, dat men tegenover de uitgaven van 
zijn kinderen heel anders staat, wanneer zij eigen in-
komsten hebben of een vaste toelage, waarmede zij kunnen 
doen wat zij willen, dan wanneer al die uitgaven stuk voor 
stuk op de rekening komen van papa. 

Die vergelijking gaat hier in alte deelen op. Ieder jaar 
word door de Koloniale Staten meer geld uitgegeven dan de 
kolonie betaalt, en daarom is het juist, dat, zoolang de kolo- I 
nie Suriname verkeert in den toestand waarin zij verkeert, t 
rij zich moet getroosten een scherp toezicht, en dat in alle 
details de begrooting wordt nagegaan. 

(Rutgers e. a.) 
Nu een ander punt, de geachte afgevaardigde heeft dit 

oogenblik juist geacht, om een lofrede op de Koloniale Staten 
van Suriname te houden. Het lijkt mij toch wel, dat dit nu 
althans, in dit jaar, achterwege had moeten blijven. Immers, 
dit jaar hebben wij van de Koloniale Staten van Suriname 
iets vernomen, als men niet dan met leedwezen van welk ver-
tegenwoordigend lichaam ter wereld ook verneemt. 

In de koloniale Staten van Suriname, in de vergadering 
van 0 Msart 1919, is ter sprake gekomen een overetnkomst 
door een van de leden van do Staten aangegaan op 4 Jul i 
1914, waarbij dat lid met de Balata-compagnie te Suriname 
overeenkwam, dat, «Is de aanhangige Balata-verordening in 
hoofdzaak ongewijzigd zou tct stand komon, dat lid zou krijgen 
drie Balata-concessies, en waarbij beide partijen zich verbon-
den alkander te goeder trouw en naar bette weten te steunen 
ten einde Ie verkrijgen, dat gemeld ontwerp zoo tpoedig 
mogelijk, behoudens de wijzigingen, welke in een ingediend 
verzoekschrift waren gevraagd, en die welke door partijen 
alsnog in eikaars belang mochten worden geacht, in hoofd-
zaken ongewijzigd als verordening zou worden vastgesteld. 

In het kort zou men dit aldus kunnen weergaven, aai een 
lid van de Staten zijn stem en invloed tegen eenige Balata-
concessies heeft verkocht. 

Nu is daarbij nog te vermelden, dat men zich in de Staten 
niet alleen heeft onthouden van een uitspraak hieromtrent, 
omdat de zaai nog bij den rechter aanhangig was — daar-
voor zou misschien nog iets te zeggen zijn geweest en het zou 
aanbeveling verdienen, wanneer do geachte afgevaardigde de 
heer de Jonge in zijn naaste omgeving voor dit zeer kiescho 
denkbeeld propaganda maakte; in een orgaan, dat hem zeer 
na staat is publieke bespreking van zaken, welke bij den rech-
ter aanhangig zijn. aan de orde van den dag — maar in de 
Staten is ook vergoelijkend en verdedigend over dat contract 
gesproken. 

Het komt mij voor, dat onder deze omstandigheden, waar 
op een van de vooraanstaande leden van de Koloniale Staten 
deze blaam is komen te rusten en van eenige verontwaardiging 
in de Staten niet is gebleken, veeleer het tegendeel, hier geen 
lofrede op dat vertegenwoordigend lichaam had moeten wor-
den gehouden, gelijk de geachte afgevaardigde deed. Ik zal 
het hierbij laten. 

De heer Scheurer: Mijnheer de Voorzitter! Ik was niet 
van plan bij deze begrooting te spreken, maar na de rede 
van den heer van Vuuren meen ik mij verplicht met een enkel 
woord mijn instemming te betuigen met diens critiek. 

Jaren geleden is de zaak van de schoolverordening hier 
ter sprake gebracht. Verleden jaar heb ik zelf zeer uitvoerig 
die zaak behandeld en zij is dan ook in het toen verschenen 
Voorloopig Verslag als zoodanig opgenomen. Zelfs zijn in 
dat stuk 8 punten behandeld in verband met die schoolverorde-
ning; de Memorie van Antwoord was ook zeer gunstig ge-
steld ten aanzien van de in dat Voorloopig Verslag gestelde 
vragen. 

Het is een quaestie waarover geen verschil van gevoelen 
bestaat; iedereen is het er over eens dat die zaak alzoo ge-
regeld en opgelost moet worden. En nu hoor ik tot mijn ver-
bazing dat er feitelijk niets aan gedaan is en dat de toestand 
nog is zooals voorheen. 

Wa-t is daarvan de oorzaak? Is de Gouverneur in gebreke 
gebleven om den inspecteur in Suriname, die belast is met 
het onderzoeken van deze schoolverordening, aan te sporen 
om nu toch eens eindelijk die zaak op te lossen? 

Op die manier is het inderdaad om moedeloos te worden 
wat betreft het opkomen voor rechtmatige zaken. 

De geheele schoolverordening had al lang in orde kunnen 
zijn. Dan heette het. dat daarvoor het Regeeringsreglement 
veranderd zou moeten worden; dan weder behoefde het niet 
en kon het ook zonder die verandering. Nu worden er weder 
bezwaren gemaakt. 

Het is werkelijk, zooals Lk zeide, om er moedeloos onder 
te worden. 

Ik hoon. dat de critiek, die thans hier is uitgesproken 
op deze wijze van hand?len invloed moge hebben en dat 
binnen niet al te langen tijd deze zaak nu eens eindelijk 
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(Scheurer e. a.) 
geheel tot oplossing zal komen. Ik verwacht ook, dat deze 
Minister van Koloniën in deze zeer actief zal optreden en 
met bekwamen spoed die zaak tot een goed einde zal brengen. 

Do heer (Ie Graaff, Minister van Koloniën: Mijnheer de 
Voorzitter! Voor zoover mijn nog hoogst beperkte bekendheid 
met de West-Indische bestuurshuishouding dit toelaat, zal ik 
trachten de hier vernomen beschouwingen met een enkel 
woord te beantwoorden. In de eerste plaats wensch ik te doen 
uitkomen, dat, hoe onvoldoende uit den aard der zaak mijn 
kennis van de uooden en behoeften der kolonie Suriname op 
dit oogenblik nog moge zijn, van mijn zijde met inspanning 
van alle krachten gestreefd zal worden naar een ernstige be-
bandeling van de vele belangrijke aangelegenheden, welke, 
zooals mij bekend is, voor dat gebied regeling behoeven. 

Tot mijn spijt zal ik daarbij niet den steun hebben van de 
door eigen ervaring gekweekte nauwkeurige kennis van toe-
standen, waarin mijn ambtsvoorganger, de heer Idenburg, 
zich mocht verheugen. Bovenal wel in dit opzicht — ik deel 
hierbij ten volle het gevoelen van den geachten afgevaar-
digde den heer van Vuuren — kan liet aftreden van dien 
kundigen bewindsman voor de kolonie niet genoeg worden 
betreurd. 

De weldra te verwachten aankomst hier te lande van den 
Gouverneur Staal, voor wiens toewijding aan de belangen 
van het aan zijn bestuur toevertrouwd gewest een woord van 
waardeering past, zal intussehen mij het voordeel ver-
echaf'fen door diens mondelinge voorlichting1 een frisch, 
geheel actueel, beeld te kunnen verkrijgen van den alge-
meenen staat van zaken en van de verwachtingen en 
wenscken, welke in de kolonie zelf tot uiting BIB gekomen. 

Bovenal aal het de algemeene bestuursinrichting zijn, 
daaronder begrepen het nauw daarmee samenhangend onder-
werp van de regeling der financieele verhouding tot het 
moederland, de regeling van het kiesrecht voor de Koloniale 
Staten enz., waarop bij die beraadslaging mijn aandacht zich 
zal richten. Zooals in de Memorie van Antwoord werd aan-
geteekend, is het nu reeds mijn indruk, dat het bestaande 
niet bevredigend mag keeten. Aan het zeer besliste voorbe-
houd echter, dat ik in die Memorie meende te moeten 
stellen omtrent een nadere uitweiding — thans reeds — 
over dat veelzijdig vraagstuk, dat zeker niet bij eerste be-
schouwing tot een bevredigende oplossing is te brengen, 
ïncet ik, Mijnheer de Voorzitter, voorshands mij blijven 
houden. Intussehen kan ik den heer van Vuuren verzekeren, 
dat de inzichten van mijn ambtsvoorganger in het algemeen 
daarbij ook de mijne zuilen zijn. Onderwijs, verhooging van 
den arbeidszin der bevolking, verspreiding van practisclie 
landbouwkennis — in het algemeen verhooging van de intel-
lectueele en economische krachten der bevolking — al deze 
punten zullen voor mij onderwerpen zijn van ernstige be-
schouwing, en, naar ik hoop, van vrachtbare behartiging. _ 

Wat aangaat eerstgenoemd onderwerp, de voorziening in 
de behoeften op onderwijsgebied, ontveins ik mij niet, dat 
het zoeken naar een billijke oplossing voor het desideratum 
van een passende geldelijke ondersteuning van het bijzonder 
onderwijs eigenaardige moeilijkheden zal opleveren. Moei-
lijkheden, voortspruitende in het algemeen uit beperktheid 
der koloniale middelen. Hoe dit ook zij, Mijnheer de .VOOP-
zitter, ook omtrent dit punt past voor het oogenblik mij niet 
meer dan een zeer voorloopig oordeel, dat, naar ik mij voor-
stel, door nadere overweging spoedig in meer beslisten vorm 
herzien of uitgebreid kan worden. _ 

Voorshands kan ik slechts aanstippen, dat door den heer 
van Vuuren besproken punten in het algemeen vermoedelijk 
tot zijn bevrediging zullen worden opgelost, voor zoover zich 
althans geen bijzonders omstandigheden zullen voordoen, 
welke een bepaald beletsel opleveren. 

In rechtstreeksch verband met de zorg voor de ontwikkeling 
van het landbouwbedrijf, in het bijzonder van het bedrijf in 
grootere vermen, zal ook het immigratie-vraagstuk, dat door 
den heer van Vuuren te recht een van de grootste belangen 
voor de kolonie is genoemd, met aandacht door mij worden 
gadegeslagen. Niet minder het streven, om uit de verkregen 

(Minister de Graaff e. a.) 
werkkrachten, met name de Javanen, die naar de kolonie 
mochten worden overgebracht, zooveel mogelijk een nuttig 
bevolkingselement van blijvend karakter voor de kolonie \a 
kweeken. 

Van de opmerking van den heer de Jonge, omtrent minder 
zorgvuldige behartiging van belangen van persoonlijken aard, 
o. a. ten aanzien van de geneeskundige verzorging der kolo-
nie, de regeling van duurtetoeslagen als anderszins der kolo-
niale ambtenaren, de vaststelling van enkele ambtelijke be-
zoldigingen, enz., heb ik eveneens met belangstelling kennis 
genomen. 

Bij mijn besprekingen met den Gouverneur Staal zullen ook 
die onderwerpen zorgvuldig door mij worden overwogen. Wat 
aangaat de vertraagde indiening der begrotingsstukken voor 
het jaar 1920 zijn in de Memorie van Antwoord reeds inlich-
tingen gegeven. Ik hoop van harte, dat een volgend jaar de 
zaken een anderen loop kunnen nemen, waartoe van mijn 
kant de noodige aandrang zal worden geoefend. 

De vraag van den heer de Jonge, of het mogelijk zal zijn 
aan de leden dezer Kamer de kennisneming te vergemakke-
lijkea van de handelingen der Koloniale Staten, ook aan dit 
punt aal ik gaarne mijn aandacht schenken, evenals aan de 
door dien geachten afgevaardigde vermelde aangelegenheden 
van personeelen aard, als die betreffende den kolonialen amb-
tenaar van der Stadt. Ook daarbij zal een nauwgezette be-
spreking met den Gouverneur Staal ongetwijfeld tot de voor 
de kolonie meest vruchtbare oplossing leiden. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen en de beweegreden worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

Het ontwerp van wet tot vaststelling van de koloniale huis-
houdelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1920 
(1) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Onderartikel 27 wordt zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

Do onderartikelen 28 tot en het 32 van hoofdstuk XI der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920 worden achter-
volgens zonder beraadslagingen zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Beraadslaging over onderartikel 33, luidende: 
„Bijdrage aan de koloniale geldmiddelen, f 714 770." 

Bij onderartikel 33 komt in behandeling het ontwerp van 
wet tot vaststelling van de koloniale huishoudelijke be-
grooting. van Curasao voor het dienstjaar 1920 (f), 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer van Vuuren: Mijnheer de Voorzitter! Bij de be-
handelingvan deze begiooting kan ik nog korter zijn dan bij 
die van Suriname. Hier is het nog meer de boodschap': 
afwachten. Wij hebben niet alleen een nieuwen bewindsman 
achter de groene tafel, maar ook een nieuwen Gouverneur. 

Ik wensch er alleen mijn voldoening over uit te inreken. 
dat de Minister gelukkig verder is gegaan dm bij de begroo-
timg voor Suriname en de toezegging heeft gedaan, dat hij 
rekening zal houden met een vaak door mij uitgesproken 
wenseh, dat er een einde zal worden gemaakt aan den toe-
stand, dat de Koloniale Raad 6teeds zich zelf aanvult. Ik 
vind dat het allerongelukkigste stelsel van vertegenwoor-
diging. De Minister zegt in het bijzonder toe de bevordering 
van medezeggenschap van de Bovenwindsche eilanden. Hrj 
moge ook denken aan Aruba en Bonaire, waar nu geen en keu 
of één lid in de Koloniale Staten zit. Een goede stap in de 
richting is hert wetsontwerp straks te behandelen, dat de 
mogelijkheid opent da drie Bovenwindsche eilanden onder 
één gezaghebber te brengen. Ik hoop, dat deze er in slagen 
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zal da belangen VOS die eilanden meer naar voren te brengen. 
Indien dat geschiedt, maak ik mij niet ongerust over de be-
weging op Sint Martin, om in de reobtttreekscae betrekking 
te komen niet het moederland. Ik ocbt dat niet gewenseht, 

.maar ik geloof, dat, indien aan de grieven van de Boven* 
windsche eilanden eerder recht was gedaan, deze beweging 
niet zou zijn ontstaan. Ik moet ten slotte een enkel woord 
over bet onderwijs zeggen. Wij staan bier voor deze e:gen-
aardigbeid. dat, waar de Minister bii de begrootiug van 
Suriname beeit gezegd, dat wijziging van het Regeering»» 
reglement niet noodig is on gelijkstelling in te veeren, de 
Gouverneur van Curacao uitdrukkelijk het omgokeevde zegt, 
en bet gevolg daarvan is, dat wü daaraan hebbeu te danken 
een voorstel betreffende het onderwijs in Curacao, waarbij 
«enigermate aan de bezwaren van bet bijzonder onderwijs 
windt ie gemcet gekomen. Van gelijkstelling — beet het in 
de Memorie van Toelichting — ia den geest van het ontwerp-
Lager-ondcrwijswet is geen sprake. Hiertegen verzet zich bet 
Jtlegeeringsregleinent. 

De nieuwe regeling wil aan het schoolbestuur als 
ondersteuning toekennen : 

n. voor elke leerkracht de laagste bezoldiging, die 
aam een overeenkomstige leerkracht bij het openbaar 
onderwijs wordt verleend; 

b. vcor het bezit of verkrijgen van akten f 50 of f 100 
en voor gebruikmaken van sommige dier akten het 
dubbele; 

e. TOOT scholenbouw 60 pet. der werkelijk gedane 
uitgaven; 

d. voor aanschaffing van schoolbehceften f 1 per 
leerling der scholen voor gewoon lager onderwijs." 

Wij zien verder, dat de Gouverneur zelf van deze regeling 
schrijft: 

,,De nu voorgestelde regeling steekt nog altijd ongun-
stig af bij de in Suriname geldende, die, in 1904 inge-
voerd, in 1914 reeds door het Koloniaal bestuur onvol-
doende werd geacht." 

En verder: 
..Ofschoon bet niet noodig geacht wordt, ook nog ver-

gelijkingen te maken met Nederlandsch-Indië, meent 
onder.geteekende er toch op te moeten wijzen, dat ook 
daar bij ongeveer gelijke eischen hooger ondersteuning 
wordt verleend, dan in dit ontwerp wordt voorgesteld." 

De Gouverneur licht dit verder met voorbeelden toe. 
Mijnheer de Voorzitter, het behoeft geen betoog, dat, waar 

ik reeds de regeling voor Suriname onvoldoende vond, ik over 
deze nieuwe verordening niet in geestdrift kan zijn. De vorige 
Minister heeft erkend, dat, waar het bijzonder onderwijs in 
Suriname v.crdt behandeld als een kind, aan dat op Curacao 
de behandeling van een stiefkind ten deel valt. Dit schijnt 
neg steeds voort te gaan. Door de ervaring geleerd zal ik niet 
Tragen deze verordening te laten wachten op de reglements-
wijziging, al hoop ik. dat deze tot stand komt. Indien ik dit 
echter niet doe, dan geschiedt dit alleen onder de voorwaarde, 
dat van hetgeen dan wordt sreboden,_ niets van wordt afge-
nomen, zooals de vorige maal is geschied. 

De heer de Craaff, Minister van Koloniën: Mijnheer de 
Voorzitter! De beschouwingen van den geachten afgevaar-
digde, den heer van Vuuren, heb ik nauwkeurig gevolgd. 

Ook wat Curacao betreft, moet ik voorshands de welwil-
lendheid van de Kamer inroepen vcor mijn nog onvoldoende 
oriënteering ook op dat gebied. 

Van hetgeen ik met betrekking tot Suriname heb opge-
merkt, geldt in meerdere of mindere mate veel ook voor het 
C'nvaraoocho Gouvernement. Wanneer ik mij de bawhuuw>:i-
gnn te binnen roep, waarmede mijn ambtsvoorganger op den 
Uden April van dit jaar zijn denkbeelden omtrent het be-
stuur van die kolonie in deze Vergadering kenbaar maakte, 
kan ik verklaren, dat in hoofdzaak mijn nog zeer voorloopige 
inzichten zich in dezelfde lijn bewegen. „Decentralisatie en 
administratieve zelfstandigheid van de onderdeel en", — ook 
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(Minister de Graaff.) 
yoor mij gaan de eischen dar algemeene inrichting van het 
bestuurswezen denzelfden kant uit. Inzonderheid schijnt mij 
van groot gewicht de toekenning van een, meer of minder 
uitgebreid, verantwoordelijk bestuur voor die eilanden of 
groepen van eilanden, welker inwendige toestand dien maat-
regeld gedoogt. Ook wanneer ik voor sommige onderdeelen 
van het gouvernement van ontevredenheid las, daarbij vau 
eischen tot onevenredige uitzetting van bestuursuitg'aven, 
beo ik mij afgevraagd of, in den grond der zaak, het gemis 
vau het gevoel, in eigen bescheiden woning zooveel mogelijk 
baas te zijn, uiet de grondtoon van die stemming was. 

Zoowel op bestuursterrein als op het terrein der recht* 
spraak zijn inmiddels overeenkomstig de toezeggingen van 
den Minister Idcnburg voorzieningen getroffen, welke onge-
twrjfeld van nuttig effect zullen blijken 

Aan een ander voornaam onderwerp, dat door den heer vau 
Vuuren is bespreken: de bevordering van het onderwijs, zal 
ook voor Curacao in groote mate door mij aandacht worden 
geschonken. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

Art. 1 komt in behandeling. 

De cnderartikelen 1 tot en met 88 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomeu. 

Beraadslaging over de Vide afdeeling (Landbouw) in het 
algemeen. 

De heer Bulten: Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik over 
den landbouw, dezen belangrijken tak van bedrijf, welke voor 
Curacao van zoo groote beteekenis is, het woord vraag, dan 
doe ik dat, om van uit de Kamer belangstelling to toonen voor 
den opbloei van dez3 kolonie. In de rede. die gouverneur 
Helfiïch op 10 Juni heeft gehouden, zeide hij o.a.: 

,,In menig kring in Nederland groeit de belangstelling 
voor de kolonie, zoowel op het gebied van landbouw, als 
op dat van handel en nijverheid. Waar vaststaat, dat de 
ontwikkeling daarvan noodwendig zal bijdragen tot ver-
hooging van de koloniale middelen, zal het op onzen weg 
moeten blijven liggen om tot die ontwikkeling mede te 
werken door. voor zoover zulks mogelijk is. steun aan het 
particulier initiatief te verleenen. dat initiatief aan te 
moedigen en te bevorderen." 

Ik heb het vorige jaar gesproken over een nieuwe onder-
neming, de struisvogelteelt in het park ..Albertine". Die tak 
vangbedrijf blijkt zooveel levensvatbaarheid te hebben, dat ik 
er op blijf aandringen, dat Zijn Excellentie daaraan zijn volle 
aandacht zal blijven schenken. Ik weet wel. dat de gouver-
neur van Curacao daarop reeds de aandacht heeft gevestigd, 
maar ik zou dat nog eens willen versterken. Ten gevolge van 
den oorlog hebben verschillende werken en ook de aanvoer 
van de struisvogels zooveel geleden, dat het niet gemakkelijk 
zal zijn, dat bet particulier initiatief er zonder steun der 
Regeering in zal slagen, cm de struisvogelteelt daar te doen 
inburgeren. Ik wijs er op. dat noodiff zijn verschillende her-
stellingen aan den zeeda.ni ten einde zout water uit den aan-
plant te weren, herstellingen aan de stuwdammen voor irri-
gatie. aan de windmolens ter irrigatie, waarvoor de be-
noodigdheden uit Amerika moeten komen. Verder zijn er nog 
noodig verschillende herstellingen aan gebouwen en broed-
plaatsen, zoodat ik wel geloof, dat het. gezien de belangstel-
ling die de bevolking voor dezen tak van bedrijf begint te 
toonen. aanbeveling verdient, dat de Minister zijn zeer bij-
zondere aandacht aan deze struisvogelteelt schenkt, opdat 
door dien tak van bedrijf de bevolking van Curacao tot 
meerdere welvaart zal kunnen komen. 

De lieer de Graaff. Minister van Koloniën: Mijnheer de 
V. orzitter! Ik meen slechts te moeten ormerken, dat ik aan 
dit onderwerp ten zeerste mijn aandacht zal geven. 

http://zeeda.ni
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(Voorzitter e. a.) 
De beraadslaging over de Vide afdeeling (Landbouw) in 

bet algemeen wordt gesloten. 

De onderaiükelon S9 tot en niet 164 worden acktereenvol-
gens zouder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Artikel I wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen I I , I I I en IV, alsmede de beweegreden, wor-
den achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofde-
lijke stemming aangenomen. 

Het ontwerp van wet tot vaststelling van de koloniale huis-
houdelijke begrooting van Curacao (3) wordt zonder hcofde-
lijke stemming aangenomen. 

Onderartikel 33 van hoofdstuk XI der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919 wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

De onderartikelen 34 tot en met 43 worden achtereenvol 
gens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Art. 1 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artt. 2 en 3 en de beweegreden worden achtereenvol-
gens zonder beraadslaging: en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Het ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk X I 
(Departement van Koloniën) der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1919 wordt zonder hoofdelijke stemming aau-
genomen; 

II. Wijziging van het Reglement op het Beleid der 
Regecring in de kolonie Curacao (32). 

Dit ontwerp van wet wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen; 

III . de conclusie van het verslap; der Commissie in wier 
handen zijn gesteld de inlichtingen op het adres van K. E . 
Wilkens, gewezen algemeen ontvanger van 's Lands kas te 
Bondowoso, houdende verzoek om kwijtschelding van eene 
hem door de Algemeene Rekenkamer in Nederlaudsch-Indië 
opgelegde vergoeding (126). 

Deze conclusie wordt zonder beraadslaging en zonder hoof-
delijke stemming aangenomen. 

De vergadering wordt voor een half uur geschorst en daar-
na hervat. 

De Voorzitter: Ik deel mede, dat door de afdeelingen zijn 
benoemd tot rapporteurs voor de wetsontwerpen: 

Wijziging der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 (296); 
Tijdelijke afwijkingen van de Militiewet (330); 
Verhooging van de pensioenen (334), 
de heeren Kooien (voorzitter der Commissie), Poels, de 

Savoruin Loliman, Schouten en van Schaik. 

Aan de orde is de behandeling van de ontwerpen van wet 
tot vaststelling der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor 1920 en tot wijziging en verhooging der definitie! 
vastgestelde bcgrootine; van uitgaven van Nedcrlandsch-
Indië voor 192Ö, ten behoeve van den aanleg van tram-
wegen in Noord-Cheribon, van Tjiteureup naar Madjalaja 
(Preanger-Regentschappen) en van Sibolga over Ba'tang-
Taroc naar Padang Sidempoean (Tapanoeli) (4). 

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

/ (Sclieurer e. a.) 
De heer Scheirrer, voorzitter van de Commissie van Rap-

pcrteurs, brengt het volgende verslag uit: 

In handen van uw Commissie ziju gesteld de volgende 
adressen: 

teu eerste: een telegram van onderscheidene bonden en 
goteckend docr den heer Zaalberg, voorzitter van het hoofd-
ccinité van het Indo-Europeesche Verband. In dit telegram 
worden de bezwaren ontwikkeld tegen do unificatie der 
in koms teubela sti n g; 

ten tweede: een adres met bijlagen, m a r r o n de inhoud 
geliik is ac-n het voorgaande verzoek. De Commissie is van 
oordeel, dat deoe adressen tér keronis van de Kamer beaooren 
te worden gebracht en adviseert daarom deze neer te leggen 
ter griffie ter inzage van de leden. 

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De Voorzitter: Ik stel voor, evenals vorige jaren, de ont-
werpen van wet tot vaststelling der Indische "begroeting in 
deze volgorde te behandelen: eerst hoofdstuk I I (Uitgaven 
in Nederlandech-Indië); dan hoofdstuk I (Uitgnvcn in Xeder-
land); daarna hoofdstuk I I (Middelen in Nederiandsch-
Indië) en vervolgens hoofdstuk I (Middelen in Nederland). 

Daartoe wordt besloten. 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Albanla: Mijnheer de Voorzitter! Twee maanden 
geleden verklaarde in het Engelsche Hoogerhuis een lid van 
de Brjtsch-Indische Regeering, dat naar zijn meening in 
Britsch-Indië ,,de massa algemeen was ontwaakt, ook zelfs 
de ongeletterde klassen". 

Wie met een enkel woord den politieken toestand in Neder-
landsch-Indië wil teekenen, zal — naar het mij voorkomt — 
zich wat minder sterk moeten uitdrukken dan de Engelsch-
man deed. Dat de massa algemeen ontwaakt is, kan men vao 
Nederlandsch-Indië op dit oogenblik nog niet zeggen. Wel 
dat zij vrij algemeen bezig is te ontwaken, en dat een srroot 
gedeelte al wakker is. 

De laatste jaren staan in het teeken van de snelle politieke 
bewustwording van de inlandsche bevolking van Neder-
landsch-Indië. 

Het proces was al begonnen toen de groote Europeesche 
oorlog uitbrak. De opkomst van Japan uit den Russisch— 
Japanschen oorlog had er invloed op gehad. 

De wereldoorlog heeft het proces in hooge mate bevorderd. 
En in de laatste jaren heeft het reusachtige vorderingen 
gemaakt. 

Onder hen, die geroepen zijn (of althans zich geroepen 
achten) om de verschijnselen van den tijd in het openbaar 
te bespreken, zijn er sommigen, die de inlandsche beweging 
en haar groei gaarne voorstellen als de vruchten van Wes-
tersche reyolutionnaire denkbeelden en die meenen, dat aan 
die beweging de kop kan worden ingedrukt door een krachtig 
regeenngsbeleid daartegen te richten en door politie en justi« 
tie tegen haar propagandisten te mobiliseercn. 

Die beschouwing en die tactiek zijn buitengewoon opper-
yla_kkig: zij getuigen van evenveel gemis van historisch 
inzicht als van politiek begrip. 

Een beweging als die van de Sarekat Islam, wier organi-
saties op dit oogenblik moer dan 2i/2 millioen inlanders om-
vatten, kan niet de vrucht zijn van de propaganda van ge-
importeerde denkbeelden. Zoo'n beweging komt voort uit de 
maatschappelijke verhoudingen en uit de veranderingen die 
deze_ ondergaan. Zoo'n beweging zou ontstaan zijn en zou 
groeien, ook al had nooit een Europeesche revolutionnair in 
Indië een voet aan wal gezet. Zoo'n beweging groeit door, 
ook al zou men haar van al haar leidcis en propagandisten 
berooven. 

Evenmin als in de 16de eeuw de kerkhervorming is mestuit 
door de vervolging der ketters, evenmin als in de"l9de eeuw 
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de sociaal-democratie is ten onder gebracht door Bisinarck's 
politiek van gewelddadige onderdrukking, evenmin kan >n 
de 20ste eeuw de Indische volksbeweging door een reaction-
nair regeeringsbeleid worden teruggedrongen of ook maar tot 
staan gebracht. 

Die oeweging groeit voort en er is niet aan te twijfelen, of 
zij zal haar ideaal, de bevrijding van de Indische bevolking 
uit vreemde overheersching, bereiken. 

Intusschen heeft de inlandsche beweging, evenals de 
sociaal-democratie, een tweeledig karakter. Terwijl zij streeft 
naar de verwezenlijking van haar ideaal in de tóekomst, 
tracht zij in het heden verbeteringen te verkrijgen in het lot 
van de massa's, wier ideaal zij dient. 

Evenals de sociaal-democratie verwacht zij van den strijd 
voor onmiddellijke lotsverbetering, behalve die lotsverbete-
ring zelf, ook een zoodanige intellectueele verheffing en 
scholing van de massa, die zij leidt, dat deze tot de verwezen-
lijking van het ideaal eerder en beter in staat geraakt. 

Het optreden van deze inlandsche beweging (nationale 
bevrijdingsbeweging en hervormingsbeweging te gelijk), 
heeft de verhoudingen op staatkundig gebied in Ned.-Indië 
ten eenenmale veranderd, evenals het optreden van de 
arbeidersbeweging aan de politieke verhoudingen in Europa 
een ander aanzien heeft gegeven. 

De politiek van hen, die heerschsn, is nu niet meer, kan 
nu niet meer zijn, een politiek van willekeur, een van hard-
vochtigheid of barmhartigheid naar welgevallen. Zij is nu 
een politiek van de verdediging van de macht, met het min 
of meer duidelijke bewustzijn, dat de verdediging slechts het 
oogenblik kan verschuiven, waarop de macht zal worden 
afgestaan aan het zich verheffende volk. 

En de hervormingspolitiek in Ned.-Ir.dië is nu niet meer 
het beleid der genadige welwillendheid of het gevolg van 
den vrijen en nobelen gewetensdrang, zij is nu geworden de 
politieke weerslag van don machtsgroei der bevolking, die 
haar nooden bloot legt en haar eischen voordraagt. Zij 19 ge-
worden de politiek der concessies aan de groeiende macht der 
volksbeweging. 

Maar evennis in Europa de arbeidersbeweging bij de heer-
schende klassen niet alleen hervormingsgezindheid, maar ook 
reactionnaire neigingen wakker riep, zoo wekt ook in Neder-
landsch-Indië de inlandsche beweging naast het besef, dat 
ingrijpende hervormingen zoowel in de bestuursvormen als 
in de levensvoorwaarden der inlanders noodig zijn, bij 
anderen een hardnekkige reactie! 

Het spreekt vanzelf, dat die reactie voornamelijk aange-
troffen wordt in de kringen van hen, die bij den ouden toe-
stand de grootste voordeelen genoten; den ouden toestand, 
toen de inlanders niets dan gewillige uitbuitingsobjecten 
waren, die geen rechten verlangden, die niet staakten, die 
zich gedwee zware financieele lasten op den nek lieten leggen, 
die hun gronden op voordeelige condities beschikbaar stelden, 
die tevreden waren met een minimum van irrigatiewater, die 
gelaten toezagen, dat de schatten van hun land en van hun 
bodem ten bate der Europeanen werden geëxploiteerd. 

Maar al liggpn de haarden van deze reactie in de kringen 
der Europeesche ondernemers, voornameijk in die der 
suikerfabrikanten en der planters, de invloedsfeer der 
reactie strekt zich tot ver buiten die kringen uit en er is een 
duidelijk streven merkbaar om de Regeering in die sfeer 
te trekken. 

Van den tegenwoordigen Gouverneur-Generaal kan men 
zeggen, dat de opvattingen, waarvan hii herhaaldelijk blijk 
gegeven heeft, ver wijderd zijn van die der reactie. Men 
krijgt den indruk, dat de Gouverneur-Generaal de Indi-
sche beweging met welwillendheid te gemoet wenscht te 
treden, dat hij haar ruim baan •wenscht te geven voor een 
gezonde ontwikkeling, di t hij streeft naar een royale erken-
ning van de rechten der inlandsche bevolking. Maar zoo 
menigmaal als hij van deze gezindheid heeft blijk gegeven, 
zoo dikwijls heeft de reactie hem met bittere verwijten ge-
troffen. Hoe raasde zij, toen hij de inkrimping van het areaal 
voor den suikerrietaanplant overwoog; hoe verontwaardigd 
was eij, toen hij een ten onrechte gestraften pandhuisbeambto 

in eere herstelde; hoe verontwaardigd, toen hij een ruwen 
plantagechef krachtig terechtzette. 

Schier dagelijks kan men in de Indische bladen aantreffen 
klachten over het beleid van den Gouverneur-Generaal, over 
diens slapheid, en de Xederlandsche bladen, sommige althans, 
dragen het hunne in deze Hetze tegen den Gouverneur-
Generaal bij. Vooral het Handelsblad heelt zich hier te lande 
in dit opzicht buitengewoon onderscheiden. Men vraagt zelfs 
terugroeping van den Gouverneur-Generaal. Men wenscht in 
de plaats \ an het gematigd bewind dat hij voert, dat hij wil 
voeren, een bewind in den stijl-van Heutsz-Coliju. 

Helaas blijft die campagne blijkbaar niet zonder invloed. 
De Gouverneur-Generaal is tegen de tegenwerking en de be-
striiding van den reactionnairen kant blijkbaar niet altijd 
voldoende opgewassen en zoo is de heer van Limburg Stirum, 
de man, die de inkrimping van het suikerareaal over-
woog, ook de man die tot die inkrimping niet overging. Zoo 
is hij , de man, die de hervormingsbelofte, van het vorig na-
jaar uitsprak en de liervormingscommissio instelde, ook de 
man van de externeering en Sneevliet en Brandsteder, de 
man van de huiszoekingen, van het politietoezicht op leiders 
der inlandsche beweging, de man van de ukase aan de ambte-
naren, waarbij hun feitelijk verboden wordt aan de poli-
tieke bewegingen, welke de Regeering niet welgevallig zijn, 
deel te nemen. 

De Regeering slingert klaarblijkelijk tuschen twee koersen: 
dien van de democratie en dien van de reactie. 

Nu is het van het grootste belang, welke koers haar door 
de Nederlandsohe Regeering zal worden gewezen. En nu 
trekt het de aandacht, dat de pas opgetreden Minister, in het 
eerste belangrijke staatsstuk, met zijn naam onderteekend, 
de Me-morie van Antwoord nopens de Indische begrooting, 
de reactie en bagatelle behandelt, alsof het van ondergeschikt 
belang zou zijn te weten, hoe hij over haar denkt. 

Voor wie iets van dezen tijd begrijpt is het toch duide* 
lijk, dat de vraag, hoe een Regeeriug staat tegenover volks-
beweging en reactie, de allereerste en allervoornaamste vraag 
is welke men aan haar moet stellen. Zoodat de Minister, 
zich voorstellende aan de Staten-Generaal, niet kan 
volstaan met de korte alinea welke hij op bladz. 3 der 
Memorie van Antwoord aan de reactie wijdt en waarin hij 
niet veel meer zegt, dan dat hij tegen ontoelaatbare uit-
latingen van die reactie, in de pers bij voorbeeld, met de 
wapenen, welke ter beschikking staan van rechter en uitvoe-
rend gezag, wenscht te zien opgetreden. 

Maar de vraag, waarom het hier gaat, is niet hoe de 
Minister, hoe de Regeering zal optreden tegen uitwassen of 
excessen. De vraag is, welke koers voor het regeeringsbeleid 
door den Minister wordt gekozen. En nu was het noodig ge-
weest, nu was het onmisbaar geweest, dat de Minister aan de 
reactie, welke in Indië zoo brutaal werkzaam is, een halt had 
toegerocj>en en den Gouverneur-Generaal steun had toege-
zegd in diens verzet tegen de reactionnaire krachten. 

Indien dit ooit noodig is dan nu. 
De verhoudingen in Indië versoherpen zich, ook en mis-

sohien wel vooral, doordat de maatschappelijke tegenstellin-
gen daar zich verscherpen. Aan den eenen kant de toe-
nemende armoede van de inlandsche bevolking, wier in-
komen, toch reeds laag, niet of nauwelijks stijg-t, terwijl de 
kosten van het levensonderhoud, van de vele dingen, welke 
ook zij noodig heeft, op ongelooflijke wijze omhoog gaan. 
Aan den anderen kant de reusachtige winsten der industrieën 
— de suikerindustrie, de kinine-industrie e.a. — welke de 
dividenden maken bij tientallen, waarbij dividenden van 75 
pet. en 100 pet. schering en inslag zijn. En de hongersnood 
dreigt. Het is mij onbegrijpelijk, dat de Minister met zulk 
een blijmoedig optimisme in de Memorie van Antwoord over 
de vooruitzichten der voedselvoorziening spreekt: er zal geen 
rijst te kort zijn, er wordt voldoende aangevoerd. Terwijl 
dagelijks de berichten uit Indië komen, dat de vooruitzichten 
meer dan slecht zijn en dat thans reeds op tal van plaatsen 
voedselgebrek heerscht en men met bezorgdheid de komende 
maanden te gemoet ziet, waarin het misschien hier en daar 
ten eenenmale aan rijst zal ontbreken, omdat ook de aanvoer 
uit Saigon is stopgezet, zooala de bladen van 12 December 
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berichten. Zwaar drukt nu de verantwoordelijkheid op hen, 
die verleden jaar verklaarden, dat inkrimping van het suiker- I 
areaal niet noodig was, omdat genoeg rijst zou worden aan-
gevoerd. Zwaar zal die verantwoordelijkheid drukken, als 
straks aan de behoefte aan voedsel voor het volk niet zal 
kunnen worden voldaan. 

Wat doet de Regeering in deze ernstige omstandigheden? 
Voert zij een politiek, die vertrouwen inboezemt en waarbij 
de inlandsche bevolking rustig kan blijven? Zie naar de 
financieel* plannen. Ik weet, voor het cogenblik zijn de vcor-
stellen tot invoering van nieuwe belastingen teruggenomen, 
maar tot vóór enkele dagen lagen die voorstellen er toch 
maar als zooveel getuigen van de opvatting der Regeering 
en zij hebben hun indruk gemaakt. En welke moet die in-
druk zijn? Een veel te matige belasting van de Europeesche 
industrie, die do winsten bij millioenen maakt, een aanmer-
kelij'ke verzwaring van de accijnzen en van do invoerrech-
ten, gelegd, op de bevolking, die op dit oogenblik met do 
armoede en het gebrek worstelt. 

De plannen zijn nu teruggenomen en wij moeten afwach-
ten, welke plannen er voor in de plaats zullen komen; maar 
de tijd eischt, dat hier belastingplannen komen, waarbij de 
bevolking wordt ontzien en de groote winsten makende tak-
ken van nijverheid en landbouw in Indië worden belast; zoo, 
dat het mogelijk zal zijn om uit die inkomsten datgene te 
halen wat noodig is om de nooden der bevolking te 
lenigen. 

Ik wensch nu een woord te spreken over de excessen 
der inlandsche beweging. Excessen zijn er; zij begelei-
den alle grcote bewegingen, overal en in alle tijden. Zij 
moeten zonder twijfel worden tegengegaan, niet alleen 
door de Regeering, 'maar ook en vooral door de beweging 
zelf, die haar niet wensoht en die er door wordt geschaad. 
Ook door de Regeering. Maar de maatregelen, welke de 
Regeering tegen die excessen neemt, mogen niet de nor-
aoale beweging treffen; integendeel, juist als men excessen 
wil vermijden, moet men die normale beweging ruim baan 
geven. Hoe ruimer de bedding is, waardoor de stroom dier 
beweging zich voorwaarts kan begeven, hoe kleiner de 
kans, dat die stroom buiten de oevers treedt. 

In den laatsten tijd heeft men zich in Indië, en in lich-
tere mate ook in Nederland, min of meer opgewonden op 
grond van het bericht over het bestaan van de afdeeling B 
der Sarekat Islam, welke afdeeling zou zijn een geheime-
organisatie van inlanders, die voornemens waren om bij 
overrompeling zich van het staatsgezag in Indië meester 
te maken en bij die gelegenheid een grooten Europeanen-
moord aan te richten. Dergelijke geruchten zijn een dank-
baar voorwendsel geweest voor hen, die in Indië de reactie 
willen verdedigen en goedpraten. Maar er mag worden op-
gemerkt, dat in de eerste plaats die reactie veel ouder is dan 
de afdeeling B en dat het wel eens zou kunnen zijn, dat de 
afdeeling B zijn ontstaan te danken had aan de reactie in 
plaats van de reactie aan de afdeelintr B. 

Ten tweede zou ik willen opmerken dat men met de mede-
deelingen en berichten omtrent afdeeling B wel extra voor-
zichtig moet zijn, want er is vooral in de laatste weken ge-
bleken dat die mededeelingen en inlichtingen vaak op zeer 
eigenaardige wijze worden verkregen. 

Er komen een aantal tijdingen uit Indië, volgens welke 
van de inlanders met allerlei barbaarsche middelen ver-
klaringen worden afgeperst. Zijn die berichten juist, dan 
wordt door sommige ambtenaren een middeleeuwsch* pressie 
uitgeoefend op inlanders, om de mededeeelingen te ver-
krijgen, waaruit de verhalen omtrent den beraamden opstand 
kunnen worden samengesteld. 

Ten derde zullen zij, die in het bestaan van afdeeling B 
een aanleiding zien om zich tegen de volksbeweging te keeren 
in aanmerking moeten nemen, d»t de Sarekat Islam niet 
alleen alle aansprakelijkheid voor het ontstaan en het be-
staan van de afdeeling B afwijst, maar dat zij ook op haar 
laatst gehouden congres, waarvan de verslagen ons nu hebben 
bereikt, uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat zij de 
gemeenschap met allen, die zich met de afdeeling B inlaten, 
afsnijdt. 

— 19 DECEMBER 1919. 
vastgest. begr. van uitg. Ned.-Indië voor 1920 voor tramw. 

Ik wil nu overgaan tot de bespreking van het meest opzien-
barende exce3 van den laatsten tijd, een exces niet van de 
inlandsche beweging, maar van liet Nederlandsche gezag. 

Ik bedo-1 de Garoetzaak. 
Zelden heeft in Indië een gebeurtenis zooveel ontroeringen 

gewekt als het bloedbad, dat op 7 Juli in Garoet is aan-
gericht. Onroeringen van zeer verschillenden aard. Bij do in-
landsche bevolking en de democratische groepen der Euro-
peanen ontsteltenis en verontwaardiging, maar helaas bij de 
reactionnaire elementen blijdschap en voldoening, dat einde-
lijk de „eclatante daad", zooals men het noemde, was ver-
richt, waarop men lang had gewacht en die noodig was om 
die brutale inlandsche beweging'in iiaar schulp te doen 
kruipen. 

Het was moeilijk, ja het was onmogelijk om aanstonds 
nadat de telegrafische berichten ons hadden bereikt, ons hier 
te lande een oordeel te vormen. De gegevens daarvoor ont-
braken. Maar ook de Indische Regeering achtte zich niet 
dadelijk na het gebeurde in staat om een oordeel uit te spreken 
on zij benoemde een commissie van drie ambtenaren, de 
hecren de Roo de la Faille, lid van den Hoogen Raad, Dijk-
stra, een generaal, en Wolterbeek Muller, een hooggeplaatst 
rechterlijk ambtenaar, die aangaande het gebeurde een onder-
zoek zou hebben in te stellen en aan de Indische Regeering 
verslag zou doen. 

Dat verslag werd op 20 Juli opgesteld en uitgebracht en 
aan de hand van dat verslag, dat ais gevolg van een door mij 
schriftelijk tot de Regeering gerichte vraag ter griffie is 
nedergelegd ter inzage voor de leden, is het mogelijk ge-
worden ons een oordeel te vormen over het beleid van den 
resident der Preanger Regentschappen, jhr. de Stuers. 

Dat oordeel kan naar mijn meeninsr. die ik nu reeds wensch 
uit te spreken en straks wensch toe te lichten, niet andeTs zijn 
dan een veroordeeling van dat beleid, als zijnde dit beleid 
lichtzinnig, tactloos en wreed. 

Tot die slotsom moet reeds leiden" de lezinsr van het verslag, 
zooals dat op 23 Juli aan den Volksraad is voorgelezen. Maar 
tot die slotsom leidt met nog sterker dwingende kracht do 
lezing van liet volledige verslag, zooals het hier ter griffie is 
nedergelegd. 

Want ik moet tusschen die beide lezingen onderscheid 
maken. Zij zijn niet gelijk. Er heeft zich het ongehoorde feit 
voorgedaan, dat de toenmalige directeur van Binnenlandsch 
Bestuur, de heer Carpentier Alting. aan den Volksraad heeft 
voorgelezen een verslag, dat door hem willekeurig verminkt 
en besnoeid is. Men heeft den Volksraad afgescheept met een 
editio castigata. 

In de Handelingen van den Volksraad, waarin men kan 
aantreffen de lezing van het verslag, zooals die op 22 Juli 
is gedaan, ontbreken vier plaatsen, waarvan er ten minste 
drie van het grootste gewicht zijn. Aanvankelijk was het mb-
schien mogelijk hier aan een vergissing of slordigheid te den-
ken. maar die gedaebte is thans uitgesloten. Tn Het Volk van 
26 November heeft de oud-direeteur van Binnenlandsch Be-
stuur de heer Carpentier Alting verklaard, dat bij voor dezo 
weglatingen aansprakelijk is en hij treeft bliik. dat deze weg-
latingen welbewust en opzettelijk zijn geschied. 

Het zijn geen onbeteekenende plaatsen, die uit het verslag 
zijn weggenomen. De eerste betreft een medpdeelin<? omtrent 
den wedana van Lel es. Op hladz. 737 der Handelingen van 
den Volksraad lees ik in het verslag, zooals het daar is 
afgedrukt: 

„Wellicht dat langzamerhand de w-edana een en ander 
op gezagstoon heeft gevorderd en drinorend is opgetre-
den. Althans er ontstond bij Hadji Hasan wrok tegen dit 
districtshoofd." 

In het officieel rapport luidt die zinsnede aldus: 
,.Wellicht dat langzamerband de wedana een en ander 

op gezagstoon heeft gevorderd en dringend is cpgetre-
den — hij bevindt zich ongevepr een jaar ter plaatse en 
als ambtenaar 6taat hij niet bijzonder aangeschreven — 
althans er ontstond bij Hadji Hasan wrok tegen dit 
districtshoofd." 
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Het in den Volksraad wcggelatene is van groot belang. Het 

is, EOOali ik straks nog do gelegenheid zal hebben de Kaïiwr 
in herinnering te brengen, deze wedarui geweest, op wiens 
bericht de resident en assistent-resident telefonisch hebben 
besloten over te scan tot arrestatie van Hadji Hasan. Het is 
deze wcdana geketst, die de bevelen omtrent de riisitievcrautie 
Dan Hedji Hasan en ander© inwoners van de desa Tjihendal 
beeft Overgebracht. Op het bericht yan dezen wodniKi, dia 
niet goed stond aangeschreven, van wien men dus wist, dat 
hij vertrouwen niet verdiende, is blindelings door den re.-i-
dent besloten tot arrestatie van Hadji Hasan. van wien >!e 
wed n na vertelde, dat hij me: oproerige plannen ronde.' r. 

Hel is van het grootste belang, dat bekend werd. dat deze 
wedana. u;i wien* gezag de resident het eerste bedrijf van het 
treurspel is begonnen. ..als ambtenaar niet bijzonder stond 
aangeschreven en dat dit is weggelaten uit het verslag, is 
dus een weglating van reer bedenkelijken aard. 

De tweede weglating is van niet minder ernstige boteckems. 
Op blz. 788 van de Handelingen van den Volksraad wordt 
medegedeeld, wie Hadji Hasan was. 

„Hadji Hasan was een bejaard man en godsdienstig, 
gat als zoodanig eenvoudig onderricht en leiding aan 
zijn familie, maar godsdienstleeraar was bij niet. Hij 
schijnt zelf indertijd godsdienstonderwijs te hebben ge-
noten van een goeroe, woonachtig (naar men zegt) in de 
desa Tegal Goeboeg van het Cheribonsche regentschap 
Madjalengka, en was, waarschijnlijk in verband daar-
mede, lid van de Cheribonsche S. I . " 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer men die mededeeling 
leest, begint men te vermoeden, dat de Sarekat Islam op het 
verzet van Hadji Hasan invloed heeft gehad. Dien indruk 
evenwel kan men onmogelijk krijgen, indien men weet, dat 
in het officieele verslag achter de woorden „Cheribonsche 
S. I . " niet de punt staat, die den zin sluit, maar een komma, 
gevolgd door de woorden: 

„doch overigens is van invloed van die zijde nog niet 
gebleken", 

een toevoeging waardoor men een precies tegenovergestelden 
indruk krijgt dan door de voorlezing van het verslag in den 
Volksraad is gemaakt. 

Alsof dat niet erg genoeg was, heeft men een vervalsching 
— ik mag het niet anders noemen — gepleegd door van de 
6 conclusies, waarmede het verslag der Garoet-commissie 
eindigi, de zesde weg te laten. Die alinea luidt: 

„In hoeverre andere volksbewegingen of vereeni-
gingen bij deze zaak zijn betrakken, zal het voortgezette 
onderzoek nader aan het licht brengen." 

Hetgeen beteekent, dat tot op 20 Juli van een verband 
tusschen eenige organisatie of beweging eenerzij ds en het 
optreden van Hadji Hasan anderzijds niets was gebleken. 
Die hoogst gewichtige mededeeling van de commissie is den 
Volksraad verzwegen. . 

De vierde weglating moge niet zoo gewichtig zijn als de 
drie andere, zii is toch niet zonder beteekenis. Op bladz. 741 
van de Handelingen van den Volksraad vindt men een be-
schrijving van de houding, waai in de slachtoffers van het 
salvo, waarvooi de heer de Stuers verantwoordelijk is en 
blijft', zün aangetroffen. Die schildering is hoogst eigen-
aardig. Er wordt daar verteld: 

„Achter het iaam werd Hadji Hasan dood gevonden 
met een schot door het hoofd en de daarvoor gebonden 
amulet, de eeue hand gebald tot een vuist voor de borst, 
de andere met een kris opgeheven, gereed tot het geven 
van een steek. Bij de deuren lagen eveneens met krissen 
in de hand de vier deurwachters." 

Haar in bet officieele verslag vindt men daarachter de 
woorden: ..gereed tot het geven van een steek". De heer Car-
pentier Alting legde in Het Volk van 2G November uit, dat 
nii die woorden had weggelaten, omdat bij meende, dat over-
drijving den indruk zou schaden. Hiermede is toegegeven, 

dat het weglaten van den woorden den indruk van het 
voorafgaando grootcr maakt cu dat het handhaven van Jie 
woorden den indruk zou hebben verzwakt, Inderdaad moet 
die indruk zwak zijn. Ik heb gelukkig nog nooit zoo'u moord-

Eartij bijgewoond, maar het gezond verstand zegt toch, dat 
et dwaasheid is, om door de houding van een man, die door 

een schot is neergeveld, aangetoond te vinden, dat die man 
gereed was voor het geven van een steek. Dat Li zoo'n dwaos-
heid, dat de heer Carpentier Alting gevoeld heeft, dat men 
het niet al te bar moest maken, omdat anders geen mensen 
het zou gelooven. Iu dit licht bezien, is dio weglating van 

| beteekenis. 
Mijnheer de. Voorzitter J Aan den Volksraad is niet mede-

gedeeld, dat de lezing, door den heer Carpentier Alting van 
liet rapport gegeven, niei do getrouwe lezing was. De direc-
teur begon met de woorden: „Het verslap luidt aldu<„". en 
eindigde met: „Tot zoover het rapport". Met geen woord en 
geen gebaar heeft hij te verdaan gegeven, dat hij gedeelten 
ongelezen niet. Waar men aldus handelt, mng men geen 
woord, zelfs geen onbeteekenend woord, uit het voorgelezen 
stuk weglaten! 

In het Voorloopig Verslag is op het feit, dat ik bier 
bespreek, gewezen. Te voren had ik in Hel Volk van 19 en 
20 November de weglatingen reeds gesignaleerd. Persoonlijk 
had ik, nog vóór mijn artikelen verschenen, de aandacht 
van den Minister voor deze publicatie verzocht. Ik had niet 
anders verwacht of de Minister zou onmiddellijk naar Indië 
seinen om de ernstige fout ten spoedigste te doen herstellen 
en bij de eerste gelegenheid ds beste zijn scherpe afkeuring 
daarover uitspreken. 

Maareen scherp woord van afkeuring zoeken wij Ievergeef3 
in de Memorie van Antwoord: do slappe zinnetjes, die da 
Minister aan dit schandaal wijdt, zijn veeleer een poging 
tot vergoelijking! 

En do mededeeling aan den Volksraad ? 
Op bladz. 7 van de Memorie van Antwoord staat: 

„Wat den in het Voorloopig Verslag uitgesproken 
wensch betreft, dat zoo spoedig mogelijk ter kennis van 
den Volksraad worde gebracht, dat de lezing van het 
rapport, door den heer Carpentier Alting gedaan, niet 
overeenstemt met den tekst, merkt de ondergoteekende 
opj dat de Volksraadleder. de Handelingen ontvangen 
van de Staten-Generaal. Een afzonderlijke mededeeling. 
als in het Voorloopig Verslag bedoeld, zou reeds hierom 
geheel overbodig zijn." 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is niet minder dan ontstellend. 
Zóó ondermijnt men het Nederlandsch ge.^ag in Indië, zóó 
demoraliseert men de politieke zeden ! In naam der Regeenng 
wordt door den directeur van het Einnenlandsch Bestuur het 
vertegenwoordigend lichaam van een volk van 40 millioen 
zielen misleid, en de Regeering acht het zelfs niet de moeite 
en de telegramkosten waard om aanstonds de fout te her-
stellen en to bewijzen, dat zij voor het gebeurde niet de 
moreele aansprakelijkheid aanvaardt! De leden van den 
VolksTaad1 moeten maar wachten tot zij over zes weken de 
Handelingen ontvangen; voor een verontschuldiging gevoelt 
de Regeering zich klaarblijkelijk te hcog — neen. stelt zij 
zich niet hoog genoeg, Mijnheer de Voorzitter! 

Ik kan en v,il hiermede geen genoegen nemen: ten eerste, 
omdat de Volksraad niet op die wijze mag worden behandeld, 
en ten tweede, omdat ik het gevaarlijk acht een scherpe 
afkeuring achterwere te laten, omdat anders ambtenaren 
met minder consciëntieuzeu aard zich een zekeren vrijbrief 
kunnen voelen uitgereikt om er maar op los te knoeien. Want 
dit is niet de eerste manl. dat in Indië een verslag vervalscht 
is! Ook vroeger, een 25-tal jaren geleden, heeft zoo iets plaats 
gehad. Wanneer hiertegen niet krachtig wordt opgetreden, 
zal dit ook niet het laatste feit van dien aard zijn. Ik ver-
wacht, dat deze Farair, al* Volksvertegenwoordiging, zich 
geroepen zal gevoelen voor dte eer van die andere Volksverte-
genwoord iging, den Volksraad, in de bres te springen. Ik 
wensch de Kamer tot het uitspreken van haar memiing in de 
gelegenheid te stellen en heb daarom de eer. Mijnheer de 
Voorzitter, te dezer zake een motie voor te stellen, die ik op 
uw bureau deponeer. 
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(Voorzitter e. a.) 
De Voorzitter: Door den heer Albarda wordt de volgende 

motie voorgesteld: 
,,De Kamer, 

betreurende, dat op 22 Juli door den toenmoligen 
directeur van het binnenlaüdsch bestuur het verslag van 
do Geroet-commissie onvolledig aan den Volksraad is 
voorgelezen, 

verzoekt den Minister van Koloniën, onverwijld te be-
vorderen, dat de Indische Regeering zoo spoedig mogelijk 
het volledig verslag ter kennis van den Volksraad brengt, 

en gaat over tot de orde van den dag." 

Deze motie wordt ondersteund door de hoeren van Stapele, 
Lely, Schaper, Troelstra en de Groot en kan derhalve een 
onderwerp ven beraadslaging uitmaken. 

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

Daartoe wordt besloten. 

De heer Albarda: Mijnheer de Voorzitter! Hierbij kunnen 
en mogen wij het echter niet laten. Wij moeten vo..rkomen, 
dat een dergelijke fout opnieuw wordt begaan, en het middel 
daartoe kan worden gevonden in de toekenning van het recht 
van enquête aan don Volksraad. Voor de toekenning van rlat 
recht is herhaaldelijk in Indië zelf gestreden, en verleden 
jaar heb ik het hier bepleit. Zoolang de Regeering ile meest 
nauwgezette openhartigheid tegenover den Vclksrcad in acht 
nam, kon zij zich nog met een schijn van reent tegen dien 
aandrang verzetten, maar nu men den Volksraad op deze 
wijze heeft voorgelicht en misleid, en nu bovendien de 
Nederlandsche Regeering over deze bedenkelijke methode 
een zoo zachtzinnig oordeel heeft uitgesproken, nu is het 
recht van enquête een politieke noodzakelijkheid geworden. 

Ik heb daarom de eer, een daartoe strekkende motie in te 
dienen, Mijnheer de Voorzitter, die ik op uw bureau dt-poneer, 
en die ik u verzoek op een nader te bepalen dag in heha'ide-
ling te doen nemen, opdat to voren ook de Volksraad zelf in 
de gelegenheid zal zijn van zijn gevoelen ten aanzien van 
deze zaak te doen blijken. 

De Voorzitter: Door den beer Albarda wordt de navol-
gende m'otie voorgesteld: 

„De Kamer, 
van oordeel, dot aan den Volksraad het recht van 

enquête behoort te worden toegekend: noodigt de Regee-
ring uit, de daartoe noodige vooretellen te doon, 

en gaat over tot de orde van den dag." 

Ondersteund door de heeren Ketelaar, van Beresteyn, 
Schaper, van S tad ie en Sannes kan deze motie een onderwerp 
van beraadslaging uitmaken. 

De Voorzitter: Ik stel voor, deze motie te doen drukken 
en ronddeelen, en haar te behandelen op een nader te be-
palen dag. 

Daartoe wordt besloten. 

Da heer Albarda: Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
tot de Garoet-zaak zelf en in het bijzonder tot bet beleid van 
den resident de Stuers. 

Evenals de Minister in de Memorie van Antwoord, maak 
ik onderscheid tusschen de voorgeschiedenis van het Garoet-
drama en de oorsprong er van aan den eenen kant, en het 
beleid van de bestuursambtenaren aan den anderen kant. 
Wat de voorgeschiedenis betreft erken ik, dat voor de vol-
ledige kennis daarvan misschien nog niet genoeg materiaal 
aanwezig is, want het rapport van de commissie-de Roo de la 

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

(Albarda.) 
Faille berust op een eenzijdig onderzoek. De voorstellingen, 
daarin gegeven, zijn die van de ambtenaren, die in de zaak 
betrokken zijn geweest. Om een volledig beeld te vornu-n is 
noodig, het kennen van de uitkomsten van hel ondeizoek bij 
de inlanders ingesteld. Het is mogelijk, dat uit dat nader 
onderzoek zou blijken, dat het optreden van Hadji Hasan 
min of meer het gevolg is geweest van een beraamd p h n ; 
ik stel de theoretische mogelijkheid, in werkelijkheid wil ik 
wel zeggen, dat het mij zeer onwaarschijnlijk voorkomt, en 
dat tot dusverre van een dergelijk verband niets is gebleken. 
Dan is ook mogelijk, dat Hadji Hasan, in de weken die aan 
het bloedbad voorafgingen, van den kant der ambtenaren 
een tergende behandeling heeft ondervonden, welko hem en 
de zijnen in een toestand van verbittering of razernij heeft 
gebracht. 

Het nader onderzoek, hetwelk ik bedoel, is ingesteld; de 
Regeering heeft het opgedragen aan den bekenden Kenner van 
het Indisch volksleven, dr. Hazen, en deze heeft zijn versl-g 
reeds uitgebracht. 

In Indië is dat verslag evenwel niet in extenso gepubli-
ceerd; de Regeering wenscht tot volledige publicatie niet 
over te gaan. Ik verwacht van de Nederlandst-he Regeering, 
dat zij zich tot publicatie van dat verslag verplicht zal ge-
voelen; in deze ernstige zaak mag niets geheim blijven, 
dat dienen kan tot het vormen van een helder oorderl over 
deze aangelegenheid. 

Mijnheer de Voorzitter! Intusschen is voor de beoordceling 
van het beleid van het bestuur dat later te verkrijgen raite-
riaal niet noodig. Het verslag van de Garoet-connnissie be-
rust op inlichtingen, welke de bestuursambtenaren zelf heb-
ben gegeven. De voorstelling van hun beleid in dat verslag 
gegeven, is dus zeker niet in hun nadeel. 

Onvoorzichtig zou hij, die op dat verslag zijn oordeel bouw-
de, alleen dan zijn, wanneer dat oordeel over het beleid 
gunstig is. Maar indien het oordeel over het beleid ongunstig 
is, biedt dot verslag een zeer betrouwbare basis, want het 
is een voorstelling, welke de ambtenaren zelf hebben ge-
geven, het heeft dus de waarde van een bekentenis. 

De Regeering is nu, mijns inziens, hoogst onvoorzichtig 
geweest, door op grond van het verslag over het beleid van 
den resident een goedkeurend oordeel uit te spreken. Ik zie 
niet voorbii. dat de Indische Regeering verder is gegaan met 
haar goedkeurend oordeel dan de Nederlandsche. De Indische 
Rcvèsrinir heeft het beleid van den hepr de Storm, die <!e 
aansprakelijke man is, „ten volle" goedgekeurd. De Neder» 
landsche Regecrin" heeft, b i d o n s bet. antwoord, dat Minister 
Ruys mii destijds op miin schriftelijke vraag heeft gegeven 
en waarmede Minister de Graaf f in de Memorie van Ant-
woord verklaart akkoord te gaan, alleen goedgekeurd het 
beleid door de bestuursambtenaren gevoerd bij de inhechte-
nisneming, toen daartoe eenmaal was besloten. Zij trekt dus 
in twijfel of het noodig of verstandig is geweest, tot de 
inhechtenisneming over te gaan. 

Al is dus de Nederlandsche Regeering minder onvoorzichtig 
geweest dan de Indische Regeering, toch is zij, naar het mij 
voorkomt, bij bet vormen van haar oordeel niet voorzichtig 
genoeg geweest en beeft zij zich schuldig gemaakt aan opper-
vlakkigheid, aan groote oppervlakkigheid. 

Ik wil nu in de eerste plaats behandelen de vraag, of de 
resident goed heeft gedaan met te besluiten tot de inhechteui'-
neming. 

Het besluit om Hadji Hasan te arresteeren werd op o Juli 
genomen in een telefonisch overleg tusschen den assistent-
resident en den resident. 

Wat was daaraan voorafgegaan ? 
Welke waren de gegevens, waarop dit besluit van den resi-

dent berustte? 
De wedana van Leles had in de desa Tjikendal bij Hadji 

Hasan onwil ontmoet, om van zijn te velde staande oogst 'IC 
pikol rijst te verkoopen. Ik wijs er op, dat Hasan niet princi» 
pieel weigerde rijst af te staan, want hij had zich aanstonds 
bereid verklaard 10 pikol te verkoopen, maar hij maakte 
bezwaar tegen den verkoop van 40 pikols, omdat hij, nanr hij 
reide, die hoeveelheid voor de voeding van zijn talrijk gezin 
niet kon missen, 
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De commissie, die het Garoet-incident onderzocht, do 

commissie der 3 hooggeplaatste ambtenaren, verklaart, dat 
zij dien onwil van Hadji Hasan alleszins begrijpelijk vond. 
Zij schrijft op bladz. 738 van de Volksraad-tlanddingen: 

„Wachten met den padi-verkoop is voor een desaman 
van veel belang; de prijzen stijgen in den loop van het 
jaar, en padi in voorraad drupt niet zoo snel tusschen de 
vingers als geld." 

En iets verder: 
„Dat er wegens ds padi-requisitie ontstemming 

heerschte bij Hadji Hasan is niet onverklaarbaar." 
Bovendien schijnt de wedana (volgens de oommissie-de Roo 

de la Eaille) een hinderlijken gezagstoon te hebben gebruikt 
en noodeloos dringend te zijn opgetreden, althans Hadji 
Hasan raakte in een toestand van opgewondenheid, en hij 
vatte het voornemen op zioh tegen de padi-vordering te 
verzetten. 

Volgens de commissie was deze opgewondenheid te meer 
begrijpelijk: 

,,omdat men in de vastenmaand was en tegen het einde 
daarvan altijd eenig opgewekt gosdienstig leven valt 
•waar te nemen." 

In die stemming kreeg Hadji Hasan ruzie met een zijner 
schoonzoons. Deze schoonzoon, „erge dingen duchtend' — 
dus niet ,,waarnemend" maar slechts „duchtend" — begaf 
zich naar het desahoofd, met wien Hadji Hasan op gespannen 
voet stond en met dezen naar de wedana van Leles. 

De wedana was aanstonds bereid om een rapport over het 
gevaarlijk verzet, dat Hadji Hasan voorbereidde, te richten 
tot den regent. De wedana, de man die „niet bijzonder 
aangeschreven stond", stelde op den 25sten Juni dat rapport, 
gericht aan den regent van Garoet, op , : dat Hadji Hasan zich 

f ewapend zou verzetten en dat hij voor dat verzet witte 
leeren in gereedheid bracht. Maar van zoo weinig dringend 

belang achtte de wedana blijkbaar zelf de zaak, dat hij dien 
brief tot 30 Juni liet liggen en dien eerst toen op het kantoor 
van den regent bracht. 

Die regent had ook niet aanstonds gelegenheid om zich 
met deze buitengewoon gewichtige zaak te bemoeien, hij liet 
er eenige dagen overheen gaan en stuurde op 2 Juli zijn 
rapport aan den assistent-resident. Deze telefoneerde op den 
3den Juli met den resident en nu zegt het verslag: 

„In telefonisch overleg met den resident werd be-
sloten om na de aankomst van uit Tasikmalaja ontboden 
gewapende politie, hadji Hasan te Tjikendal wegens zijn 
gevaarlijke houding op te vatten." (blz. 738.) 

Dit besluit is de oorsprong van al het kwaad, dat is gevolgd. 
Dit besluit is in hooge mate lichtvaardig en geheel onver-
dedigbaar. Men vraagt zich af hoe het mogelijk is dat ver» 
antwoordelijke mannen op zulke onbetrouwbare gronden zoo'n 
besluit kunnen nemen. Men besloot Hadji Hasan te arre-
steeren op praatjes van een schoonzoon, met wien hij ruzie 
had, overgebracht door een wedana, die „niet bijzonder stond 
aangeschreven" en door een regent ; die reeds in het vorig 
jaar een terechtwijzing van den resident had gehad en om-
trent wien men ook allesbehalve gunstige inlichtingen had, 
van wien o. a. bekend was dat de bevolking hem haatte. 

Men besloot dus den man te arresteeren, terwijl er nog geen 
verzet door hem was gevoerd, terwijl er alleen van hem 
verteld werd dat hij zien eventueel tegen een padivordering 
zou verzetten, een vordering welke eerst over 6 a 8 weken 
zou behoeven plaats te hebben. 

Er bestond hier geen reden om over te gaan tot de 
irrestatie. Er bestond hier aanleiding om over te gaan tot 
sen onderzoek, in de eerste plaats naar de wijze, waarop de 
wedana er in geslaagd was Hadji Hasan zoo opgewonden te 
maken. Het eerste wat bier had moeten geschieden was een 
onderzoek naar het beleid van den wedana en vervolgens of 
het wel waar was, dat Hadji Hasan inderdaad in een toe-
stand van zoo gevaarlijke opgewondenheid verkeerde en 
zulke boosaardige plannen koesterde, en of hij niet tot 
kalmte te brengen was. Dat onderzoek achtte men niet noo-

dig. Men had er toch allen tijd voor, want het oogenblik 
der padi-vordering zou eerst over zes of acht weken aan-
breken! Men vond het gemakkelijker telefonisch te besluiten 
met een afdeeling gewapende politie naar de desa te gaan, 
ten einde den hoofdigen ctoer te arresteeren! 

Zij, die het beleid van den resident hebben goedgekeurd 
in de Indische bladen en in vergaderingen, waarin zelfs op-

f ewonden ovaties aan den resident zijn gebracht, zooals in 
e vergadering van den gewestelij ken raad van de Preanger 

Regentschappen gevoelen, dat ter rechtvaardiging van dat 
beleid het verhaal moet worden aangevuld. Zij gevoelen, dat 
de arrestatie en de daarop gevolgde maatregelen niet te ver-
dedjgen zijn, indien het enkel maatregelen zijn tegen een 
tani, die zijn rijst niet wilde afstaan. Zij vullen het verhaal 
dus aan met phantasie; zij phantaseeren, dat Hadji Hasan 
niet wegens de aangekondigde padi-vordering opgewonden 
was en in verzet kwam, maar dat hij in verzet kwam, omdat 
hij deel uitmaakte van een complot, omdat hij door de Sare-
kat Islam was opgestookt en voornemens was met anderen 
een greep te doen naar het gezag om zoo in de Preanger 
Regentschappen een vrijen staat te vestigen en alle Euro-
peanen over de kling of er uit te jagen. 

Wat daarvan waar is of liever wat daarvan in de dagen 
van het treurspel bekend was, moge uit het volgende bb"ken. 

Op 3 Juli was bij het bestuur van een dergelijk voornemen 
niets bekend en werd daaromtrent ook niets vermoed. Daar-
door kan dus de resident niet geleid zijn. Dat blijkt uit het 
rapport, van de Garoet-commissie, die volgens bladz. 737 van 
de Yo\ksTdi&i-HandeUngen op 20 Juli in haar rapport 
schrijft: 

„Of tot dien onwil andere invloeden van buiten af 
hebben ingewerkt, is nog niet te zeggen." 

Op dezelfde bladzijde is weggelaten de uitlating, welke ik 
zooeven noemde en die betrekking heeft op de S. I . : 

„doch overigens is van invloed van die zijde nog niet 
gebleken" 

en nog op 4 Juli werd de toestand als volgt beoordeeld: 
„Bijzondere beteekenis voor een mogelijk dieperen 

ondergrond werd door het bestuur niet gehecht aan de 
witte kleedij, omdat men meende — hetgeen ook niet 
onwaarschijnlijk is — dat in dit stadium de wrok over 
de padi-requisitie de aanleiding was van de felle hou-
ding van Hadji Hasan " (blz. 739). 

Wil men andere bewijzen, zij zijn ge.sreven door dsn ge-
machtigde van de Regeering in den Voksraad, den heer 
Muurling. Er werd daar gevraagd, waarom men, als er in de 
Preanger iets broeide, niet tijdig de noodige maatregelen 
had genomen om uitbarstingen te voorkomen; dan had het 
drama niet zoo bloedig behoeven te eindigen. De heer Muur-
ling sprak daarop op 11 Juli als volgt over: 

, de onderstelling, dat het bestuur eenige maanden 
te voren reeds in die streek op zijn hoede was. Deze onder-
stelling is niet juist, Mijnheer de Voorzitter, het was 
niet bekend, dat er iets bepaalds broeide en het bestuur 
was niet meer on zijn hoede dan in andere tijden. Er 
zijn altijd streken, die spoediger in onrust komen dan 
andere, maar er was geen bepaalde aanleiding om in het 
bijzonder op z'n hoede te zijn." (bladz. 546 der Hande-
lingen.) 

Daar «egt de Regeering ondubbelzinnig, dat in het optreden 
van Hadji Hasan niets van politieke bijbedoelingen kon 
worden gezien of vermoed, dat men dat optreden als niets 
anders heeft kunnen beschouwen en heeft beschouwd dan als 
een geval van begrijpelijken onwil van een boer, om de ge-
vorderde groots hoeveelheid rijst af te staan. 

Men besloot dus enkel en alleen op het rapport van een 
onbetrouwbaren wedana, zonder nader onderzoek, tot de 
arrestatie, gewapenderhand I 

Den vierden Juli begaf men zich met 27 man gewapende 
politie op weg. Natuurlijk vond men de desa in een toestand 
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(Albarda.) 
van opgewondenheid. Ik zou wel eens willen zien in welken 
toestand men een dorp in de Haarlemmermeer zou hebbon 
aangetroffen, indien mon daar met een afdeeling gewapende 
mannen was gekomen om een boer, die zijn koren niet wilde 
afstaan, te arresteeren. 

Desondanks gelukte het om Hadji Hasan tot bedaren te 
brengen. De inlanders die hem omringden en hij ontdeden 
zich van hun wapenen en hun witte kleeren en toonden ook 
toenadering in zake de padilevering. De stemming, zoo 
schrijft de commissie, scheen „merkbaar bedaard" (bladz. 
739). „Het werd daarom beter geoordeeld do weerspannigen" 
— dat waren de menschen nog in geen enkel opzicht metter-
daad geweest — ,,te bewegen huiswaarts te keeren; alsdan 
zou over eenige dagen zonder bloedvergieten tot inhechtenis-
neming kunnen worden overgegaan, van elk persoon in zijn 
eigen woning." Men spreekt hier van „weerspannigen , 
maar de menschen hadden zich nog in geen enkel opzicht aan 
verzet schuldig gemaakt. Men verwachtte alleen, dat zij zich 
over zes of acht weken, als tot de invordering der padi moest 
worden overgegaan, zouden verzetten. Hen in hechtenis 
nemen? Waarvoor? De menschen bleken toch voor rede vat-
baar, en zij hadden nog geen enkel© misdaad begaan. 

De arrestatie zou op 7 Juli plaats hebben. De opwinding 
nam toe. Wat een wonder. Hoe zou het hier geweest zijn ? 
En toen op 7 Juli de resident zelf met gewapende politie 
en infanterie de desa naderde, vond met de desabevolking 
in een toestand van opgewondenheid. Men trof Hadji Hasan 
en zijn gezelschap weer aan in witte kleeren en gewapend. 
Na een gesprek van een drie kwart uur gelastte de resident, 
„dat Hadji Hasan mede moest naar Garoet". Hadji Hasan 
..keerde zich daarop om en begaf zich naar de anderen in het 
huis, gevolgd door de zijnen; de deuren en vensters werden 
gesloten." (blz. 740). 

„Wat nu" , vroeg de resident? Hij stelde deze vraag, 
onvoorzichtig genoeg, aan den majoor, die hem vergezelde, 
majoor van der Bie. Deze was spoedig met zijn oordeel klaar 
en zeide: „Resident, er is maar één ding: sommeeren." En 
dan vertelt het verslag verder: 

„De resident, er ook niets anders op wetende, ge-
lastte daarop den detachementscommandant Hadji Hasan 
in hechtenis te nemen, zij het met geweld van wape-
nen." 

Er werd toen eenige keeren gesommeerd en daarna werd er 
driemaal geschoten, door vijftien man, opgesteld voor en ter 
zijde van net huis. Het eerste salvo ging over het huis, het 
tweede door het dak en het derde op borsthoogte door het 
huis, waarin ruim honderd menschen, mannen, vrouwen en 
kinderen stonden opgepakt, met het gevolg, dat zes per-
sonen werden gedood en 19 gewond, onder wie 4 vrouwen en 
een kind. 

Ziehier hoe men in Garoet het gezag heeft hooggehouden I 
Er is dezer dagen in Engeland ontroering geweest over 

een bloedbad, dat is aangericht te Allahabad in Amritsar, 
waar een aantal menschen zijn doodgeschoten, die daar wer-
den aangetroffen in een volksvergadering. Zij zijn doodge-
schoten zonder waarschuwing, dit is het eenige onderscheid 
met wat te Garoet is gebeurd. En toen gevraagd werd aan 
dengene, die de menschen had doen doodschieten, waarom hij 
dat had gedaan, antwoordde hij : 

..Ik kon de menigte zonder schieten uiteengedreven 
hebben, maar dan zou zij weer bijeengekomen zijn en 
gelachen hebben. Ik zou dan een mal figuur hebben 
geslagen." 

Garoet is Amritsar in het klein geweest. Men hoort nage-
noeg dezelfde motiveering. 

„Wat nu? vroeg de resident aan majoor van der Bie? 
die af en toe zich bij hem voegde, doch overigens bn 
zijn troep bleef, en die het opstellen van de gewapende 
politie volkomen doelmatig vond, en het optreden be-
daard en flink noemt. Daar de majoor het nog langer 
lankmoedigheid betoonen voor het behoud van het be-
stuursgezag zeer bedenkelijk achtte, antwoordde deze en 
o. i. te recht: Resident, er is maar één ding, sommeeren." 

Ziehier, evenals in Britsch-Indië. een schieten dat niet 
noodzakelijk was, gemotiveerd met de vrees, dat men het 
bestuursgezag zou schaden, dat men uitgelachen zou worden, 
als men niet zou hebben geschoten. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is onbegrijpelijk, dat de 
Regeering deze schietpartij heeft goedgekeurd; dat zij niet 
heeft gevoeld, dat het bestuur zelf zich in een netelige positie 
heeft gebracht door zijn averechts beleid en dat het zich 
in dio positie heeft gedragen op de slechtst denkbare manier. 

„Resident, er is maar één ding: sommeeren," zei de 
majoor, en de resident „wist er ook niets anders op" . 

Kan men dan alleen met salvo's arresteeren ? Arresteert 
men ook in Nederland iemand, die zich in een huis heeft 
teruggetrokken, door salvo's af te vuren? Kan men het huis 
niet omsingelen en wachten tot hetzij na een uur, hetzij na 
één, hetzij na twee dagen de betrokkene zijn huis gaat ver-
laten? 

Men was bang voor zijn gezag, men schoot. 
Schieten was te verontschuldigen geweest van bestuurs-

standpunt. indien het door de noodzakelijkheid van zelfver-
dediging was geboden. Maar dan had er een aanval of een 
poging tot een aanval van den kant der inlanders moeten 
plaats gehad hebben en daarvan blijkt niets. De commissie 
heefteen poging gedaan om het voor te stellen, alsof uit de 
houding der neergeschoten inlanders kon worden afgeleid, 
dat zij een aanval in den zin hadden; maar ik had reeds de 
gelegenheid de Kamer te doen gevoelen, hoe belachelijk die 
poging was. Den menschen kon geen andere bedoeling toege-
schreyen worden dan zich tegen geweld van bestuurskant ZQP 
noodig te zullen verweren. 

In den Volksraad heeft de Indische Regeering, zich aan-
sluitende bij de commissie de Roo de la Fciille, het beleid 
van den resident de Stuers, die voor de zaak aansprakelijk is, 
„ten volle" goedgekeurd en ook d© Nederlandsche Minister 
van Koloniën, hoewel hij van de arrestatie de noodzakelij k-
heid betwijfelt, keurt het bij de arrestatie gevoerde beleid 
goed. Intusschen is in Indië een nader verslag verschenen — 
zooeven zinspeelde ik er reeds op — het verslag van dr. 
Hazeu en dat verslag komt volgens de dagbladen tot een 
andera conclusie. Maar dit rapport wordt niet gepubliceerd; 
de Indische Regeering heeft slechts een uittreksel er uit 
bekend gemaakt, en er bij gevoegd de mededeeling. dat zij 
zich met de conclusie van dr. Hazeu niet vereenigt. Ik vraag 
aan de Regeering nadrukkelijk, te bevorderen, dat het rap-
port in zijn geheel wordt gepubliceerd, niet alleen in Indië, 
maar ook in Nederland. Het volle licht dient over deze zaak 
te schijnen en ook dienen de Volksraad en de Kamer in de 
gelegenheid te zijn te oordeelen. in hoeverre de Indische 
Regeering goed handelde, toen zij de conclusies van het rap-
port-Hazeu heeft gedesavoueerd. 

De wedana, die misschien de oorzaak van alles is, neeft 
eervol ontslag gekregen. De regent wordt eervol overge-
plaatst. De resident heeft de goedkeuring van de Regeering 
in ontvangst genomen. Dr. Hazeu, die zijn stem tegen dezen 
gruwel heeft durven verheffen, is inmiddels uit den Indischen 
dienst gedrongen en wordt gedesavoueerd. De heer Carpentier 
Alting. die den Volksraad een verminkt verslag voorleest, 
heeft eervol ontslag gekregen. De Volksraad is buiten het 
onderzoek gehouden, hem is een verminkt verslag voor-
gelezen, het verslag van dr. Hazeu wordt hem onthouden. 
Mijnheer de Voorzitter! Dit alles maakt een door en door 
triesten indruk. Dit kan zoo niet blijven. Het minste, wat 
wij van de Regeering mogen verwachten is, dat zii onverholen 
en krachtig haar afkeuring uitspreekt en die doet blijken 
door maatregelen. 

Wij hebben hier te doen met excessen. Zij die zoo forsch 
opgetreden willen zien tegen de excessen der inlaulsche 
beweging, zij moeten een nog forscher optreden verlaugen 
tegen de excessen van het Nederlandsch gezag; want deze 
excessen hebben veel ernstiger gevolgen dan de uitspattingen 
der inlanders. 

Doet de Regeering dit niet. dan is zij onruststoker. 
Ik wacht het antwoord van don Minister af. Ik zal na dat 

antwoord overwegen, of ik de Kamer tot een uitspraak over 
deze zaak zal uitnoodigen. Verstaat d© Regeering ten deze 
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•haar plicht niet. dan moge althans de Kamer bewijzen, dat 
»ij de Regeering niet met haar instemming steunt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik stap hiermede van deze zaak 
af en heb nu neg een paar kleine punten te bespreken. Het 
is in de eerste plaats de vraag, hoe de Regcering denkt over 
en zich wensoht ta gedragen tegenover h.;t streven, dat in 
Indië aan den dag is gekomen, om de ambtenaren van het 
gouvernement iu hun politieke vrijheid te beknotten. E r is 
onder dagteekening van 27 September door den gouverne-
monts-seerctaris een circulaire gezonden aan de hcofden van 
gewestelijk bestuur, waarin wordt te kennen gegeven, dat 
van ambtenaren, in dienst van het Indisch© gouvernement, 
niet kan worden geduld, dat zij opcenige wijze aan het poli-
tieke leven in Nederlandsch-Indië deelnemen in een der 
Regeering niet welgevalligen zin. Daarin wordt gezegd, dat 
voor personen die deelnemen aan plannen of samenzweringen 
tegen het gezag of die met geweld de bestaande orde zouden 
willen omverwerpen in den staatsdienst geen plaats is. Er 
wordt verder gegaan en gezjegd, dat ook zij die voor minder 
ver strekkende dingen propaganda maken en die zich <'aar-
voor op politiek terrein bewegen zich zeer in acht moeten 
nemen. Ik zal ter wille van den tijd uit die circulaire nu 
niets voorlezen, maar ik wil wel zeggen, dat zij zoo elastisch 
en vaag is gesteld, dat met die circulaire in de hand de 
grofste willekeur tegen de ambtenaren in praktijk kan wor-
den gebracht en dat daarmede de politieke bewegingsvrijheid 
ernstig kan worden beperkt. Dit heeft in Indië ongerustheid 
gewekt, zóó zelfs, dat nu daar te lande geruchten loopen, dat 
men zich moet voorbereiden op het ontslag uit den staats-
dienst van den ingenieur Cramer, lid van den Volksraad, t n 
van den heer Koperberg, beiden vooraanstaande figuren in 
de sociaal-democratische beweging in Nederlandsch-Indië. 
Die geruchten deel ik hier mede, om het gevaar te signa-
leeren, en in de hoop van den Minister te mogen vernemen, 
dat hij tot een dergelijken reactionnairen koers in het lndi-
sche regeeringsbeleid zijn medewerking niet zal verleenen. 

In verband hiermede, moet ik er op wijzen, dat op het 
congres van de Sarekat Islam door den heer Abdoel Moois is 
medegedeeld, dat er een geheime regeeringscirculair© Jttstaat, 
waarin het den ambtenaren verboden wordt lid van de Sareka; 
Islam te worden. Ik vraag de Regeering of haar van het 
bestaan dier circulaire iets bekend is. Indien een dergelijke 
circulaire bestaat, dan is zij een groote politieke fout. De 
leden van de Sarekat Islam uit te sluiten van ambtelijk© be-
trekkingen in Nederlandsch-Indië zou zijn een misslac van 
den eersten rang. Het doel van de Sarekat Islam is de ver-
wezenlijking vnn het ideaal der bevolking: de bevriidinc van 
Nedeidandsch-Indië uit vreemde overheersching. Dat moet ook 
het doel zijn van de Nederlandsche Regeering en wanneer de 
Regeeriüg de ijveraars voor dat ideaal uit haar dienst weert, 
schept zij tusschen de bevolking en zich zelf een tegenstelling, 
die niet anders dan voor de Regeering noodlottig kan worden. 

Eindelijk heb ik den Minister no<? een opheldering te 
vragen. Eenigen tijd geledon hebik den Minis'ter een schrif-
telijke vrna;r gesteld naar aanleiding' van een dagbladbt richt, 
volgens hetwelk de heer Muurling toen hij nog was hoofd 
van Jen politieton inlichtingen dienst, een schriftelijk aanbod 
aan het Soerabajaasnh Handelsblad heeft gedaan, om dut blad 
te koopen. Ik heb de Rpgeering gevraagd wat daarvan waar 
was, of die poging door den heer Muurling op eieren initiatief 
wos ondernomen of met medeweten der Regeering en 
welke de bedoelingen waren, die men met het bezit van dat 
bind zou trachten te verwezenlijken. Ik heb daarop 2 Decem-
ber ten antwoord ontvangen, dat den Minister van hetgeen 
iu mijn vrartg werd bedoeld „niets bekend is" . En on 3 Decem. 
l>er bevatten de dagbladen het bericht, uit Nederlandseb-
Indie, dat in den Volksraad door den heer Muurling zelf over 
deze Mak inlichtingen zijn gegeven. De heer Muurline zou 
hebben gezegd, dat het voorstel tot aankoop van het Saeraha-
jnatrli HanaettbVjtd een zuiver particuliere qoaeastie was 
•Ta. Mijnheer de Voorzitter, c-en particuliere qua est ie kan het 
geweest sijti, maar of het ook een zuivere qimpstie is. moet 
nog nader blijken. Iu ieder geval zou ik den Minister willen 
vragen, of hij. toen mijn tchriftelrike vraag tresteld was. geen 
inlichtingen heeft ingewonnen. Vindt hij geen aanleiding, 

(Albarda e. a.) 
wanneer een dergelijke vraag uit de Kamer gedaan wordt, 
daarover in Indië inlichtingen te vragen en is hij niet bereid 
dat alsnog te doen?' Ook omtrent deze zaak moet klaarheid 
kcraon, want het is van het grootste belang te weten of hoog-
geplaatste ambtenaren in den dienst der Regeering pogingen 
doen ' •" de beschikking te krijgen over dagbladen, ten eind.» 
daarmede zekere politiek in Indië te bevorderen of te be-
strijden. 

De heer de G'fC-r: #Mijnheer do Voorzitter! Als een der 
eerste sprekers in dit debat en als eerste spreker mijner 
fractie zou ik willen beginnen met dezen Minister een harte* 
lijk welkom in zijn nieuw ambt toe te roepen. De Minister 
komt hier met de reputatie van een uitnemend kenner van 
Indië en iemand met greote werkkracht. Ik hoop, dat hij tot 
zegen van Indië zal mogen werkzaam zijn en dat wij hem 
vaak in zijn werk zullen kunnen steunen. 

Het doet mij te meer leed, dat ik beginnen moet met een 
woord van critiek, hetwelk echter niet den Minister persoon-
lijk treft. Deze Minister heeft de begrooting gevonden zoo-
als zij door het Indisch Gouvernement was toegezonden en 
hier te lande is ingediend. Het punt, waarover ik wil spreken, 
is trouwens bij de Memorie van Antwoord teruggenomen, met 
de toezegging evenwel, dat het zal terugkeereu. Ik acht dit 
dan ook het juiste moment, om mijn opmerkingen daarover 
te maken, hopende, dat Zijn Excellentie deze wel zal willen 
overwegen. 

In de Indische belastingpolitiek begint zich een streven 
te openbaren om de heffingen op stebellooze wijze te ver-
splinteren. Men gaat heil zoeken in het stuksgewijze belasten 
van één of meer met name genoemde industrieën, die tijde-
lijk goed schijnen te gaan. In deze begrooting, zooals zij in-
gediend was, vindt men daarvan verschillende voorbeelden. 

Dit is even dwaas, als dat men bijv. in ons land een speciale 
winstbelasting ging heffen van de textielindustrie of de 
margarinefabricage of van Philips' gloeilampen. "Wanneer 
men dit ging doen, zou natuurlijk iedereen zeggen: dit is 
onredelijk en onlogisch: belast met inkomstenbelasting, oor-
logswinStbelasting, dividendbelasting en wat ge meer wilt 
alle hooge# winsten naar hartelust, maar doe het gelijk-op; 
neem er niet enkele bedrijven uit, op wie ge speciale zware 
lasten legt, terwijl ge andere, die even hoogo winsten 
maken, vrij uit laat gaan. 
_ Het stelsel, dat ik hier bestrijd en dat zich in deze begroo* 

ting in bedenkelijke afmetingen ging vertoonen, is in Indië 
niet geheel nieuw. Het werd o. a. in 1906 door u. Mijnheer de 
Voorzitter, als Minister toegepast, toen een speoiale belasting 
werd gelegd op Javasuiker en Delitabak. Er was toen in-
tusschen wel iets voor te zeggen: immers, destijds bestond in 
Indië nog niet een algemeene inkomstenbelasting. Niettemin 
werden door de heeren Bos en Pierson ook toen ernstige be-
zwaren geopperd en er werd slechts in berust, omdat de 
Minister de verzekering gaf, dat deze heffingen slechts zeer 
tijdelijk zouden zijn en ten spoedigste door een algemeene 
inkomstenbelasting zouden worden vervangen. Dit is dan ook 
geschied. De algemeene inkomstenbelasting is het volgend 
jaar gekomen en de speciale heffingen zijn daarmee verdwe-
nen. Niettemin komt men thans weer met dergelijke belas-
tingen. Er is thans inderdaad veel geld noodig, maar ik meen 
dat, hoe meer geld men noodig heeft, des te meer men moet 
streven naar een gelijkmatige, rechtvaardige verdeeling der 
lasten. Anders wordt de druk onhoudbaar, zoowel stoffelijk 
als moreel. Stoffelijk, omdat, als men enkele bedrijven er uit 

f tikt. op die bedrijven een onevenredig zware druk wordt ge-
egd. Moreel, omdat belastingen verreweg het gemakkelijkst 

gedragen worden._ wanneer men weet, dat aan allen, die in 
dezelfde omstandigheden verkeeren, een gelijke last wordt 
opgelegd. 

Een methode, als nu de Indische fiscus schijnt te wiikn 
volgen, is wel gemakkelijk en eenvoudig voor den fiscus, 
maar sluitend onbillijk tegenover de belastingplichtigen. Die 
„eenvoud", waarop in de Memorie van Toelichting herhaab 
delijk de nadruk wordt gelegd, springt inderdaad in 't oog. 
Enkele groote industrieën, die haar bedrijf als ' t ware in 'n 
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glazen huis uitoefenen, doordat zij haar lieele gestie openhar» 
tig publiceeren, worden op 'n oogenblik dat ' t haar goed gaat, 
besprongen met een geïmproviseerde belasting ad hoc, zonder 
te vragen of de gemiddelde inkomsten over een aantal jaren 
met dien oogenblikkelijken bloei in overeenstemming zijn, 
en zonder te vragen, of er in andere bedrijfstakken en langs 
andere wegen niet nog veel grootere schatten verdiend wor-
den, zij het minder openlijk. De fiscus heeft daardoor weinig 
moeite, maar de belasting werkt onbillijk, ' t Is een luk-raak-
heffing, bijna van hetzelfde gehalte als wanneer men een 
belastingambtenaar het land inzond met de opdracht: neem 
van iederen zak geld, dien ge aantreft, een bepaald percen-
tage af. Ook daarin zou zekere „eenvoud" liggen, maar tot 
een gelijkmatige distributie van lasten zou het niet voeren. 

Om een enkel voorbeeld te noemen: van den suikeroogst 
1919, die door de producenten gemiddeld tegen f 16 per picol 
verkocht is, zal een extra belasting geheven worden, terwijl 
daarna do prijs tot f 40 is opgeloopen. De tusschenhand heeft 
er schatten aan verdiend, maar zij blijft van deze belasting 
verschoond. 

Het stelsel is zóó onredelijk, dat de petroleumindustrie, die 
óók door zoo'n speciale belasting getroffen wordt, reeds in 
een adres heeft opgemerkt, dat dit feitelijk is een verhooging 
bij ordonnantie van den volgens de Mijnwet verschuldigden 
cijns, en dat het daarom in strijd is met de wet. Ik laat in 
het midden in hoeverre die redeneering formeel juist is, maar 
een dergelijke belasting lokt zoodanige bezwaren vanzelf 
uit. Ik vraag met ernst: waarom toch dit geknutsel? Men 
heeft thans in Indië een inkomstenbelasting, een overwinst-
belasting, en bovendien tijdelijk een oorlogswinstbelasting. 
Men kan, zoo men wil, de percentages vernoogen. Waarom 
dan dit splinterig, onrechtmatig gedoe, in plaats van gelijk 
recht voor allen? 

Het is zoo teekenend en scherp, op de wijze als dr. Bos dit 
gewoon was, door dien geachten afgevaardigde in 1Ö06 ge-
zegd: „Wat wij moeten hebben is dit, dat, indien de tijden 
voor de culture.:;, van welken aard ook, gunstig zijn, de schat-
kist daardoor mechanisch wordt gevuld, dat wij niet telkens 
hebben te vragen, welke cultuur goed en welke slecht gaa t . " 
Dat is het, Mijnheer de Voorzitter. Automatisch moet de 
schatkist worden gevuld, als het bepaalde cultures goed gaat. 
Zoo gaat het immers in het moederland ook. 

Da heer Bos betoogde ook, dat men zulke speciale heffin-
gen alleen nog zou kunnen billijken, wanneer er uitgaven 
werden gedaan ten behoeve van bepaalde industrieën, dus als 
e-en soort retributie. Hij zeide: 

.,Ik kan mij voorstellen, dat men een industrie als de-
suiker, als de tabak, o f zonderlijk wil treffen wan-
neer werkelijk voor die industrie in sommige streken 
buitengewone uitgaven moeten gedaan worden. Bijv. 
wanneer bij de suiker maatregelen voor waterverdeeling, 
enz. worden genomen, vind ik het rechtmatig, dat de 
kosten voor rekening van de industrie komen. En wan-
neer bijv. blijkt, dat ten gevolge van de uitbreiding der 
tabaksindustrie op Sumitra het noodig wordt, daar meer 
politie te hebben, dan zou ik het billijk achten, dat de 
industrie daar ter plaatse daarvoor afzonderlijk moest 
bijdragen." 

„Maar", ging de heer Bos voort, „wat kan de reden 
zijn, om in het algemeen de ééne soort ondernemingen 
niet te treffen, de andere wel?" 

Alben dus ols retributie kon het worden gebillijkt. Dat is 
Jietzelfde standpunt, ook door u als Minister ingenomen, 
Mijnheer de Voorzitter, in de Memorie van Antwoord van 
de brgrooting voor 1908, toen u die tijdelijke belastingen 
introk en verving door een algemeene inkomstenbelasting. 

In Let Voorloopig Verslag is toen door enkele leden van 
de Kamer aangedrongen om de tijdelijke suikerbelasting te 
handhaven. Te recht is toen in de Momorie van Antwoord 
gezegd: 

„Wanneer in bemoeiingen van het gouvernement ter 
bevordering van de suikerindustrie aanleiding mocht 

worden gevonden voor een afzonderlijke heffing op dit 
artikel, zou die heffing het karakter van retributie 
moeten dragen, maar niet bij de inkomstcnbe!a?ting ge-
regeld moeten worden." 

Ik wil er nog op wijzen, dat ook de heer Tak, toenmalig 
sociaal-democratisch lid van deze Vergadering, in het debat 
van 1906 den Minister tegenover den heer Bos verdedigende, 
toch zeide, dat hem 

„deze vorm van belasting niet de liefste is. Ik zou 
de voorkeur geven aan een progressieve inkorastenbelas-
t inc; manr waar deze niet geboden wordt, is het beste 
wat geschieden kan de verhoogde heffing op tabak in 
Deli en op de suiker." 

De heer Tak ging voort: 
,,De Minister en de Gouverneur-Generaal bereiden 

voor de mngressieve inkomstenbelasting, maar wij w-eten 
allen, dat op den weg naar een dergelijke belasting, 
vooral indien zij progressief zal zijn, menige hindernis 
wordt aangetroffen." 

M. a. w., het voornaamste argument, waarmede de heer 
Tak het voorstel verdedigde, was dat een progressieve in-
komstenbelasting wel was aangekondigd, maar haar komst 
nog onzeker was. 

De heer Pierson zeide in het bedoelde debat: 
„Ik stem er alleen voor omdat het tijdelijk is en de 

Minister dat uitdrukkelijk heeft verzekerd." 
Zoo was vrijwel de geheele Kamer in 1906 eenstemmig in 

haar oordeel dat een productenbelastinsr een pis aller was en 
alleen duldbaar en toelaatbaar, omdat de inkomstenbelasting 
er nog niet was. Nu is die inkomstenbelasting er wel en nu 
schijnt het mij niet aanbevelenswaardig, tot dat vicieuze 
stelsel terug te keeren. 

Er is thans minder dan ooit reden voor. Men legt zich in 
deze tijden bij hooge belastingen ten slotte zoo gemakkelijk 
neer, wanneer men maar weet, dat zij algemeen en recht-
vaardig werken. Dit is onder andere wel gebleken in ons 
land bij de verdedigingsbelastingen. Deze waren feitelijk 
een zeer zware verhooging van de vermogens, en de in-
komstenbelasting. Geen eniel adres is daartegen ingekomen 
en na de inwerkingtreding zeide het nubliek: het drukt 
z w a a r . maar wij begrijpen dat dit thans noodig is. Men 
voelde de rechtvaardigheid van die belastingen en dit deed 
den last blijmoedig op zich nemen. 

Zulke geïmproviseerde uitzonderingsheffingen daarentegen, 
als nu in Indië worden ontworpen, zulke pijltjes afgeschoten 
op bepaalde industrieën, wekken weerzin, omdat men zich 
buiten het gemeene recht voelt geplaatst, geven aanleiding 
tot protesten, dempen den ondernemingsgeest, omdat men 
zich overgeleverd gevoelt aan een onrechtmatige behande-
hng en niet weet, hoever deze zal gaan. 

Dat schrikt het kapitaal af, ook het vreemde kapitaal dat 
nog zoo noodig is om de schatten van Indië's bodem tot ont-
wikkeling te brengen en dat een van de beste waarborgen 
is 'roor de internationale veiligheid van onze Oost. 
m i o Z T n u d e m o t i e v e n ! in de Memorie van Toelichting 
rUl . 18) aangevoerd, om niet eenvoudig de inkomstenbelas-
ting te vernoogen, doch deze vitieuze belastingen te ontwer-
pen. Vooreerst, dat de tegenwoordige organisatie en bezct-
ting van den Indischen belastingdienst een opvoering van do 
quota der inkomstenbelasting niet gedoogt. In de tweede 
plaats, dat het heffingspercentage van de inkomstenbelas-
ting te hoog zou moeten worden. 

Ik acht dit toch waarlijk armelijke argumenten. Wanneer 
men niet voldoende personeel bij' de belastingen in Indië 
heeft, laat men dan méér personeel aanstellen. Het gaat 
toch niet aan te zeggen: invoering van een juist en recbt-
vaardig stelsel kost mij eenige moeite aan onderzoek, controle 
en schifting; daartegen zie ik op en dnarom neern ik het 
geld maar waar het ' t naast voor het grijpen ligt. Juist bij 
de stijgende behoeften der schatkist gaat het minder dan 
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(de Geer.) 
ooit aan, dergelijke ruwe methodes te volgen. Wij leven nu 
eenmaal in een tijd, waarin een grooter deel van de natio-
nale inkomsten zijn weg vindt naar de gemeenschappelijke 
huishouding en een kleiner deel naar de particuliere huis-
houdens. Daarover behoeft men zich m. i. niet ongelukkig 
te maken. Maar in zulk een tijd is een technisch zoo vol-
maakt mogelijk ingerichte belastingdienst een allereerste 
vereischte. Dat geldt voor Indië evengoed als voor Neder-
l f tnd. . . 

Het tweede argument van de Memorie van Toelichting be-
treft het te hooge percentage waartoe men zou moeten 
komen als men het uit de inkomstenbelasting zou willen 
krijgen. 

Nu lijkt mij dit nog ongerijmder. Bepaalde bedrijven 
worden 'exorbitant belast omdat een verhooging van het alge-
meen percentage een te zwaren druk zou opleggen. Dit 
schijnt min of meer absurd. 

Natuurlijk zou bij verhooging van de inkomstenbelasting 
met het beginsel ' van draagkracht en progressie terdege 
rekening gehouden moeten worden, maar dan zouden ten 
minste allen, die in dezelfde omstandigheden verkeeren ge-
lij keiijk worden belast en niet gemakshalve het geld alleen 
daar worden weggehaald waar het ' t dichtst bij de deur ligt. 

De directeur van financiën heeft in den Volksraad ge-
»egd — en dit loopt parallel met het argument van de 
Memorie van Toelichting —: Wat zou men wel zeggen, als 
wij eens 20 pet. inkomstenbelasting moesten vorderen? 

Ik antwoord daarop: daar zou ik niet zoo overmatig veel 
r an zeggen; in ons land betalen thans de hoogste toene-
mingen volgens de verdedigingsbelasting I I 6 pet. en volgens 
de inkomstenbelasting 15 pet., totaal 21 pet. Afgezien nog 
van de vermogensbelasting en de verdedigingsbelastingen 
I en IA en de gemeentebelasting. Waarom zouden de hoogste 
toenemingen dat desnoods ook in Indië niet kunnen dragen, 
en vooral: waarom is 20 pet. te veel als het van alle hooge 
inkomens geheven wordt en niet te veel als het van een deel 
der inkomens geheven wordt, b.v. van die uit Buiker, gelijk 
volgens sommige berichten een oogenblik in de bedoeling 
lagP De Minister breke daarom radicaal met deze stelsellooze 
belastingplannen en vordere langs regelmatigen en rechtvaar-
digen weg wat de Indische schatkist behoeft. 

Ik verheug mij er in, dat de Minister in de Memorie van 
Antwoord — en ook daarom is dit woord niet tot hem persoon-
lijk gericht — Teeds min of meer dien kant opjraat, hoewel 
m. i. nog niet krachtig genoeg. 

Wij lezen op bladz. 12 der Memorie van Antwoord: 
,,Dat een zoodanig stelsel van belastingheffing van 

speciale producten in het algemeen niet gelukkig is, 
moet den nier aan het woord zijnden leden worden toe-
gegeven. In de gegeven omstandigheden, waarin zoo ten 
eenenmale abnormale verhoudingen zich voordoen, zijn, 
naar het oordeel van den ondergeteekende, niettemin 
alleszins termen aanwezig om tot dat middel de toevlucht 
te nemen." 

Ik merk op, dat wij in ons land in die abnormale omstan-
digheden niet tot dergelijke abnormale heffingen onze toe-
vlucht hebben genomen. Wij hebben de verdedigingsbe-
lasting en tijdelijk de oorlogswinstbelasting ingevoerd, maar 
wij hebben geen belasting geheven van Phil ips' gloeikousjes, 
textiel- en andere speciale producten. De oorlogswinstbelas-
ting heeft men ook in Indië tijdelijk ingevoerd en men kan 
daar ook de verdedigingsbelasting invoeren in den vorm van 
een verhoogd percentage van de inkomstenbelasting. 

„Intusschen" — zoo gaat de Minister in de Memorie 
van Antwoord voort — ,,zal het zijn streven zijn, om 
zoodra aan de in de Memorie van Toelichting (bladz. 13) 
vermelde beletselen tegen een doeltreffende herziening 
der inkomstenbelasting tegemoet kan worden gekomen, 
met medewerking van de Indische Regeering tot zooda-
nige herziening de noodige stappen te doen, ten einde 
op rationeelen grondslag inzonderheid de winsten, welke 
door Let grcct-kapitaal in Indië worden behaald, meer 
dan onder vigueur van de tegenwoordige regeling dier 

(de Geer e. a.) 
belasting het geval is, aan de behoeften der schatkist 
dienstbaar te maken en daarmede de middelen tot dek-
king van den normalen diens te versterken." 

De Minister bedoelt dus blijkbaar, dat. zoodra aan de be-
zwaren tegen de verhooging van de inkomstenbelasting is 
te gemoet gekomen, men met deze speciale heffingen zal op-
houden en net zal trachten te vinden langs den normalen weg. 
W,Zoodra aan de in de Memorie van Toelichting vermelde 

etselen" zal zijn te gemoet gekomen. Maar het ééne belet-
sel — dat de inkomstenbelasting dan te hoog wordt — schept 
men zich zelf en daaraan kan men nooit te gemoet komen. 
Aan het andere beletsel — dat de organisatie van den belaö-
tingdienst onvoldoende is — kan men wèl te gemoet komen. 
Maar het zal zaak zijn dit zoo spoedig mogelijk te doen. 

Bovenal zou ik tot dien Minister willen zeggen: zoolang 
gij niet hebt bereikt onzen gemeenscha ppelrj'ken wensch om 
het te vinden in de algemeene heffingen, zoek het zoolang 
in trjdelrjke, doch niet in permanente speciale belastingen. 
Een tijdelijke belasting van deze scort kan er, in afwachting 
van beter, nog mee door, evenals die van Minister Fock in 
1906. Maar niet kunnen er mee door permanente belastingen 
zooals die waren aangekondi:>d, want, zoodra de inkom-
stenbelasting zal zijn verhoogd, zal men van dit slechte 
stelsel afscheid moeten nemen en zal iedere opbloei van cul-
tures, naar het woord van dr. Bos, slechts automatisch de 
schatkist moeten vullen. Ik beveel een en ander in de wei-
willende overweging van den Minister aan. 

Ik zou hier kunnen eindigen, wanneer ik niet nog een 
woord wilde zeggen over de motie van den heer Albarda 
omtrent het Garoet-geval, waarin wordt gezegd dat de Kamer, 
betreurende dat het verslag onvolledig is weergegeven, den 
Minister uitnoodigt om alsnog aan den Volksraad het volle-
dige verslag te doen mededeelen. Die motie is heel wat kal-
mer gesteld don het overig betoog van den heer Albarda, 
waarin hij o. a. sprak van „vervalsching". Bij deze redactie 
is de goede trouw van hem, die het verslag voorlas, niet uit-
gesloten. De Kamer kan dunkt mij deze motie, als zij eenigs-
zins wordt aangevuld, wel aanvaarden, want ik geloof, dat wij 
allen kunnen betreuren, dat dat verslag onvolledig is weer-
gegeven. 

De Voorzit ter: Ik heb daar juist een gewijzigde redactie 
van de motie van den heer Albarda ontvangen.'Ik zal die even 
voorlezen. Zij luidt: 

„De Kamer, betreurende dat op 22 Juli 1919 de toen-
malige Directeur van het Binnenlandsoh Bestuur bij de 
voorlezing van het verslag der Garoet-commissie aan den 
Volksraad daaruit eenige zinsneden heeft weggelaten, 
zonder te verklaren, dat zijn voorlezing van het verslag 

.met den tekst niet geheel overeenkwam, verzoekt den 
Minister van Koloniën onverwijld te bevorderen, dat de 
Indische Regeering zoo spoedig mogelijk het volledig 
verslag ter kennis van den Volksraad brengt, 

en gaat over tot de orde van den dag." 
De heer de Geer: Ook hierin is niet uitgesproken de kwade 

trouw, maar betreurt men het feit. hetwelk naar ik meen de 
geheele Kamer kan betreuren, dat eenige zinsneden zijn weg-
gelaten zonder dit er bij te zeggen. 

Wat de conclusie aangaat, wordt aan den Minister verzocht 
aan den Volksraad het volledige verslag te doen mededeelen. 
Ik meen, dat er bij zou moeten staan: aan den Volksraad ook 
mede te deelen de verklaring van hem, die het stuk voor-
gelezen heeft, waarom hij die stukken weggelaten heeft. Ik 
meen, dat onpartijdigheidshalve de motie aldus zou moeten 
worden aangevuld en dan meen ik. dat zij ook voor den 
Minister wel aannemelijk zou kunnen zijn. 
_ Maar nu nog een enkel woord over de minder kalme opvat-

ting van den heer Albarda buiten zijn motie. De geachte 
afgevaardigde heeft gesproken van ..vervalsching" en aan 
verschillende weglatingen booze bedoelingen toegeschreven. 
Op dit punt was zijn betoog weinig overtuigend. Het meest 
trof mij in dit opzicht wat hij zeide over de weglating uit het 
verslag van een der conclusies, en ik behandel dit dus als 
typisch voorbeeld. 
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(de Geer e. a.) 
Men kan deze weglating zoowel ten goede als ten kwade 

uitleggen, maar de uitlegging tem (roede ligt saker veel meer 
voor de hand. Toch denkt de geachte afgevaardigde daar zelfs 
niet aan. Des» weggelaten conclusie luidt: 

„ In hoeverre andere volksbewegingen of -Tereenigin-
gen bij deze zaak zijn betrokken, zal het voortgezet onder-
zoek nader aan het licht brengen." 

Waar dit weggelaten ia, ligt voor mij het meest het motief 
voor de hand, dat men niet van te voren een volksbeweping 
heeft willen blameeren. 

Wanneer hier te lande een moord begaan ia, en ik krijg 
een verslag waarin staat: ,,in hoeverre de S. D. A. P . hierbij 
is betrokken, zal een nader onderzoek moeten uitwijzen", dan 
zon ik het een welwillendheid vinden tegenover de S. D. 
A. P . wanneer ik dat zou weglaten, ten einde niet te voren 
tegenover haar te insinueeren. Maar de heer Albarda rede-
neert andersom en zegt, dat de voorlezer niet heeft willen doen 
uitkomen, dat de schuld dier volksbeweging nop onzeker was. 
De meer welwillende uitlegging ligt echter veel meer voor 
de hand. 

De heer Albarda: Uw onderstelling is daarom onjuist, 
omdat de heer Alting na de gedeeltelijke voorlezing onmid-
dellijk enkele woorden gesproken heeft die de Indische be-
weping verdacht maken. 

De heer de Mural t : Mijnheer de Voorzitter! Bij de behan-
deling van deze begrooting ia er niet veel aanleiding 
tot uitvoerig debat. Het is nog slechts een groot 
halfjaar geleden dat bij de behandeling der loopen-
de Degrooting het Indische regeerinpsbeleid is bespro-
ken . Bovendien is er nu een nieuwe Minister, die 
slechts zeer kort geleden is opgetreden, en die bij voor-
beeld wat de financieele plannen betreft, verklaart, dat hij 
nop de pegevens uit Indië moet afwachten, voordat hij met de 
voorstellen tot versterking der middelen, welke in de Memo-
rie van Toelichting waren genoemd, voorloopig heeft afge-
rekend. Er valt dus over de financiën nu niet te praten; 
alleen moet ik met den meesten ernst er bij den Minister op 
aandringen, dat hij binnen zeer korten tijd zijn voorstellen 
betreffende de versterking der middelen bij de Kamer in-
dient . 

De Minister lijkt mij in zijn beschouwingen over de finan-
oiën wel wat ongemotiveerd optimistisch. De Minister wijst 
op het groote tekort op de gewone uitgaven van 1912 tot 1920 
en zegt, dat het zelfs met de aanzienlijke versterking der 
middelen, die bij de Memorie van Toelichting was yoorpe-
steld, niet te dekken zou zijn. De Minister wijst daarbij 
te recht op de in de naaste toekomst te verwachten aanzien-
lijke vermeerdering der blijvende uitgaven. Maar hij tracht 
den minder punstigen financieelen toestand als niet zoo ern-
stig voor te stellen, door te zeggen, dat de prijsstijging der 
voor 'a lands dienst benoodipde materialen onder meer heeft 
bijgedragen tot de uitzetting der gewone uitgaven, en dat 
voorts verschillende middelen in belangrijke mate den goe-
den invloed zullen ondervinden van de voor sommige tak-
ken der exportnij verheid bij uitstek gunstige conjunctuur, 
waarbij Zijn Excellentie waarschijnlijk vooral ' t oog heeft 
op de suikerindustrie. Daardoor zal het tekort op den gewo-
nen dienst, zegt de Minister, zoo niet geheel verdwijnen, dan 
toch tot aanzienlijk gunstiger verhoudingen worden terug-
gebracht. 

Het komt mij voor dat aldus wel wat al te luchthartig 
over de financiën gesproken wordt. Het is mogelijk dat de 
factoren, die de Minister noemt, voor volgende jaren zullen 
leiden tot een iets kleiner tekort dan voor de jaren 1912— 
1920 is berekend, maar de groote stijging van de uitgaven 
voor onderwijs en gezondheidsdienst, openbare werken, i rn-
gaties enz., die geen uitstel kunnen lijden, zal van dien aard 
zijn, dat dè versterking der middelen in ieder geval in hoope 
maté urpent is. De Minister is eerst kort peleden oppetre-
den en wij mopen hem daarvoor op dit oopenblik niet hard 
vallen, dat zijn plannen tot versterking der middelen niet 
uitgewerkt voor ons liggen, maar er moet ernstig worden ge-

(de Muralt.) 
waarachuwd, dat de Minister zich niet door hoop op mee-
vallera late verleiden de versterking der middelen al te lang 
te overwegen. De middelen versterking is m. i. urgent en zeer 
urgent en men talme niet. 

Mijnheer de Voorzitter'! De Minister verklaart hst eens 
te zijn met de leden die personeelsbeperking op do departe-
menten en de andere bureaux wenschen. Er volgt echter weer 
een „maar" op, waardoor men vreezen moet, dat hot in den 
ouden gang zal blijven en het aantal ambtenaren op do depar-
tememteni en bureaux zal blijven toeraemen, zooals in de 
laatste jaren het geval is geweest. Er moet in het algtniesn 
bezuinigd worden. In het bijzonder raad ik dezen Minister 
aan de rede te Jezen van mr. Rink, gehouden) bij de alpemeeno 
beschouwingen der Stoatsbegrooting. Laten de ambtenaren 
in Indië ddo ook eens lezen. Het is ongeveer 16 jaar peleden, 
dat ik in Indië was. Van mijn collega's, die in dien tusscken-
tijd tot de hoogste betrekkingen zijn pekomen, heb ik geboord, 
dat de papierboel, die in mijn tijd reeds een reusachtipe 
afmeting had aangenomen nog steeds prooter is geworden. 
Ik dring er ernstig op aan, dei de Indische Regeering zich 
in dit, opzicht beperke. Naar mijn wijze van zien zal en — dat 
zal u, Mijnheer de Voorzitter, bijzonder intarosseeren, — 
moet ook de alperneene secretarie worden opgeheven. 

Ik drinp er ten emstipste op aan. dat de Minister MI aan 
de Indische Regeerinp zal laten pevoelen, dat er te dezer zake 
beperkt moet worden. En vooral de zooals ik zooeven zeid<3 
beperking der alpemeene secretarie. Die beperkinp worde nu 
eens werKeliik ter hand penomem. Het wordt hoop tijd. 

De alpemeene secretarie werkt remmend op de afdoening 
van zaken en kost daarbij noodeloos veel peld. De arpumentcn 
voor inkrimpinp der secretarie zijn door u, Mijnheer de Voor-
zitter en ook door andere leden zoo vaak aangegeven en nooit 
wederlegd. Ik behoef hierop niet in den breede terug te 
komen. De Minister leze wat te dien aanzien door mr. Fock 
in het voorjaar is pezegd! Geef' dit nu ook aan de algwneene 
secretarie ter lezing. 

Mijnheer de Voorzitter! Een zaak, die van groot gewicht 
is, bij de loopende begrooting uitvoerig besproken, en ook uu 
weer in de schriftelijke pedachtenwisselinp aan de orde is 
gekomen, is de inlandsche beweging. De heer Albarda heeft 
daaraan reeds de noodipe aandacht gewijd, en met vele zijner 
opmerkingen ben ik het eens. Natuurlijk lanp niet met alle! 

De Minister stemt niet in met de uitspraak, dat de inlaikd-
sche bewepinp alleen het pevolp zou zijn van achterstand op 
het gebied van onderwijs, rechtswezen, arbeidswetgeving en 
belastingwezen. En inderdaad zou het ook ten eenenmnle 
ongerechtvaardigd zijn, daaraan uitsluitend het ontstaan der 
bewepinp te wijten. Er valt nop zeer veel te doen biiv. op het 
pebied van onderwijs, maar men zal toch moeten toegeven, 
dat sedert u. Mijnheer de Vooizitter. bij de begrootinsr voor 
1907 de onderwijsreorganisatie en uitbreiding hebt aangevat, 
er zeer veel ter zake is gedaan. De groote stoot heeft u ge-
peven voor uitbreiding van scholen, al hebben allerlei factoren 
de uitvoering van uw plannen latere Ministers niet in staat 
gesteld te volbrengen, wat u aanving. 

Men kan nu niet op eens een voldoecd aantal onderwijzers 
uit den grond stampen j er is tijd noodig om voldoende per-
soneel te krijgen, maar er is in de laatste 12 of 13 joreru hard 
en veel gewerkt in het belang van het onderwijs. Ik !,eb er 
op gewezen, dan zijn er onderwijzers tekort, dan weer aehool-
gebouwen tekort. Te schriel in salaris is de rede van tekort 
aan personeel. Ik zeide zooeven er is veel gedaan op dit jps* 
hied, maar nog veel te weinige Ook de ^rheidswetGrevin? wordt 
onder handen genomen, terwijl eveneens het rechtswezen ver-
beterd en het belastingwezen, getuige het unificatieveorstel 
ten aanzien der inkomstenbelasting, niet wordt verwaarloosd, 
maar in het belang der bevolking daaraan wordt gewerkt. 

Het is wel gemakkelijk altijd af te breken. Ik wil hier 
ook wel eens het goede erkennen. 

Een pebied, waarop nop veel noodip is, is cle pezondheids-
dienst, maar ook te dior zake is het bestuur geluk'-ig diligent 
en wordt er wel wat gedaan. Ik heb over den geneeskundigen 
dienst verleden jaar het mijne gezegd. Ik verwijs nog iTar 
mijn rede van het voorjaar, die in veel nog actueel is. 
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(de Jluralt.) 
Hoe liet zij, do inlandsche beweging Leeft haar goede zijde, 

maar ook haar excessen. Dit laatste staat voor mij vast. Zoo-
als trouwens elke groote beweging. De excessen moeten 
krachtig worden tegengegaan. De geachte afgevaardigde 
Albarda wil dit ook. Echter poge men niet de beweging zelf, 
voor zoover zij zich binnen de perken houdt, te vernietigen. 
Wat trouwens niet zou lukken en den aard der beweging ver-
slechtert. Ik sluit mij in zooverre aan bij den heer Albarda, 
dat een Bismarcksche wijze van bestrijding niet goed is. 
En het tegengaan van excessen mag er ook niet toe leiden, 
dat men onbekookt en noodeloos wild optreedt. De beweging 
moet jreleid worden in goede banen. 

De Garoetsche zaak maakt geen gelukkigen indruk. Mijn-
heer de Voorzitter! Ik zal nog geen bepaald oordeel ter zake 
uitspreken, zooals de heer Albarda. Het rapport van den heer 
dr. Hazeu ontbreekt nog en ook de verdere inlichtingen van 
den Gouverneur-Generaal zijn er niet, zoodat wij wel veel 
bezwarende, maar al de gegevens nog niet hebben. De heer 
Albarda heeft daarover reeds uitvoerig gesproken en de zaak 
zelf duidelijk uiteengezet. Intusseken zal ik mij er wel voor 
wachten, thans reeds een zoo scherp oordeel uit te spreken 
als die ceachte afgevaardigde deed, al sreef ik reeds nu toe, 
dat de Regeering reeds daartoe aanleiding geeft. Maar wij 
hebben nog niet alle gegevens voor het „hoor en wedernoor ' . 
Het rapport van dr. Hazeu (waarover de geachte afgevaar-
digde gegevens schijnt te hebben verzameld, die ik niet bezit) 
ontbreekt officieel 'nog. De voeg mij bij den heer A lbarda, 
waar hij den wenwih uitsprak, dat dit rapport aan de Kamer 
onbeknibbeld zal worden overgelegd. Volledig, zoodnt niet 
juist die punten ontbreken waarop het juist aankomt Ik zou 
gaarne vernemen, wat de Gouverneur-Generaal te zeggen 
heeft, en ook wat de resident, de regent en de audere be-
trokkenen over de zaak rapporteeren. Wat betreft hadji 
Hasan, ik ken die hadji's, men moet die kerels (de goede niet 
te na gesproken) in de jraten houden. Als al die 'jeeren, die 
lezen en schrijven kunnen, het eerst het kiesrecht krijgen, 
zal het mooi worden ! Ze verkcopen Nederlandsch-Indië order 
ons zitvlak weg. Ik herhaal, er zijn brave menschen order, 
maar men houde ze in de gaten. 

Reeds staat vast dat van hadji Hasan meer pikols rijst 
per bouw werden verlangd dan van anderen, dat — zooals 
de Minister ook zegt — er niet met den vereischten tact is 

Behandeld. Hieruit zou reeds mogen worden geconcludeerd 
at het bestuur zelf tot het verzet van hadji Hasan aanleiding 

heeft gegeven. Dit staat vast. 
Mijnheer de Voorzitter! De eerste motie van den geachten 

afgevaardigde den heer Albarda moet m. i. worden aan-
genomen. De stukken moeten worden overgelegd. In elk geval 
kan betreurd worden de houding van den heer Carpentier 
Alting op gezag der Regeering zelf, die die houding afkeurt. 
Hoe het nu verder blijken moge, ik vertrouw dat de Regeering 
hen, die door ongerechtvaardigde eischen en door ontactvol 
optreden tot het verzet aanleiding hebben gegeven, streng 
zal straffen. En is er noodeloos geweld gepleegd, dan worde 
ook de ambtenaar die daaraan schuldig is, niet gespaard. 
Ik verzoek den Minister om alle stukken en gegevens ter 
zake, zoodra deze in zijn bezit zullen zijn, aan de Kamer over 
te leggen. , _, 

Het weglaten van enkele zinsneden uit het rapport-de ±too 
bij de voorlezing daarvan in den VolksTaad is, op zijn zachtst 
uitgedrukt, zonderling. Vooral de ongunstige beoordeelmg 
van den wedena had de directeur van binnenlandsch bestuur, 
de heer Carpentier Alting, die het rapport voorlas, niet mogen 
laten vervallen. Immers die ambtenaar was degeen, waarvan 
vaststaat dat hij ontactvol is opgetreden. Ik neem de goede 
trouw van den heer Carpentier Alting aan, maar ik begrijp 
niet hoe er toe i« kunnen komen het rapport aldus verminkt 
voor te lezen. Was het met het oog op het nog in gang zijnde 
onderzoek, dat hij verschillende zinsneden uit het rapport 
nog niet nubliek wilde maken, dan had de heer Carpentier 
Alting het rapport in het geheel niet mogen voorlezen of in 
ieder geval bij de voorlezing goed moeten doen uitkomen 
dat het niet het geheele rapport was, zooals hij het in den 

Volksraad gaf. Wij komen op deze zaak terug, zoodra wij de 
volledige inlichtingen zullen hebben. 

De Regeering moet er in. i. naar streven door goede maat-
regelen op verschillend gebied, met voortvarendheid uit-
gevoerd, in het belang der bevolking werkzaam te zijn en 
zoodoende een goeden geest onder de bevolking te bevorderen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik behoor onder diegenen, die 
meenen, dat aan de bevolking, waar mogelijk — en daar druk 
ik op, want zoover is het nog lang niet overal — mede-
zeggingschap in wetgevingen besturen moet worden gegeven, 
allereerst door de instelling van desa- en regentschapsraden. 
Blijkens de mededeelingen van den Minister is er een voorstel 
tot instelling van regentschapsraden bij den Vclksraad aan-
hangig, terwijl een voorstel voor desaraden weldra zal worden 
ingediend. Deze voorstellen zal ik met belangstelling te 
gemoet zien. Zij kunnen een goede stap in de goede richting 
zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot een min of meer 
persoonlijke zaak. 

Er heeft in de Indische couranten gestaan — o.a. in het 
Soerabajasch Handelsblad — dat een zeer hoog geplaatst 
ambtenaar van een van de Departementen in November van 
het vorige jaar had deelgenomen aan vergaderingen met 
revolutionnaire bedoelingen. En niet alleen dat, maar hij zou 
ook van zijn instemming hebben doen blijken met de in mijn 
oog misdadige voornemens, die die heeren in de vergadering 
daar hadden. 

Vlak omder dat bericht — en ieder die Indië en de Indische 
couranten kent, weet wat dat beteekent — stond zeer osten-
tatiof, dat een van de chefs van de departementen om bijzon-
dere redenen onmiddellijk zijn ontslag uit 's lands dienst zou 
hebben gekregen of gevraagd. Ieder heeft natuurlijk verband 
tnsschen die twee berichten gelegd en nu nog loopen geruch-
ten, dat het juist is dat een van de chefs van de departe-
menten — wat in Indië nog meer beteekent (Zijn Excellentie 
houde het mij ten goede!) dam een Minister hier te lande — 
in een vergadering heeft meegedaan, althans niet er zich 
tegen heeft verzet om tot omverwerping van het wettig gezag 
te komen. Het waren van die relletjes, die zich in November 
1918 ook hier te lande hebben voorgedaan. 

Het feit, dat de sociaal-demccratieche leden van deze 
Kamer dat niet zoo erg vinden en zich hier zoo druk maken, 
leit niet voor hen, is het bewijs, dat ik den spijker op den 
op sla. De tweeslachtige houding van de heeren ten opzichte 

van revolutie komt hier weer uit. 
Ik zou gaarne willen, dot wij hieromtrent zekerheid kregen, 

of het namelijk juist is, dat in Indië dergelijke hooge ambte-
naren in die omstandigheden blijven gehandhaafd. Ik wijs 
hierop in het belang van den ambtenaar, wie de geruchten 
gelden, want ik zie den persoon, dien men er mede zwart 
mankt, daartoe niet in staat. 

Een onderwerp van zeer groot belang, waarover ik nog een 
kort woord wil zeggen, is de voedselvoorziening der bevol-
king. Indië moet zich onafhankelijk maken van het buiten-
land en voldoende produceeren voor de voeding zijner be-
volking. Reeds in 1914 heeft de voorzitter van de Javasche 
Bank gewezen op de noodzakelijkheid om maatregelen te 
nemen, en heeft deze gesproken van de zorgeloosheid in dit 
opzicht. In deze Kamer is daarop toen uitdrukkelijk de aan-
dacht gevestigd. Men heeft echter sedert 1914 ter zake al 
zeer weinig gedaan. 

Nu blijkt, nadat door den heer Broersma verleden jaar in 
de pers daarop de aandacht is gevestigd, en nadat in deze 
Kamer de opmerkingen van den heer Broersma zijn bespro~ 
ken, dat in Korintji het overschot aan padi van haar velden 
(plm. 9000 bouws) sedert tientallen van jaren heeft opge-
spaard en dat daar een voorraad ligt van 1 340 000 pikol rijst, 
maar de terreinhindernissen maken den afvoer van daar zoo 
moeilijk. 

Had men niet reeds veel eerder dit moeten weten en had 
men niet reeds veel eerder alles moeten in het werk stellen 
om voor een behoorlijken af voerweg van daar te zorgen? 
Is het niet al te dwaas — ik laat den maatregel daar — 
dat men denkt over inkrimping van de suikercultuur en over 
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allerlei maatregelen om aan rijst te komen, terwijl men een 
voorraad Leeft van bijna l i miilioen pikol en men eenvoudig 
dia IA miilioen maar in Korintji laat liggen, en er niet aan 
denkt"om te trachten een behoorlijken aivoer te bevorderen! 

Er zijn daar bovendien, zegt de Minister, nog 6000 bouws 
voor do rijstteelt geschikt bevonden, die nog niet in bewer-
king zijn. De Regeoring heeft te dezer zake niet de noodige 
voortvarendheid betracht. Dit moge uu anders worden. De 
Regeering zorge nu met den grootsten spoed, dat die hoe-
veelhed<ni rijst kunnen ten goede komen aan do bevolking, 
waar zij die noodig heeft. Ik ben zoo bevreesd, dat wanneer 
de invoer van rijst van elders weder gemakkelijker wordt, 
men zijn aandacht niet meer zal schenken aan de productie 
en het veiwoer van rijst in Indië zelf; ik dring met den 
meeatcn nadruk er op aan dat men dit groote belang voort-

. durend in het oog zal houden en zal behartigen. 
En nu nog een woord over het denkbeeld dat verleden jaar 

door u, Mijnheer de Voorzitter, bij de behandeling der loo-
pende begroot ing is opgeworpen, of namelijk de bevolking 
kan worden geïnteresseerd bij de opbrengst van de mtiker-
industrie en van andere cultures, die op van de bevolking 
ingehuurde gronden worden gedreven. De Minister Idenburg 
gevoelde voor dit denkbeeld, ook deze Minister steunt dat 
denkbeeld gaarne. Het is nu ter overweging bij den Gouver-
neur-Gencraal en Minister Idenburg keelt den. Gouverneur-
Generaal opgemerkt, of er geen aanleiding zou zijn om ter 
wake in overleg te treden met het syndicaat van suikerfabri-
kanten. Ik heb tegen zulk een overleg met dat syndicaat 
geen bezwr.ar: ik weet dat er ook onder de suikerfabrikanten 
zijn, die begrijpen dat de uitvoering van het denkbeeld een 
daad van billijkheid tegenover de bevolking zou zijn. Maar 
er zijn er vermoedelijk ook onder de suikeriabrikanten die er 
anders over denken en een overleg niet het syndicaat kan 
leiden tot een langdurig uitstel. De Minister zorge dus dat 
door zulk een overleg de quaestie niet noodeioos iang worde 
uitgesteld. Als men wil, kan men met speed tot een beslissing 
komen en ik verwacht dat de Minister dus in deze voor 
spoedige behandeling en beslissing zal zorgen. Men moet 
tegenover de bevolking toonen, dat men haar belangen goed 
in hot oog houdt, en dut men haar dus een deel wil geven in 
do zoo belangrijke winsten, welke met de cultures op haar 

f ronden worden gemaakt. En het moet de bedoeling zijn om 
et zoo te regelen dat niet slechts de verhuurders van gron-

den, maar ook de koelies en allen, die in het bedrijf mede-
werken, hun aandeel krijgen. Men doet ter Sumatra's Oost-
kust heel wat meer voor zdjn werkvolk dan op Java; laat men 
zorgen dat mun op Java in dat opzicht inhaalt, wat men ten 
achter is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal het vraagstuk van de sa!a-
rieering der ambtenaren niet bespreken — ik zou wel willen, 
dat dit hier nooit in liet openbaar besproken werd —, maar 
toch wil ik wijzen op iets, dat den geest onder de ambtenaren 
bederft. In Indië worden de ambtenaren veel meer dan hier 
overgeplaatst, natuurlijk in het belang van _ den gouver-
nementsdionst. Wat zien wij nu? Het was twintig jaar ge-
leden al zoo en het is thans nog erjjcr. Komt nu een ambtenaar 
op zijn nieuwe standplaats, dan is er veelal geen woning voor 
hem. Ik geef den Minister in overweging de Indische Regee-
ring te wijzen op de wensckelijkheid om in dergelijke geval-
len te zorgen, dat er zooveel mogelijk ambtswoningen aan-
wezig zijn. De heeren behoeven daarin niet gratis te wonen; 
zij kunnen daarvoor huur betalen. Omdat de ambtenaren-
bevolking niet in Indië blijft, is het moeilijk bouwvereeni-
giugen to stichten, zooals hier. De besturen blijven niet lan-
ger dan ren paar jaar aan het roer. Zou het niet mogelijk zijn, 
aldus mijn vraae aan den Minister, met steun van de Reges-
rinjt plaatselijke vereenigingen op to richten, bijv. in elke 
residentie een. welke voor den bouw van ambtswoningen als 
door mij l;cdoeld, zou kunnen zorg dragen? 

Een andere quaestie is deze. dat als een ambtenaar wordt 
overgeplaatst, het schering en insla? is, dat hij er geld bij 
moet leggen om te verhuizen. De reiskosten worden wel is 
waar z.g. vergoed. BMW de verhuiskosten en de kosten van 
wederinstallatie zijn YDO hoog. dat er veel creld bij moet. Ik 
heb eens gezegd — en ik ben daarom een materialist genoemd 
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— dat vele lieden naar Indië gaan om het geld. Ik zonder 
natuurlijk zendelingen enz. uit. Ik heb nog nooit, buiten 
geestelijken, iemand ontmoet, die niet naar Indië ging uit 
materialistische overwegingen. De lieden gaan er heen, om 
er beter van te worden. 

Ik zeide reeds, ik maak natuurlijk een uitzonderinir voor de 
zendelingen en dergelijke functionarissen. 

Ik althans ben indertijd ook naar Indië toe gegaan, al is 
het mij dan niet gelukt, om een spaarduitje te krijgen. Nu 
ziet men echter, dat de ambtenaren hun spaarduitjes, als zij 
die hebben kunnen vergaten, moeten opofferen om de 
onkosten bij de overplaatsing te betalen. Waar dat twintig 
.laren geleden al hier en daar zoo was. behoeft men niet te 
vragen hoe het nu zal wezen, nu alles zooveel duurder is cre-
worden. Ik hoop. dat de Minister aan dit euvel zal te gemoet 
komen. De menschen willen niet naar Indië als zij finan-
cieel er niet vooruit kunnen gaan. Laat de Regeering daarom 
denken. Zij krijgt geen goede ambtenaren als dit zoo doorgaat. 

Ik wil hieraan iets vastknoopen. waardoor ook zeer velen 
worden teruggehouden om naar Indië te gaan. Vroeger kon 
mm na tien jaar dienst in Indië met verlof naar Holland 
gaan — thans is het na zes jaar, maar dit geeft niets, want 
er zijn geen plaatsen op de booten — en dan was ' t verlof s-
traktement van dien aard, dat men er behoorlijk hier van kon 
leven. Ja , Mijnheer de Voorzitter, op royale wijze konden 
de ambtenaren zelfs reisjes maken. Thans kunnen de ambte-
naren, die meestal 40 of 4o jaren oud zijn. met hun gezin 
van dat verlofstraktement niet rondkomen en moeten zij hun 
spaarduitjes, als zij die hebben, opteren. Zij gaan na hun 
verlof eyen arm naar Indië terug, als zij er naar toe zijn 
gegaan jaren geleden. Dat is niet de bedceling. De Minister 
moet dat beswaar niet onderschatten : er zijn geen millioenen 
mee gemoeid en daarom zou ik den Minister willen verzoeken 
de verlofstraktementen te verhoogen. niet met f 25 per 
maand, zooals een ingenieur 1ste klasse tegenwoordig als 
duurtetoeslag of fooi krijgt, maar met 30 pet. minstens. Ik 
heb het eens uitgerekend met mijn vrienden onder de met 
verlof zijnde amtbenaren, en ik wil die berekening gaarne aan 
den Minister overleggen, als hij dat wenscht. Met 30 pet. 
verhooging van het vcrlofssalaris ziin de heeren eerecl. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vermeen dat Indië — en wie 
denkt er in deze Eamer anders over — het vcorlcopig nog 
niet buiten vreemde voogdij zal kunnen stellen. Waar die 
voogdij aan Nederland door het verleden is toegevallen, mce-

I ten wij die voogdij handhaven met kracht, doch zeker zoo 
! noodig met opoffering onzerzijds. Onder krachtig optreden 
j versta ik bijv. het uitzetten van menschen uit den Archipel, 
! die gevaarlijk zijn voor de rustige ontwikkeling van Nederl.-
: Indië. De Indische Regcering is daarin m. i. niet te ver ge-
i gaan. Dit zou wel het geval zijn geweest als de uitgezette 
j personen werkelijke vertegenwoordigers waren geweest van 

breede bevolkingsgroepen. In werkelijkheid waren ('e r>g:ta-
toren, die ik hier op het oog heb, in hun denkbeelden hun 
onbewusten volgelingen en argeloozen toehoorders verre 
vooruit. 

Heeft de toestand in Indië onder invloed van het door ons 
ingevoerd onderwijs zich aangepast aan het goede gedeelte 
van de denkbeelden van die heeren — want dit zit er onge-
twijfeld in — dan kan, zonder gevaar voer oatastrophrn, 
die zich anders juist mede keeren tegen de inlanders' zelf, 
de tactiek van externeeren worde verlaten. 

Maar voor zoover ik het zie geloof ik, dat het uitstekend 
is om de agitatoren, die met verkeerde tactiek den boel op-
hitsen, uit Indië te verbennen. Te beoordeelen in hoeverre 
de wetten op de externeering goed zijn of goed worden toe-
gepast, laat ik aan de heeren juristen over, maar ik meen 
dat staatsgevaarlijke menschen niet in Indië thuis hoeren 
maar er buiten moeten worden gebracht. Misschien zal de 
tijd spoedig komen dat die heeren een groote breede schare 
achter zich hebben, maar nu is de toestand niet zoo. De pro-
paganda is opgeschroefd. In dit verband sp ; ; t hst nv" wel 
dat ik indertijd mij verzet heb tegen het voorstel om de 
Kamerleden te laten reizen njnr Tndië op staatskesten. Ik 
wüdo wel dat zii er oens ellen l>een konden, heh«>lve ds 
communisten natuurlijk, want die sturen er den boel in de 
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war. De heeren zouden zich kunnen overtuigen dat de agita-
toren niet vele volgelingen achter zich hebben en het een op-
geschroefde zaak is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wijs nog even op het gevaar 
van het te radioaal wijzigen van den Volksraad. Ik ben er 
ook voor dat het einde van den Volksraad zal moeten ziin 
een Parlement voor Indië. Maar het moet in ander tempo 
gaan dan de heeren Albarda c.s. dit wenschen. Ik wil alleen 
toeroepen tot de Indische regeering, die het systeem op het 
oogenblik in handen heeft: zorg dat de oppositie tegen u 
zelf in den Volksraad goed is vertegenwoordigd. Niet na-
tuurlijk in de meerderheid, want dan is de Regeering ' t roer 
kwijt, maar neem een aantal flinke, krachtige mannen, de 
knapste uit de oppositie, opdat in den Volksraad ook de in-
zichten van de oppositie goed tot uiting kunnen komen. 

De heer de Savornin Loliman: Mijnheer de Voorzitter! 
Zonder in de gelegenheid te zijn geweest een reis te maken 
naar Indië met de overige Kamerleden, ten einde te zien hoe 
de toestanden zijn, wil ik toch gaarne verklaren in deze ge-
heel in te stemmen met den spreker die mij voorafging, dat 
het zeer onverstandig i9 een tactiek te volgen die in Indië 
maar al te veel schijnt voor te komen, namelijk dat men de 
Indische bevolking ophitst tegen het Gouvernement. De heer" 
Albarda heeft gezegd, dat de Regeering moest verklaren, hoe 
zij staat tegenover de reactie. Het komt mij voor. dat er op 
politiek gebied op het oogenblik geen reactie bestaat. Noch 
de Regeering hier of in Indië. noch de Tweede Kamer, noch 
de Eerste Kamer hebben, voor zoover mij bekend, ook maar 
eenip blijk gegeven van reactie tegen een vooruitgang, die in 
politieke kringen tegenwoordig algemeen begeerd wordt. Er 
is dus volstrekt geen verklaring van de Regeeringte verlan-
gen hoe zij zich'stelt, tegenover iets, dat op politiek gebied 
hier zoo mm als in Indië bestaat. Er zijn natuurlijk wel reac-
tionnairen hier of in Indië, menschen die liever deze ontwik-
keling niet willen, maar de Regeering heeft daarmede als 
zoodanig niet te maken. De vraag is alleen, welke maatregelen 
zij neemt, hiör en in Indië, ten einde te komen tot datgenie, 
wat ook de heer Albarda wenschelijk acht. Het is mij niet 
bekend, dat in dit opzicht reactie bestaat. 

Maar het komt mij voor, dat de heer Albarda wel eens 
reactie noemt, wat niets anders is dan handhaving van bet 
bestaande recht en handhaving van de orde. Wil men komon 
tot welke ontwikkeling van Indië ook, dan moet men den 
historischen weg volgen, maar het niet voorstellen, alsof wij 
de ontwikkeling van Indië willen tegengaan, omdat wij niet 
zoo hard loopen en draven kunnen als degenen, die geen 
gouvernementeele verantwoordelijkheid dragen, zouden wen-
schen. Ik heb hier herhaalde malen ook in ie afdeelingen 
bijgewoond, hoe sommige leden, die zich, ik wil onderstellen 
te goeder trouw, vrienden noemen van de Indische bevolking, 
het voorstellen, alsof wij Indië mishandeld hebben, omdat 
Indië nog niet in den toestand gekomen is. waarin thans 
Nederland zich bevindt. IedeT die iets weet van de ontwik-
keling van een land, weet ook dat het jaren en jaren moet 
duren voor men zoover is als men verlangt. Maar indien men. 
ook zonder uitdrukkelijk te zeggen dat men oproer en geweld 
wil, de bevolking zóó bepraat, dot zij, die natuurlijk zich 
van historische wording geen voorstelling kan maken, in de 
meening komt te worden vertrapt of met opzet in sommige 
tijden vertrapt te zijn, brengt men Indië in een toestand die 
èn voor de Indische èn voor de Europeesche bevolking in 
Indië uiterst gevnnrlijk is. Daarom verheugt het mij, dat wij 
een Regeering bobben, die wel is vooruitstrevend en wil komen 
tot datgene, wat wij allen verlangen, nl. dat Indië zich op 
den duur zelf zal besturen, mnar die daarheen alleen wil 
komen lan<?s een weg. die niet uitloopt op geweld. 

Zoowel hier te lande als in Indië schijnen er menschen te 
zijn. die mennen, dat revolutie, d. w. z. omkeer ook met ge-
weld, eigenlijk maar een quaestie van smaak is, iets, dat 
wanneer men het doen kan, ook wel geoorloofd is, en men 
beroept zich dan telkens op onze geschiedenis, waaruit blijkt, 
d«t wij somtijds ook hard hebben moeten strijden voor onze 
vrijheden en rechten. Maar dat beroep is ongeldig. Wij stre-
ilen alleen, wanneer wij ons tqgen geweld moesten verzetten, 
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omdat ontwikkeling in dien tijd vaak met geweld werd tegen-
gehouden. En dan loopt het ten slotte op geweld ook van de 
andere zijde uit. 

Maar onze tegenwoordige constitutie brengt mede, dat wij 
regelmatig tot ontwikkeling kunnen komen, en dan is geweld 
absoluut onnoodig. Die voortdurende dreigementen met revo-
lutie leiden er toe, dat wij steeds ons gereed moeten houden 
om ons te verzetten wanneer het eindelijk tot geweld zou 
komen. Ik ben dus van meening, dat de Regeering rustig haar 
gang kan gaan en volstrekt geen verklaringen behoeft te 
geven — daarover toch zijn, ook blijkens de rede van den heer 
de Muralt, alle partijen het eens — hoe zij denkt over een 
Teactie, die zich op politiek gebied niet vertoont. Daarmede 
wordt natuurlijk niet elke regeeringshandeling verdedigd. Ik 
zal bij voorbeeld volstrekt dat Garoet-incident niet verdedi-
gen; maar, zooals de heer de Geer reeds heeft opgemerkt, 
was de voorstelling, daaromtrent door den heer Albarda ge-
geven, onvolledig en daardoor partijdig. 

De heer Albarda: Op welk punt onvolledig ? 

De heer de Savornin Loliman: Omdat u niet gesproken 
hebt over do uitleggingen, die de voorlezer te dien aanzien 
zelf heeft gedaan. 

De heer Albarda: Die heeft alles toegegeven. 

De heer de Savornin Loliman: U hebt niet medegedeeld 
welke motieven den heer Carpentier Alting tot die weglatin» 
gen geleid hebben. 

De heer Albarda: Dat is mijn werk niet. 

De heer de Savornin Loliman: Dat is uw werk ook. Ik 
herinner mij, dat toen zeker Kamerlid, dien ik nu niet noemen 
zal, hier eens een stuk voorlas en ik zeide: u moet ook verder 
lezen, deze mij antwoordde: neen, dat moet de tegenpartij 
maar doen. 

Dat was de tactiek van advocaten tegenover elkaar^ maar 
wij staan hier als volksvertegenwoordigers, die objectief het 
voor en het tegen moeten nagaan en dat is door den heer 
Albarda m. i. niet gedaan. In elk geval moet een Kamerlid 
niet zeggen, dat er een vervalsching heeft plaats gehad en 
daarbij allerlei adjectieven gebruiken, zonder daarbij te ver-
tellen, dat die weglating het gevolg is geweest van overwe<rin-
gen, welke op zich zelf volstrekt niet onjuist waren. Men kan 
wel zeegen: gij hadt het stuk volledig moeten voorlezen. Toe-
gegeven, maar men moet het niet zonder afdoend bewijs voor-
stellen alsof een man van hoog aanzien met opzet zijn hoor-
ders heeft willen misleiden. 

De heer Albarda: Ik heb niet gesproken van opzettelijke 
misleiding. 

De heer de Savornin Lohman: Vervalsching heeft altijd 
opzettelijk plaats. 

De heer Troelstra: Er was ook opzet. 

De heer de Savornin Lohman: Het staat den heer Troelstra 
vrij er zoo over te oordeelen, maar men zal dan toch ook moe-
ten meedeelen wat de dader ter inlichting zegt, en dan kan 
men verder het oordeel vellen zooals men meent te moeten 
doen. 

De heer Troels t ra : Deelt u dan zelf de nadere verklaring 
van den heer Carpentier Alting meel 

De heer de Savornin Lohman: Dat behoef ik niet te doen; 
het staat uitvoerig in de Memorie van Antwoord, en ik heb 
geen lust de Kamer te vervelen met dingen, die ieder kan 
lezen. De heer Albarda moest dat wèl doen, omdat hij de 
feiten mededeelde; dan moest alles worden meegedeeld. 

Wat nu de zaak zelf betreft, ook ik sta versteld over de 
wijze waarop dit geval heeft plaats gehad, en ik kan mij nog 
niet begrijpen, waarom niet op verstandiger manier ia opge-
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(de Snvornin Lohman e. a.) 
treden. Maar ik heb altijd gemeend, dat men over dergelijke 
zaken nog niet in het publiek moet oordeelen, zoolang zij in 
onderzoek zijn, en dat is hier nog het geval. 

Er is medegedeeld, dat er een circulaire is uitgegaan, 
waarin aan de ambtenaren verboden wordt deel te nemen aan 
vergaderingen, die revolutie op het oog hebben en dat ook 
is voorgeschreven dat ambtenaren geen lid mogen zijn van 
de S. I . Ik weet niet of dat juist is, maar ik zou dat in 
principe volstrekt ni«t kunnen afkeuren. Het ia toch niet 
te ontkennen dat de B. I . , die aanvankelijk onder den heer 
Idenburg een zeer vreedzame ontwikkeling had, beïnvloed 
wordt door een zekere groep, die een veel scherpere tegen-
stelling in de Indische bevolking in het leven roept en een 
beweging poogt in het leven te roepen, die zeer gevaarlijk 
zou kunnen worden. Zoolang nu niet vaststaat dat het niet 
op gewelddadige handelingen zal worden aangelegd, dienen 
de ambtenaren, omdat deze neutraal moeten optreden, geen 
lid te worden van zoodanige politieke vereenigingen, even-
min als politieagenten of militairen, die kunnen worden 
geroepen om de orde te handhaven, van zulke vereenigingen 
leden behooren te zijn. Naar liberale beginselen moge dat 
door sommigen worden veroordeeld, maar dan hebben zij 
van die beginselen een onjuiste opvatting; wel moeten wij 
zorgen dat het liberale beginsel voor zoover wij het aan beide 
zijden eens zijn nl. dat de natuurlijke drang naar ontwikke-
ling niet wordt belemmerd, niet wordt verkracht, maar juist 
daarom te meer waken dat die ontwikkeling niet door geweld 
wordt veroverd. 

De heer van Ravesteifn: Mijnheer de Voorzitter! In het 
Katholieke blad De Maasbode verschijnen als correspon-
dentie interessante artikelen. Zoo vind ik in dat blad van 
12 December onder den titel „Geweldenaars" eenige opmer-
kingen omtrent den algemeenen toestand, waarin Neder-
Iandsch-Indië zich op het oogenblik bevindt. 

De correspondent, die blijk geeft van kennis van Indische 
toestanden, maar die tevens een zeer conservatief man 
blijkt te zijn, constateert dat de rust in de binnenlanden van 
Java vrijwel is teruggekeerd, en dat de heeren, die hij be-
titelt als geweldenaars, Europeesche planters, die zich het 
vorige jaar, onder den indruk van de toenmalige gebeurte-
nissen, hadden gewapend en in schietvereenigingen zich 
hadden voorbereid voor een frissche schietpartij op de in-
landsche bevolking, met hun actie wel naar huis kunnen 
gaan. Woordelijk zegt hij : 

„Met dat al kunnen de heeren van de schietvereeni-
gingen, de acteurs van de inwendige weerbaarheid, 
thans gerust naar huis gaan ." 

Maar, waar deze schrijver het heeft over den algemeenen 
socialen en economischen toestand van de inlandsche bevol-
king, zegt hij: 

„Sociaal, economisch, in het bijzonder bij voorbeeld 
uit een oogpunt van hygiëne en rechtebedeeling, is dit 
land ontstellend ver ten achter. De bruine broeders ster-
ven als ratten; in de groote plaatsen vooral zijn ze ge-
huisvest al* beesten; al worden de excessen van rooverij 
faandeweg bedwongen, de onveiligheid, de knevelarii, 

e willekeur schreien ten hemel. Wij leuteren over de 
opheffing des bruinen broeders; maar een krachtiger 
menschenslag dan hij zou er apathisch bij worden; wij 
zagen elkaar door over zijn geestelijken groei, terwijl 
zijn lijf met den d&g meer teekenen vertoont van minder» 
waardigheid, van degeneratie." 

_ Men zal toegeven, dat men moeilijk van 80ciaal-demoora-
tische of van revolutionnaire zijde een scherper oordeel om-
trent den algemeenen toestand in Indië kan vellen. 

Ik zou willen beginnen met deze opmerking, dat de toe-
stand gekenmerkt wordt door dit groote feit, dat de welvaart 
van de inlandsche bevolking, zooals reeds sedert geruimen 
tijd, ook op dit oogenblik nog steeds dalende is, zoowel op 
Java ols op de buitenbezittingen : voor zoover deze staan 
onder den invloed van hei kapitalisme. 

(van Ravesteijn.) 
Ik heb hier enkele voorbeelden van prijsstijgingen. Op 

Java, zoowel als daarbuiten, betaalt men tegenwoordig f 30 
a f 33 per pikol rijst, terwijl de eerste soort, welke voor de 
Europeanen in den regel bestemd was, f 10 en de mindere 
soorten, waarmede de inlanders zich moesten voeden, vóór 
den oorlog f 4 a f 6 kostte, waarvoor heden f 17,50 a f 24 
betaald wordt. 

Dit is een prijsstijging, waarbij die in Europa nog in het 
niet zinkt. 

Do suiker kost op het oogenblik f 50 a f 60 per kati, dat 
is dus ongeveer f 1 per K.G., terwijl de productiep rijs, voor 
zcover ik kan nagaan, zeker niet meer dan f 0,15 bedraagt. 

Deze feiten wijzen er op, hoe de toestand van de inlandsche 
bevolking nog steeds hard achteruitgaat. Want wat staat 
hiertegenover P 

De kracht, welke hier in Europa van de zijde van de 
arbeidersbeweging wordt ontwikkeld, is in Indië zoo goed 
als niet werkznam. Loonstijging in Indië bestaat nauwelijks; 
dit slaat op de geheele linie en inzonderheid op de lagere 
gouvernementsdienaren. 

Hoe in dit opzicht de toestand is, kan ik met een enkel 
voorbeeld toelichten — door den bekenden kenner van Indië, 
kapitein Vermeer, in het Koloniaal Weekblad gegeven, dat 
gesteund wordt door het Ministerie, en dat dus ongetwijfeld 
wel als betrouwbare bron mag aangemerkt worden — omtrent 
een suikerfabriek op Java, waar de administrateur f 75 000 
aan tantièmes ontving en de arbeiders moesten staken voor 
een loonsverhooging van 3 cent per dag. 

Uit een particulieren brief omtrent den toestand, niet 
alleen op Java, maar ook op de buitenbezittingen, op 
Sumatra, wil ik een enkel citaat voorlezen ter kenschetsing 
van den toestand, zooals die zich voor de inlandsche bevol-
king hoe langer hoe meer ontwikkelt. Daarin wordt gecon-
stateerd: 

„Gestolen wordt er 's nachts en overdag. De gevan-
genissen zijn vol. In Bantam heerscht al rijstmisère. Er 
zijn mannen die stelen om in de gevangenis te komen. 
Dit is voor de toestanden hier in Indië iets nieuws." 

Het is bekend, dat het in Europa tot de vaststaande ver-
schijnselen van het kapitalisme behoort. 

Dan blijkt ook een ander verschrikkelijk feit dat ten ge-
volge van de steeds toenemende armoede ook de prostitutie 
steeds schrikbarender vormen aanneemt. 

Het ie op het oogenblik nog erger dan het reeds verleden 
jaar was en ik toen bij de behandeling van de vorige be-
grooting in April heb moeten constateeren. 

In Kediri sterven op het oogenblik reeds menschen aan 
ondervoeding. Ik kan daartoe verwijzen naar de rede, welke 
gehouden is door den heer Hinloopen Labberton, in de 
voorjaarszitting van den Volksraad (pagina's 51 en 52). 

Ten gevolge van de maatregelen van de Regeering, die 
immers op aandrang van de suikerplanters en anderen in het 
afgeloonen jaar troepen heeft gezonden naar de binnenlan-
den ten einde onlusten te bedwingen, zijn hongerigen, die 
zich aan de cassave-tuinen hadden vergrepen, die zich dus 
vergrepen hadden aan de wortels der cassave-tuinen, het 
minderwaardige voedsel in stede van de rijst, als honden 
neorge?choten. 

Daarbij komt van de zijde van de Regeering, dat de 
duurtetoeslagen, door de Regeering verleend, zijn ingetrok-
ken of sterk zijn verminderd, waarvan men het bewijs in de 
begrooting kan vinden. De tijd ontbreekt mij natuurlijk, om 
dit op het oogenblik uitvoerig aan te halen. Maar het is met 
dit alles niet te verbazen, dat ook van kapitalistische zijde 
onze critiek op de economische toestanden in Indië moet 
worden bevestigd. 

In De Locomotief, het bekende groote orcaan in Indië, is 
een artikel verschenen, waarin gesproken werd over de vraag, 
welke een tijd lang zeer urgent is geweest, of men Hare 
Majesteit de Koningin naar Indië zou zenden, en toen is 
in dat blrtdi zeer te recht geconstateerd, dat op het oogenblik 
de economische toestand toch werkelijk niet van dien aard 
is, om daarvoor veel geld uit te geven. 
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(van Ravesteijn.) 
„Adhaesie-betuigingen met den wensch, dat de 

Koningin naar Indië inogo komen zonder dat vast staat, 
hoe de millioenen, noodig voor een dergelijk bezoek, 
zullen worden opgebracht, kan immers beieekenen zijn 
stem geven voor een belasting van Indië met een zwaren 
post, welke het land in de gegeven tijdsomstandigheden 
niet kan dmgen. Wie zou daartoe willen meewerken?" 

Want, zegt het blad verder: 
,,Het is een tijd van schaarschte en duurte, een tijd 

welke goode kansen biedt aan het initiatief-krachtig 
grootkapitaal doch geringe kansen aan een economisch 
vrijwel weerlooze bevolking." 

Dit is, geloof ik, een juiste karakteriseering van den toe-
stand en in verband daarmede zou ik dit willen zeggen. Men 
is teruggekomen van dat plan, hetwelk een oogenblik heeft 
bestaan en ook in Indië van uit kapitalistische kringen zoo 
sterk is gepropageerd, om de Koningin ne.ar Indië te doen 
gaan. Het mag voor het Koningschap wel gelukkig worden 

f enoemd, dat men daarvan heeft afgezien, want het zou wel 
lameerend zijn geweest voor het Koningschap hier te lande 

en voor het gezag, dat dit Koningschap misschien nog in 
Indië heeft, indien men had gevolgd den cynischen raad, dien 
de bekende historicus dr. Colenbrander in De Gids van 
October heeft gegeven, waarin hij schreef: 

„Zooals toen de verhouding tusschen Nederland en 
Oranje is het thans die tusschen Indië en Nederland 
welke, tot haar verinniging, behoefte heeft aan het 
ongewone. Wij bezitten dit in de persoonlijkheid der 
Vorstin. Wij woekeren met dat bezit, door het, een zes 
maanden, op Java en in de Buitenbe-zitHno-en on i-en 
winst uit te zetten, die het, binnen denzelfden tijd, in 
de brandvrije kluis van het Loo niet betalen zal ." 

Indien dat geschreven was door een tegenstander van het 
Koningschap, zou er misschien sprake zijn van vervolging 
wegens majesteitsschennis. Wij hebben hier, dunkt mij, te 
doen met een buitengewoon brutale vergelijking van het 
koningschap en de persoon van Hare Majesteit met kapitaal, 
dat op interest wordt uitgezet. Ik wil wel zeggen, dat het 
mij voorkomt goed te zijn gewec.;t ter wille van het orcstige 
van dat koningschap, dat men van dat dolle plan, dat men 
in Indië van kapitalistische zijde heeft ontwikkeld, is terug-
gekomen. 

Ik kom thans aan een algemeenen indruk omtrent de 
regeeringspolitiek, die in de afgcloopen jaren is gevolgd ten 
aanzien van de Indische beweging. Waar in de Memorie van 
Antwoord de verzekering is gegeven, dat de Indische Regee. 
ring in de Indische beweging een kracht ten goede ziet, die 
haar bestaan dankt aan de door de Regeering geschapen 
mogelijkheid tot ontwikkeling der in de Indische bevolking 
schuilende krachten, stel ik mij op het standpunt, dat in een 
onbelemmerde ontwikkeling van do Indische beweging de 
voornaamste factor moet worden gezien voor de verhooging 
van de volkskracht van de Indiërs, voor de versterking van 
hun economische weerbaarheid en voor hun politieke machts-
ontwikkeling, die de onafhankelijkheid van Indië tegen allen 
weerstand in zal hebben door te zetten en een einde zal heb-
ben te maken aan de economische uitputting eener weerlooze 
massa. 

1'en opzichte van de Indische beweging is de politiek van 
de Regeering in 1919 geweest een politiek van vrees. Men 
zou ze ook kunnen bestempelen als een politiek van wraak, 
een politiek uit Europeesche kringen geëischt als gevolg van 
de periode van spanning in 1918, de periode van spanning, 
waarover ik zooeven reeds met een enkel woord gesproken 
heb en waarop van mijn kant ook vroeger is ingegaan bij 
het vorige begrootingsdebat. En nu is dit het eigenaardige, 
dat terwijl in geen enkel opzicht de regeeringsbeloften van 
November 1918 zijn ingelost, de Gouverneur-Generaal onder 
den druk dpr N e d e r l a n d s e autoriteiten, op een wijze die 
hem in Holland volgens de parlementaire usances in zijn 
funcüe onmogelijk zouden bobben gemaakt, tot een totale 
zwenking van zijn houding is gekomen en het geheele jaar 
een politiek van onderdrukking heeft gevolgd, waarbij aan 

den ver strekkenden eiseh tot bescherming der Europeeseke 
belangen in Indië ten koste der bevolking maar al te zeer 
is te genioet gekomen. 

De Memorie van Antwoord van do* voorjaarszitting van 
den Volksraad toont deze zwenking in paragraaf I I I voorul 
duidelijk aan. een zwenking in reartionuaire richting. 

De koloniale politiek van Holland in Indië is steeds geken-
merkt geweest door een ben e f en vrees om verouderde op-
vattingen los te laten en de huidige voorzitter van den Volks-
raad, de heer Schuurman, heeft dan ook geconstateerd in de 
zitting van 19 Juni 1918, dat in de exorbitante rechten der 
Regeering een erfenia is te vinden van de Oost-Indische 
Compagnie. Do denkbeelden, meer dan honderd jaar geleden 
door den Engelschen gouverneur Raftles voorgestaan tot 
opheffing van de lagere klassen der inlandsche samenleving, 
welker toestand door hem werd aangeduid als een ,.state of 
degradation, <o which their chiefs, aided by the Dutch autho-
rities, had lubjeeted them", wachten nog voor een groot deel 
op verwezenlijking. 

Het was Rallies, die den strijd aanbond tegen de hormat, 
de groot© belemmering voor het gevoel van eigenwaarde van 
de ink'iidsoYe bevolking, maar tijdens liet cultnnrstelseï werd 
de geest xc.n gedweec volgzaamheid noodzakelijk geacht en 
eerst bij de Horraat-circulaire n°. 2014 werd de bij Saffie*' 
heengaan afgebroken draad weer opgevat. Selert de uitvaar-
diging van de Hormat-circulaire heette het dat men door 
ethische politiek de voorwaarden wilde scheppen voor geeste-
lijke en stoffelijke opheffing van den inlander, verhooging 
van zijn gevo°l van eigenwaarde. Toen zich gelijk overal 
elders in de wereld een drang van onderop om zich +e orga-
niseeren ontwikkelde, schrokken echter ook de ethischa 
politici terug van dezen vorm van zelfopheffing en werden 
slechts die uitingen van gevoel van eigenwaarde bij de voor-
mannen in de Indische beweging toegelaten, waailbij de 
werkwijze werd aanvaard door de Rogeering aangewezen. 

Ik zou hierop typische uitingen kunnen noemen van de 
vrees voor zelfstandige ontwikkeling bij de jonge Indiërs 
welke men ook in deze begroeting kan aantreffen, inzonder-
heid in de voorstellen in de onderafdeeling 233, hoofdstuk I I , 
l>etreffende het m.u.ï.o. 

De politieke toestand kenmerkt zich door de vrees voor 
de gevolgen van de ethisch-koloniale politiek, die in den loop 
van 1919 beeft geleid tot een reeks van vervol gingen tegen-
ever hen, die zieli met de volk; opvoed ing in de politi'-ke en 
economische '<"•'• •^•ng bezighoud ;n. 

Zooeven is door den heer de S.avornin Lohman geeonsta-
teerd, dat er in Indië geen sprake was van reactie. Het is 
bijna onbegrijpelijk hoe iemand dat kan zeggen, die kennis 
genomen heeft van de politieke feiten in het afgeloopen jaar. 
Het jaar 1919 is in dit opzicht een van de recordjaren van 
wanbeleid win de Indische regeering geweest. De Europee-
sche wereld in Indië heeft haar imperialistische en reaction-
naire neigingen sterker gebot vierd dnn ooit% Ook in de kapi-
talistische pers hier te lande heeft de ophltsing plaats ge-
vonden, waarover de heer Albnrda het noodige heeft gezegd. 

In een orgaan als de Nieuwe Rotterdamsche Courant is de 
Nederlandsche bezittende klasse '.og eens lekker gemankt met 
de onbeperkte winstmogelijkheid, die Indië voor de sterk 
aangewassen kapitalen hier te lande, juist ten gevolge van 
den wereldoorlog, biedt. De winsten van de koloniale onder-
nemingen zijn dit jaar van ongekende hoogte, voor vele kolo-
niale producten zijn werkelijk fancyprijzen gemaakt. Er is 
vooralsnog aan de vette jaren in Indië voor het kapitalisme 
geen einde te zien. 

Sedert in de najaarszitting van 1918 de heeren van der 
Jagt en Schmutzer huu opruiende redevoeringen hielden 
tegen de Indische beweging, die met grooten bijval door het 
koloniale Europeanen dom zijn begroet, hebben hun imperia-
listische neigingen de Europeanen gebracht tot politiek' 
economische aaneensluiting, die met behulp van planterver-
eenigingen en de Europeesche pers de Regeering voortdrijft 
op den weg der reactie. 

Mijnheer de Voorzitter! Hierbij een enkel woord over den 
Gouverneur-Generaal. Het feit is, dat voor de talrijke kracht* 
patsers van de Europeesche samenleving in Indië deze Gou-
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(van Ravesteijn.) 
vemeur-Generaal allang de gewilde man niet meer is. Voor 
de toekomst is bun hoop gevestigd op den bij uitstek reaction-
nairen vice-president van den Raad van Indië, den heer 
Swart, die voor vele winstjagers in de buitenbezittingen een 
goeden naam moge hebben ten gevolge van zijn Atjeh's 
beleid, doch die nu wellicht reeds a l sde kwade geest van de 
Indische Regeering mag worden gesignaleerd. De houding 
van dezen toekomstigen en wellicht reeds tegenwoordigeu 
dictator van Indië en gewezen dictator van Atjeh, die vol-
slagen afwijzend staat tegenover alles, wat ook maar eenigs-
zins gelijkt op moderne opvattingen ten aanzien van koloniaal 
bewind, wordt zeer sterk gekenmerkt door zijn optreden tegen 
het Volksraadlid, den bestuurder van het landschap Peureula, 
Teungkoe Mohamad Tajib, die immers wegens zijn stemmen 
tegen de Indische begrooting en zijn lidmaatschap van de 
vereeniging Insulinde schijnt te zijn gestraft. 

Zeker zou de heer Swart, die reeds in Indië gedoodverfd 
wordt als opvolger van den huidigen Gouverneur-Generaal, 
niet de aangewezen man zijn om als heerscher van Indië de 
ontwikkeling der staatsorganen in de richting van zelfbestuur 
te leiden. 

Ik heb omtrent het optreden tegenover genoemd Volks-
raadlid een vraag aan de Regeering gesteld en daarop — 
zoonis meestal geschiedt met de vragen die men stelt — van 
de Regeerjng ontvangen een totaal onbevredigend en niets-
zeggend antwoord. Ik zou zeggen, dat de quaestie daarvoor 
te Delangrijk is en dat, indien men werkelijk meent, dat men 
de Kamerleden hier te lande en inzonderheid van mijn partij 
op een dergelijke wijze kan afschepen, dit toch niet aangaat 
tegenover de Indische publieke opinie. Ik zou den Minister 
•willen vragen, of hij alsnog bereid is mede te deelea, in hoe-
verre de generaal Swart gedesavoueerd is voor zijn machts-
misbruik. 

_ Niet alleen uit het geval Tajib blijkt, hoe ver hoogere regee-
ringspersonen durven gaan, het schijnt wel, dat ook de 
huidige Gouverneur-Generaal zich beijvert den door zijn be-
leid gevestigden indruk van zwakte en toegeeflijkheid onder 
de Europeanen weg te nemen. Ik mag in dit verband wijzen 
op het ontslag van den adviseur voor inlandsche zaken 
dr. Hazeu, waarover ook de heer Albarda reeds een enkel 
woord zeide. Het heengaan van dr. Hazeu is in het Soeraba-
jaasch Handelsblad toegeschreven aan een naar des Gouver-
neurs-Generaals meening te gunstige opinie voor de inlanders 
in zake de Garoet-quaestie, waarover reeds door den heer 
Albarda is gesproken. 

Indien dat het geval is, blijkt daaruit, dat ook reeds de 
huidige Gouverneur-Generaal volkomen staat onder den 
invloed van de zwartste reactie in Indië. Het is zóó, dat waar 
de macht der reactionnairen in de hooge ambtenaarswereld 
van Indië groeit, de mannen met breedere opvattingen over 
het koloniaal bestuur aan den dijk schijnen te worden gezet. 
Uit de houding van den Gouverneur-Generaal ten aanzien 
van dr. Hazeu zou afgeleid kunnen worden, dat de heer van 
Limburg Stirum op eenzijdige voorlichting ten nadeele van 
de inlandsche bevolking reeds is gesteld. Waar in het najaar 
van 1918 do reactie inzette op de uiterste elementen van de 
Indische sociaal-democratische vereeniging, is in den loop 
van dit jaar — en dat is het kenmerkende — de actie ook 
gericht tegen de Sarekat Islam. Behalve uit maatregelen 
tegen bepaalde personen, blijkt de reactionnaire gezindheid 
uit de bedreiging van de meeningsuiting voor alle ambtenaren 
in het rondschrijven, dat hier ook reeds ter sprake is ge-
komen, aan de hoofden van gewestelijke besturen. Die cir-
culaire heeft in verschillende Indische vereenigingen groote 
ongerustheid gewekt, terwijl een actie op touw is gezet om 
intrekking van die circulaire te verkrijgen. Ik zou den 
Minister willen vragen of hij bereid is er bij de Indische 
Regeering op aan te dringen, die circulaire alsnog terug te 
nemen. 

Erger echter nog dan dezen aanslag op de meeningsuiting 
der ambtenaren acht ik het in het belang der Europeesche 
ondernemingen op groote schaal toegepaste machtsvertoon 
van militairen, WMLTVUI noodwendig excessen van macht het 
gevolg moeten zijn en waarmede bovendien de rassenstrijd 
tusschen de Indische bevolkingsgroepen moet worden bevor-
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deid. Dat dat machtsvertoon is te zien als een met d© machte-
middelen van den Staat in 6tand houden van groote misbrui» 

ken in de cultuurrentra, dus als een directe bevoordeeling 
van de Europeesche kapitaalsbelangen, wordt bewezen door 
de juichkreten in de Europeesche pers over de groote vermin» 
dering van de rietbranden. Gelijk uit de beraadslaging in de 
voorjaarszitting van 1919 van den Volksraad bij monde van 
den heer Labberton blijkt, zijn reeds — ik heb het zcosven 
trouwens reeds aangehaald — slachtoffers van dat mnchtsver-
toon gevallen bijv. in het Kedirische, waar eenvoudig hnnge-
renden, die tot het uiterste waren gebracht en zich aan cas-
savewortels vergrepen, zijn neergeschoten. Het is dus precies 
zoover gekomen als bij het begin van het militair mncnt>ver-
toon is voorspeld in het strooibiljet „Honger en machtsver-
toon" van mijn partijgenoot Sneevliet. 

In plaats van naar die waarschuwing te luisteren, is dat 
machtsvertoon uitgebreid, zijn slachtoffers gevallen en de 
personen, die de waarschuwing hebben verspreid, vervolgd. 
Waar de Europeesche pers voortdurend tegen de Indische 
beweging ophitst, is het gevaar van uitspattingen onder de 
troepen zooveel te grooter, zijn hier zekere excessen aan de 
zijde van de onderdrukkers. Die ophitsing wordt o. a. bereikt 
door met zorg uitgekozen beschouwingen van inlandsche 
bladen te vertalen. Er is hier een parallel met de vervalsrhing 
van het Garoet-rapport: in de voorjaarszitting van den Yolks-
raad is aan de Regeering verweten, dat zij maatregelen treft 
op grond van vertalingen, die later onjuist bleken te zijn! 
De rekbare bepalingen van het nieuwe Strafwetboek tegen de 
drukpersvrijheid hebben haar diensten bewezen iu het laatste 
jaar: ik noem de vervolgingen van Dekker. Hulswit. Vjtalis, 
Semeoen, die met de veroordeelingen van Vitalis en Seraaoen 
zijn beëindigd. Ook soldaten hebben voor verspreiding van 
zoogenaamde opruiende geschriften gevangenisstraf gehad. 

Het rechtsgevoel van de inlandsche massa's wordt op de 
meest grove wijze geschonden; men vergelijke het vonnis van 
vier maanden voor de vertaling van een manifest als „Honger 
en machtsvertoon", terwijl dezelfde raad van justitie vier 
maanden geeft aan een Europeaan, die bij Tjilatjap een koelie 
doodtrapt. Ten aanzien van de mishandeling van inlanders 
door Europeanen schijnt het niet noodig voorbeeldige nraf-
fen op te leggen. Een ander voorbeeld is de tot eem jaar. ver-
hoogde straf van drie maanden van den inlandschen jour-
nalist D.usono te Soerabaja, terwijl een Eurooeesch tabaks» 
einployé ia Deli voor de grove mishandeling van een vrouwe-
lij ke koelie, met wederrechtelijke vrijheidsberooving, slechts 
1 maand kreeg. De rekbare wetsbepalingen, die de drukpers-
vrijheid illusoir maken, blijven een zeer eenzijdige toepas-
sing vinden en dienen voornamelijk om de Indische beweging 
ernstig re bemoeilijken. 

Behalve personen die een uitgesproken revolutionnair-
socialistische propaganda voeren, treft de Indische reactie 
ook verschillende mannen van de S. I . en Insulinde met 
politietoezicht, huiszoeking en veroordeeling. Politietoezicht 
is een geliefd middel. De politieke inlichtingendienst is z.g. 
verdwenen. De chef er van. de heer Muurling. mag zijn als 
spion verkregen en zeer dubieuze kennh van personen on ver-
houdingen in de Indische beweging in den Volksraad ge-
bruiken om als regeerings vertegen woord iger de politiek der 
Regeering te verdedigen. Teekenend is. dat de Regeering die 
verdediging bij voorkeur aan zoo iemand toevertrouwt. In de 
benoeming van den heer Muurling komt de bijzondere tact 
van de Regeering ten aanzien van de Indische beweging OD 
bijzonder fraaie wijze uit. Het politietoezicht is van zeer be-
denkelijken aard, vooral in verband met de exorbitante rech-
ten van den Gouverneur-Generaal. Het levert bezwarend 
geheim materiaal, dat bij de toepassing dier exorbitante 
rechten zijn diensten bewijst; het stelt politieke tegenstan-
ders der Regeering bloot aan allerlei oncontroleerbare, 
onwaardige handelingen van politiewege. 

Zoo staan bekende commissarissen van de Sarekat Islam 
tegenwoordig aan deze politiepraktijken bloot: Soewardi, die 
hier in Holland naïevelijk verklaarde, dat de huidige Gou-
verneur-Generaal de idealen der Indische Partij had aan-
vaard, werd ook onmiddellijk, toen hij in Indië kwam onder 
politietoezicht gesteld, en de Memorie van Antwoord van den 
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mouwen Minister, die wij hier nu voor ons hebben, doet 
vreezen, dat ook deze Minister niet afkeerig is van het ge-
bruik van die bedenkelijke machtsmiddelen, terwijl het do 
Ri'geering toch bekend moet zijn, dat men door het nemen 
van regeeringsninatregelen, drijft naar het geheim vereeni-
gingsleven en ten slotte een terroristisch verweer zou kunnen 
uitlokken. Ik y.ou bij deze gelegenheid aan den Minister ook 
deze vraag willen stellen: is do Minister thans bereid, aan do 
Indische ltegeering uitvoerige inlichtingen te vragen op wie 
thans r.o,ar dit politietoezicht wordt toegepast en om welke 
roden, en ook op welke •wijze dit politietoezicht werkt? 

De ltegeering schermt op hot oogenblik met het govaar van 
de zoogenaamde geheime organisatie, afdeéling B van de 
S. I . , maar ik zou willen zeggen, dat zij zelf de politieke 
voormannen dwingt tot geheime actie en misleidend optre-
den; zij drij ft bovendien de revolutionnaire voormannen 
naar het buitenland on brengt op deze wijze gevaarlijke 
elementen in de Indische beweging. 

Daarbij komt nog — het is misschien bijzaak, maar in dit 
verband moet ik het toch vermelden, — de buitengewone grof-
heid, waarmede tegenover politieke tegenstanders wordt op-
getreden bij arrestatie of veroordeeling. 

Zpo heeft de arrestatie van Sosrokardono, die als een mis-
dadiger naar de gevangenis werd gebracht, groote beroering 
gewekt in de geheele Sarekat Islam en droeg de behandeling 
van den tot 2 maanden veroordeelden Vitalis er toe bij, dat 
deze straf zoo geraffineerd mogelijk werd verzwaard. 

Het spreekt ook vanzelf, dat het houden van vergaderingen 
allerlei moeilijkheden ontmoet, ondanks de invoering van het 
gewijzigd art. 111. 

Als voorbeeld wil ik noemen, dat een geheel jaar lang de 
Semarangsche afdeéling van de Indische Sociaal-Democra-
tisehe Vereeniging geen vergadering heeft kunnen houden en 
dat een reeds verleende vergunning voor een vergadering van 
de Sarekat Islam te Ksliwoengoe nabij Semarang ingetrok-
ken werd en de opgekomenen met politie en militairen naar 
huis zijn gestuurd. 

De feiten daaromtrent kan de Regeering, indien ze haar 
onbekend mochten zijn, aantreffen in Het Vrije Woord van 
25 October j l . 

Ik kom thans op een bijzonder punt, dat ik in het midden-
punt van mijn beschouwingen wensch gesteld te zien, nl. de 
exorbitante rechten der Regeering en de externeeringen. 

Ook dit jaar heeft wederom een politieke externeering 
plaats gehad: Brandsteder is namelijk uit Indië verwijderd. 

Terwijl waarschijnlijk daarop nader kan en moet terugge-
komen worden bij het bespreken van de behandeling van de 
militairen in Indië, wil ik toch uit het besluit, waarbij 
Brandsteder uit Indië is verwijderd, een enkel voorbeeld aan-
halen om te laten zien, op welke gronden een dergelijk exter-
neeringsbesluit wordt genomen. 

In dat besluit, een uittreksel uit het register der besluiten 
van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, 
worden opgesomd een aantal uitingen in het blad van dezen 
geëxterneerden Brandsteder, welke worden opgegeven als 
redenen voor zijn uitzetting. 

Welke uitingen in Indië ©r toe kunnen leiden iemaud uit 
dat land te doen zetten, daarvan wil ik een duidelijk staaltje 
geven. 

Onder 7c van het uitzettingsbesluit wordt dit vermeld, dar 
Wt in het blod van Brandsteder het volgende heeft gestaan: 

;,Den 15 April j l . wandelden twee Europeesche mili-
ta iren langs een der groote wegen van Tjimahi. 

Zij passeerden op een gegeven moment drie of vier 
jongentjes van den ouderdom van zes tot twaalf jaar, van 
welk© de oudste, in ' t klein de militaire kleeding droeg 
en hij bad de padjes op voor 2de Luitenant. 

Deze jongen sprak, toen de twee bovengenoemden hem 
passeerden hen aan met de volgende woorden: Zeg, kan 
je godverdomme niet groeten als je mij voorbij komt. 

De Europeesche fuselier keerde zich daaroD naar de 
jongen toe en zei: . .Waar heb je dat nette taaltje geleerd, 
toch niet bij moeder thuis, hoop i k ? " 

Waarop het lieve kind antwoordde: „Stik! verrek, 

vuile, vieze, stinkende koloniaal", waarna de twee mili-
tairen, de wijsten zijnde, zich van dit onopgevoede bour-
geois zoontje afwendden." 

In de tweede plaats wordt onder die zelfde letter van het 
besluit gemeld: 

^ „Wat zou er gebeurd zijn, alt een der militairen in 
z'n opwinding dat jong met een slag had verpletterd? 
Misschien was hij wel neergeseboten, als wijlen de 
H a a n ! " 

Dit is een van de vele staaltjes — mij ontbreekt de tijd om 
het besluit in zijn geheel voor te lezen — van uitingen, welke 
geleid hebben tot de externeering van Brandsteder uit Indié 
Als men zulke dingen niet meer mag schrijven in een blad 
— er staat trouwens bij, dat Brandsteder zelf het niet g»-
schreven heeft, inear ik laat dat daar, want het heeft in zijn 
blad gestaan —, als een dergelijk© onschuldige zijdelingsche 
critiek op het optreden van waarschijnlijk eenigo cfficiers-
zoontjes aanleiding kan geven tot externeering. dan behoeft 
men niet te vragen op welke lichtzinnige gronden tot de uit-
oefening der exorbitante rechten wordt overgegaan. 

De heer Marcbant vraagt of dat alles is. Neen. allos is bet 
niet, want het geheele besluit beslaat circa 15 pagina's, maar 
ik heb ©en mijns inziens kenmerkend staaltje aaneehaald. 

Wanneer de heer Marchant er belang in stelt, wil ik het 
hem wel ter inzage geven. 

In i©der geval staat het zoo, dat op het oogenblik die 
exorbitante bevoegdheden nog steeds worden gehandhaafd op 
gronden, die ik niet anders dan lichtzinnig kan noemen. 

Nu kom ik terug op de weigerende houding van den 
Minister om nog iets meer te doen in zake de externeering van 
Sneevliet. Er is bij deze Kamer ingekomen een request van 
den betrokken persoon, waarbij hij vraagt om het externee-
ringsbeslnit in te trekken en in dat request worden vermeld 
de gronden, waarop dat verzoek is gebaseerd. Daarvan ver-
meld ik in de eerst© plaats, dat er blijkens dat request bij die 
externeering dingen zijn voorgevallen, die een nader onder-
zoek dringend gewenscht maken. Het voornaamste daarvan 
is dat er zou hebben plaats gehad van de zijd© der Regeerinfj 

revocatie, ten einde hem te bewegen aan ©en officier van 
et Indische leger compromitterende verklaringen af te leg-

gen. Ik wensen daarvoor enkele citaten te geven nit het 
request, nl . : 

,,Thans meent adressant gerechtigd te zijn een feit te 
noemen, dat een duidelijke ontkenning der te laste leg-
ging innoudt. Dat feit is niet in het verweer van Novem-
ber 1918 gememoreerd, om de eenvoudige reden, dat 
adressant m onzekerheid was welke beteeken is daaraan 
door hem moest worden toegekend. 

Tot tweemaal toe, terwijl adressant onder politietoe-
zicht stond, eenige maanden vóór zijn uitzetting en kort 
na de aankondiging der voorgenomen externeering, is 
adressant bezocht door een officier van het N.-I . leger, 
die een uitgebreid plan ontwikkelde om uitsluitend door 
middel van een militairen opstand een omzetting van het 
gevestigd gezag te verkrijgen. 

De voorsteller gaf voor Inlandersvrind te zijn, poogde 
den direct Dfj adressant gevestigden twijfel, of de man 
al dan niet in opdracht van den heer Muurling kwam, 
weg te nemen, verklaarde zich bereid de leiding te 
nemen bij uitvoering van het plan, had slechts de hulp 
noodig van iemand die spreken en scbrijven kon en met 
de organisatie van den Soldatenbond bekend was. Een 
soldatenopstand zou veel sneller en minder bloedig tot 
het doel, de omzetting van het gezag voeren, dan de 
Inlandscbe beweging." 

Verder lees ik in het request: 
„Dit plan werd door adressant ondubbelzinnig afge-

wezen, ook toen het in de Novemberdagen werd her-
haald. Adressant had inlichtingen ingewonnen naar den 

ersoon van den voorsteller en inlichtingen verkregen, 
ie hem totaal onzeker maakten ten aanzien van den 

betrokken officier, of deze al dan niet in opdracht van 
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den Pol. Inlichtingendienst kwam. Nu hem uit Volks-
raadkringen gebleken is, dat zich bij de stukken aan den 
Volksraad overgelegd, bevonden processen-verbaal der 
politie over beide bezoeken, nu adressant verzekerd is dat 
de mededeelingen indruk hebben gemaakt, kan hij nog 
altijd niet inet zekerheid de zware beschuldiging uit-
spreken ,,hier was een agent-provocateur van den Pol. 
Inlichtingendienst aan het werk", ook al is er veel reden 
dat te vermoeden. Maar wel leert hem de ontvangen 
mededeeling, dat bij het geheime materiaal zich stukken 
bevonden, die een totaal verkeerden indruk hebben ge-
wekt en is het de groote vraag, wat de betrokkon offi-
cier — zoo hij voor zijn zonderlinge bezoeken in een aan 
militairen verboden huis — verantwoording heeft moe-
ten afleggen, wel zal hebben opgedischt om die bezoeken 
te verklaren. Zoo hij de waarheid had neergeschreven 
zou daaruit reeds gebleken zijn, dat het onzinnig was 
aan adressant ten laste te leggen, dat hij gewelddadige 
omverwerping van het gezag nastreefde. 

Dit feit geeft veel te denken over den inhoud van het 
geheime dossier, aan welks samenstelling allerlei politie-
autoriteiten en autoriteitjes hebben meegewerkt, die 
naturlijk voor hun werkzaamheid gunstiger beoordeeld 
zijn naarmate hun speurderswerk interessanter resultaat 
opleverde." 

De heer Troels t ra : Wie was die officier P 
De heer Tan Ravesteijn: De naam wordt niet vermeld en 

ik .weet dien dus niet. 
De adressant vraagt dan of de Kamer niet van oordeel is, 

dat de hierbedoelde bijdrage tot de voorbereiding van adres-
eants uitzetting de herziening der uitzettingsprocedure met 
volledige openbaarmaking urgent maakt. 

Ik ben inderdaad ook van meening, dat het in dat adres 
genoemde feit van vermoedelijke provocatie op zich zelf vol-
doende is om de onhoudbaarheid aan te toonen der gegeven 
voorstelling in zake het externeeringsbesluit, dat namelijk 
van Juni tot November 1918 door Sneevliet aan een mili-
tairen opstand zou zijn gewerkt ter omverwerping van het 
gevestigde gezag in Nederlandsch-Indië. 

De hem ten laste gelegde handelingen waren volgens de 
formuleering van het externeeringsbesluit strafbare hande-
lingen, zoodat een justitieel ingrijpen mogelijk was. Nu moge 
formeel art. 45 van het Regeeringsreglement onbegrensde 
willekeur mogelijk maken, op zijn minst kon toch worden 
verwacht, dat in 1918 bij het toepassen van de willekeur de 
reserves in acht weTden genomen die in 1854 in de Tweede 
Kamer door den toenmaligen Minister zijn aangegeven, dat 
namelijk de uitzetting met geheime procedure achterwege 
zou blijven, wanneer justitieele vervolging met openbare be-
handehng mogelijk is. Ik tref alweer in hetzelfde request een 
vrij uitvoerig historisch overzicht aan omtrent de totstand-
koming van de beruchte artikelen 45 e.v. van het Regeerings-
reglement betreffende de exorbitante rechten van den Gou-
verneur-Generaal, waar ik zie, dat de omstandigheden, die 
volgens de meening, uitgesproken in de toenmalige Kamer, 
toen machten hebben gegolden, om die rechten daar te stel-
len, op het oogenblik in ieder geval zijn vervallen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal niet citeeren wat in de 
Kamer toen over deze zaak is gezegd; in liet request van den 
heer Sneevliet is het bewijs te vinden, dat de redenen, die in 
1854 mochten hebben gegolden, thans zeker zijn vervallen. 

Mijnheer de Voorzitter! In dit geval hebben de veroor-
deelingen van Semaoen en Vitalis de strafbaarheid van den 
heer Sneevliet bewezen — reden te nitor om het gevallen 
externeeringsbesluit te herzien, en de daardoor gewekte ont-
6temming bij een belangrijk deel van de inlandsche beweging 
weg te nemen. Bij een justitieele behandeling zou Sneevliet 
waarschijnlijk veroordeeld worden. Adressant geeft de 
redenen aan waarom het uit een politiek en persoonliik oog-
punt verre de voorkeur zou verdienen, de veroordeel ing te 
doen plaats hebben na opheffing der externeering. De Kamer 
kan niet langer onverschillig blijven ten opzichte van de 
exorbitante rechten van den Gouverneur-Generaal. Uitzet-
ting. verbanning en externeering zijn zeer zware straffen, 
waarbij de strafoplegger de personen niet eens behoeft te 

(Tan Ravesteijn e. a.) 
hooren. In deze exorbitante rechten ligt nog altijd de kern 
van het reactionnaire bewind en in de opheffing van dit 
besluit mag het criterium worden gezien, of men werkelijk 
den weg op wil van een vrije politieke ontwikkeling der 
Indische beweging. Om de Kamer de gelegenheid te geven 
zich daarover uit te spreken, heb ik de eer een motie voor te 
stellen, Mijnheer de Voorzitter, die ik op uw bureau deponeer. 

De Voorzit ter: Door den heer van Ravesteijn wordt, met 
mede-onderteekening van de heeren Kruyt en Wijnkoop, de 
navolgende motie voorgesteld: 

,,De Kamer, 
van oordeel dat de exorbitante rechten van den Gouver-

neur-Generaal van Nederlandsch-Indië, opgenomen in de 
artikelen 46 en volgende van het Regeermgsreglement, 
geheel uit den tijd zijn en een emetige bedreiging vormen 
van de ontwikkeling van de Indische beweging; 

dat de redenen, waarom deze exorbitante rechten van 
den Gouvernuer-Generaal in 18Ö4 werden gehandhaafd, 
geheel zijn vervallen; 

spreekt als haar meening uit . dat deze artikelen 45 en 
volgende zoo spoedig mogelijk dienen te worden ge-
schrapt, en draagt de Regeering op de daartoe noodiga 
maatregelen te nemen." 

Deze motie wordt ondersteund door de heeren Troelstra en 
Albarda en kan derhalve een onderwerp van beraadslaging 
uitmaken. 

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

Daartoe wordt besloten. 
De heer van Ravesteijn: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 

gemeend, van de bewegingsvrijheid de hoofdzaak te moeten 
maken, omdat het Indische volk nog altijd op de samenstel" • 
ling der Regeering geen invloed heeft. In de Memorie van 
Antwoord van dezen Minister wordt alweer de revolutionnair-
politieke actie aangewezen als de hoofdoorzaak van den ver-
anderden geest in de inlandsche beweging. Met zoovele woor-
den schrijft de Minister, dat de achterstand op het gebied van 
het onderwijs, op het gebied van het rechtswezen, op dat van 
de arbeidswetgeving en het belastingwezen, dat de toeneming 
van de armoede ifiet de oorzaken van de inlandsche beweging 
zijn. 

De Minister schijnt natuurlijk voldaan over hetgeen het 
koloniaal beleid voor de Indische bevolking heeft tot stand 
gebracht, maar ik wil nogmaals constateeren, dat de Minister 
daarmede in strijd is met tal van getuigenissen van kenners 
van de Indische toestanden, die tot in den huidigen tijd loo-

en en met de feiten, welke ik in het begin van mijn rede 
eb aangehaald, en welke ik gemakkelijk zou kunnen ver-

menigvuldigen. 
Het geeft inderdaad zeer weinig hoop, dat in den aanhef 

van de Memorie van Antwoord staat te lezen, dat de nieuwe 
Minister van Koloniën zich zoo tevreden toont met wat be-
reikt is. 

In een lezing, gehouden in het Indisch Genootschap door 
prof. van Vollenhoven, heeft ook deze groote kenner van Indië 
toegegeven, dat er van de voorgenomen groote hervormingen 
in Indië noo'.t iets zal terechtkomen. Die uitspraak is van 
nog jongen datum en komt werkelijk niet van revolution-
nairen kant. Wij kunnen van de cammissin-Carpentier Al+i*\g, 
welke reeds haar aanvankelijke beteekenis, welke zij Knrjnt 
gehad te hebben in de Novemberdagen van 1918, verloren 
heeft, ook geen hooge verwachtingen koesteren. Zonder krach-
tige volksbeweging komt er geen radicale verandering in het 
bestuurswezen. 
_ In plaats dat sedert November 1918 den Volksraad prac-

tisch de gelegenheid tot ontwikkeling gegeven is, werd in 
don loop van 1919 dat college nadrukkelijk aan de beperkt. 
heid van zijn bevoegdheid herinnerd. Op elk gebied, door 
den Minister genoemd, is het aantal bij herhaling kenbaar 
gemaakte wenschen, die zonder gevolg bleven, legio. 

Ik wil nog spreken over een enkel speciaal punt. Do 
arbeidsvoorwaarden, zoowel van het overheidspersoneel als 
van het personeel in particuliere bedrijven, zijn meer dan 
treurig. 



1126 

36ste VERGADERING. — 19 DECEMBER 1919. 
4. Vastst. begr. Ned.-Indië voor 1920 en tot wijz. en verh. vastgest. begr. van uitg. Ncd.-Indië voor 1920 voor tramw. 

(van Ravcstcijn.) 
Op de Arbeidsconferentie te Washington is van verschil-

leade zijden aanmerking gemaakt op de arbeidsvoorwaarden 
in Japan. Inderdaad, die arbeidsvoorwaarden zijn buiten-
gewoon treurig. Maar wat hadden de Nederlandsche regee-
ringsvertegenwoordigei's in het midden moeten brengen, 
wanneer daar een boekje open gedaan was over de arbeids» 
loonen, welke ook door het Indisch gouvernement, den 
grootsten werkgever in Indie, worden betaald? 

En dan komt men er niet met een verwijzing naar den 
logen levensstandaard van de inlandsche bevolking. 

Hij den lagen levensstandaard lijdt vooral in dezen duren 
tijd de groote massa van de boeren, de tani's, zoowel als van 
de proletariërs gebrek aan het meest noodige. Zij zijn de 
weerlooze prooi van de vele ziekten, welke in Indië woeden; 
zij worden mede door buitensporige gouvernementsbelastin-
gcn gedreven naar den bloeienden gouvernementspandhuis-
menst met zijn woeker; zij zijn overgeleverd aan den woeker 
van alk-rlei rassen en aan het vocrschotstelsel. _dat in de 
ontwikkeling van het kapitalisme zoo'n belangrijke plaats 
vervult. 

Onze Regeering heeft medegedaan aan de vertooning te 
Washington, maar verzuimde in het levea te roepen een t>c-
zoldigingscommissie in Indië om ook de regeling der buiten-
sporig lage salarissen — f 12, f 14, f 15 tot f 22 in de maand 
— aan een onderzoek te onderwerpen, hoewel men jaar in 
jaar uit in het Koloniaal Verslag kan constateeren dat, on-
danks de 'snel toenemende welvaart van het kapitalisme in 
Indië, geenerlei stijging der loonen valt waar te nemen. 

Hoewel vakvereenigingen als de bond van spoorwegper-
sonoel en de pandhuisbeanihten er bij de Regcering op aan-
gedrongen hebben de taak der bezoldigingscommissie te ver-
ruimen, is dat geweigerd en blijft de commissie zich bepalen 
tot het zoeken naar een bevredigende oplossing van het onop-
losbare vraagstuk: hoe in Indië te komen tot het normali-
seeren der hooge salarissen, terwijl de uit Holland ingevoerde 
werkkrachten hoogere salarissen verlangen en erlangen. 

Gevolg van de abnormale koloniale verhoudingen;, ook 
ten aanzien van de salarisquaestie, is b.v. dat een Euro» 
peesch instrumentmaker met hooger salaris begint dan een 
afgestudeerd inlandsen arts, en dat een Europeesche pleeg-
zuster een gelijk beginsalaris heeft als een inlandsen arts. 

Bij de bespreking in den Volksraad over de uitbreiding van 
het korps irgenieurs ten behoeve van de irrigatie heeft de 
directeur van landbouw den heer Cranier, voorzitter u n het 
Genootschap van Ingenieurs en te gelijker tijd ook een van 
de vcormar.nen van de Indische S.D.A.P., verweten, dat l e t 
Instituut Ven Ingenieurs, waarvan hii voorzitter is, een motie 
heeft aangenomen tegen de uitzending van buitenlanders. 
Maar ik sta op het standpunt, dat, zoolang de achterstand 
op het gebied van het hooger onderwijs in Indië niet is inge-
haald, de voortdurende opdrijving van de koloniale salarissen 
voor de uitgezonden ambtenaren alleen kan worden tegeii-

«gamn door op ruime schaal intellectueelen, bii voorbeeld 
_apo.nners, die belangrijk goedkooper zullen ziin. binnen te 
hrJen. In dit verband zou ik willen vragen of de Minister 
alsnog bereid is aan de bezoldigingscommissie uitgebreider 
opdracht te geven en bij de Indische Regeering er op aan te 
dringen de opdrijving der koloniale salarissen tegen te gaan 
door bij voorbeeld het binnenhalen van niet Hollandsche 
werkkrachten. 

Misschien zal er gelegenheid zijn bij de posten der begroo-
ting nog even op deze zaak terug te komen. 

Ten slotte een enkel woord over de Garoet-quaestie. Na het 
gesprokene door den heer Albarda zal ik daaromtrent niet in 
bijzonderheden treden, omdat het relaas, door dien geachten 
spreker gegeven, voldoende mag worden genomd. Zekere 
details, welke een kenmerkend licht werpen op deze affaire, 
zijn door hem niet vermeld, maar dat is hem niet kwalijk te 
nemen; het medegedeelde is voldoende om te zien, op welke 
wijze van de zijde der Regeering is gehandeld. 

Tk v.-ensch alleen nog te wijzen op de ophitsing, welke naar 
t).:"ilriding van dit geval in de Europeesche Ders heeft plaats 
gf'md. Ook de heer Albarda is daarop reeds met een enkel 
woord ingegaan, maar. als ik zie hoe bijv. is gesproken door 
den heer Temming in de zitting van den gewestelij ken raad 
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(van Ravcstcijn e. a.) 
der Preanger Regentschappen van 12 September, en ik lees, 
dat de woorden van den heer Bosscha algemeen instemming 
vonden, toen deze zeide, dat hii als tegenwicht op de ongc-
motiveerde aanvallen van een deel der pers in de openbare 
vergadering een woord van warme hulde wilde brengen aan 
den resident de Stuers in de eerste plaats, en ook aan de 
ambtenaren van het binnenland-rh bestuur, de politie en da 
gewapende macht, en zie dat de heer Temming daar optrad 
niet zoozeer als raadslid, maar als vertolker van de Euro» 
peesche bewoners van het binnenland, dat hij aan de woorden 
van den heer Bosscha een en ander toevoegde en er toen een 
ovatie gebracht werd aan den heer de Stuers voor zijn optre-
den in de Garoet-affaire; wanneer ik zie, dat er afkeurend 
werd gesproken over het feit, de de Regeering een onderzoek 
noodig achtte, dan spreekt daaruit de mentaliteit van de 
Hollandsche kapitalistische bevolking in Indië op een zoo 
afschrikwekkend duidelijke wijze, dat het niet te verwon-
deren is, dat de Regeering van Nederlandsch-Indië op het 
ooft'enblik onder den sterkon invloed staat van dia reaction-
naire beweging. Want, Mijnheer de Voorzitter, dit is het 
voornaamste wat ik hier op het oogenblik wilde constateeren 
en wat ik meen te hebben aangetoond, dat er wel degelijk van 
reactie in Indië mag worden gesproken, een reactie, die m. i. 
voor het voortbestaan van het Nederlandsen gezag in Indië 
een zeer gevaarlijk karakter draagt. Want indien iets in staat 
is om de inlandsche beweging te leiden in de banen, die men 
ongetwijfeld van de zijde van de Regeering niet wil, dan ia 
het juist die reactie. 

Die reactie is ook in het Garoetgeval buitengewoon duide-
lijk te bespeuren. De mentaliteit, die ten grondslag ligt aan 
het optreden van de verschillende overheidspersonen, die 
in dit geval op een zoo buitengewoon onverstandige wijze 
zijn opgetreden, is deze, dat zij voortdurend het gevoel hebben 
té leven op een soort vulkaan. Het feit alleen dat het hier 
ging om een hadji, dat is dus om iemand die in godsdienstig 
opzicht min of meer aan de spits staat van de inlandsche 
bevolking, dat het hier ging om iemand die de witte kleeren 
had aangetrokken, dat alles was een aanwijzing dat de Regee-
ring hier onder den invloed verkeerde van de algemeene vrees 
bij de Europeanen. Welnu, het is niet te verbazon dat de Re-
geering onder invloed van die vrees verkeert, wanneer nien 
ziet hoe de Europeanen zelf naar aanleiding van wat bij de 
Garoet-affaire is gebeurd, optreden. 

Ik kan eindigen met deze opmerking, dat. indien er excessen 
plaats vinden bij de opkomende inlandsche beweging — tot 
nog toe ziin zij niet voorgevallen —, de schuld daarvan, rust 
op de Indische Regeering en op niemand anders en zij ook 
zal rusten op dezen Minister, indien hij tegenover de Indische 
Regeering niet een sterk standpunt weet te markeeren, wat 
na de Memorie van Antwoord hoogst onwaarschijnlijk moet 
worden geacht. 

De Voorzitter: Wegens het vergevorderd uur wordt de 
verdere beraadslaging geschorst. 

Ik herinner er aan, dat de Kamer weder vergadert a.s. 
Maandag om één uur precies — ik vertrouw, dat dan het 
aantal leden, dat nocdig is, tegenwoordig zal zijn — en dat 
de Kamer Maandagavond zal vergaderen en zoo noodig ook 
Dinsdagavond. 

De vergadering wordt gesloten. 

VERBETERING. 

Op bladz. 1052, kol. 2. regel 2 6 - ^ 1 v. o., staat een korte 
rede van den heer K. ter Laan, die eveneens voorkomt op 
bladz. 1066, kol. 1, onderaan; ze moet op bladz. 1052, kol. 2, 
vervangen worden door de volgende rede: 

„De heer Marchant: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch 
deze gelegenheid aan te grijpen om den Minister de verzeke-
ring te geven, dat ik de tegemoetkomende houding, heden 
door Zijn Excellentie aangenomen, mijnerzijds ten zeerste op 
prijs stel." 


