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85ste VERGADERING. 
Mededoeling van ingekomen stukken. -

358te VERGADERING. 

VERGADERING TAN DONDERDAG 9 DECEMBER 1920. 
(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.) 

Ingekomen: 1*. berichten van leden; 2°. ontwerpen van 
wet; 3°. een schrijven; 4°. boekwerken. — Verslag uit-
gebracht over ontwerpen van wet. — Mededeeling 
omtrent een vergadering van een Bijzondere Commis-
sie. — Regeling van werkzaamheden. — Behandeling 
van de ontwerpen van wet houdende tijdelijke afwij-
kingen van de Militiewet en landstormvoorzieningen 
(136). — Indiening door den heer K. ter Laan c. e. 
van een motie van orde betreffende de opheffing van 
het vestingstelsel. — Verlenging van den termijn voor 
het uitbrengen van een verslag. — Avondvergadering. 
— Aanvang der behandeling en aanneming van het 
ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk IV der 
Staatsbegrooting voor 1921 (2). — Indiening van 
motiën van orde door de heeren Kruyt en van Rave~ 
steijn betreffende buitenlandsche paspoorten; door de 
heeren Ossendorp on Kruyt betreffende het Rijkstuoht-
en opvoedingswezen. — Behandeling en aanneming 
van ontwerpen van wet. 

Voorzitter: de heer Kooien. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 71 leden, te weten: 
de heeren Scheurer, van der Voort van Zijp, Arts, Beumer, 

Wijk, van de Bilt, de Wijkerslcoth de Weerdesteyn, van 
Sasse van Yaselt, Smeenk, Rugge, Wintermans, Poels, 
Teenstra. Gerhard, Weitkamp. Bakker, van Rappard, J . ter 
Laan, Haazevoet, Kruyt, Schaper, Kuiper, de Muralt, de 
Jonge, Duymaer van Twist, Kolthek, van Stapele, Heems-
kerk, van Zadelhoff, Ketelaar, Brautigam, Engels, Schok-
king, Duys, A. P . Staalman, van Vuuren. Rutgers, van 
Groenendaél, de Savornin Lohman, van de Laar, Lely, Ter 
Hall, Deckers. van Schaik, de Monté ver Loren. Oud. Nolens, 
Bongaerts, Henri Hermans, Reijmer, Colijn, Marohant, 
K. ter Laan, Snoeck Henkemans, van den Tempel. Albarda, 
van Ryckevorsel, Zijlstra. van Beresteyn, van der Molen, 
Bulten, de Geer, yan Veen, van der Waerden, van Wijn-
bergen, L. M. Hermans, Juten, Ossendorp, Kleerekoper, 
Fleskens, 

en de heeren Ministers van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken, van Financiën en'van Oorlog. 

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

Handelingen der Staten-Generaal. — 1920—1921. — II» 

• 9 DECEMBER 1920. 
Verslag uitgebracht over wetsen fcw arpen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering mede: 
A. dat zdjn ingekomen: 

_ 1*. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergade-
ring bij te wonen: van den heer Braat; van den heer Bomans, 
wegens andere ambtsbezigheden; van den heer Kolkman, 
wegens ongesteldheid; van den hoer Troelstra, deze week, 
wegens verblijf buiten de stad. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aange-
notmen; 

2°. twee Koninklijke Boodschappen, ten geleide van de 
volgende ontwerpen van wet: 

a. verhooging en wijziging van hoofdstuk VA der Staats-
begrooting voor het dienstjaar 1919; 

o. verklaring van het algemeen nut der onteigening vin 
eigendommen, noodig voor een vergrooting van het terrein, 
bestemd voor de stichting van een nieuw post- en telegraaf-
gebouw te Haarlem. 

Deze ontwerpen van wet, welke met de daarbij be-
hoorende stukken zrjn reeds gedrukt en rondgedeeld, 
sullen worden gezonden aan de afdeelingen of aan de 
betrokken begrootingscommisr.ie; 

3*. een schrijven van F . H. Plukker, te Amsterdam, ten 
vervolge op een door hem tot de Kamer gericht adres in zake 
bestrijding van het mond- en klauwzeer en andeTe veeziekten. 

Dit schrijven zal worden gevoegd bij het door adres-
sant ingediend verzoekschrift; 

4°. de volgende boekwerken: 
van den Minister van Waterstaat, het Jaarverslag omtrent 

da VisschershaVen en de Visscherij te IJmuiden over 1919; 
van burgemeester en wethouders van Amsterdam, de vol-

gende academische proefschriften: 
F . 0. Bruyning, „Over Hoorstomheid"; 
J . J . Dalmeijer, ,,De beteekenis van het voorkomen van 

porphyrinen in de faeces"; 
B. K. Boom, „Cholesterinaemie bij Diabetes Mellitus"; 
mr. J . E. Glim, „Protectie in Frankrijk en zijne 

Koloniën"; 
A. L. M. van Berckel, ..Het reohtskarakter der huur van 

onroerend goed volgens hedendaagsch Nedorlandsch recht"; 
L. M. A. N. van Schalkwijk, ,,De sociale paedagogiek van 

John Dewey en hr.nr filosofiese grondslag" ; 
S. van Velzen Camphuis, ,,Het vraagstuk der verbetering 

van de Inlandsche copra". 
Deze boekwerken zullen worden geplaatst in de boe-

kerij der Kamer; 
B. dat het verslag gereed en reeds gedrukt en rondgedeeld 

is van de Commissiën van Rapporteurs voor de ontwerpen 
van wet: 

Goedkeuring van den onderhandschen verkoop aan de ge-
meente Nieuwer-Amst^l van de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Nieuwer-Amstel. sectie M, n°. 580. en sectie G, 
nos. 504. 510 en 2011, te zamen groot 1,21,29 H.A. (310); 

Verklaring van het algemesn nut der onteigening ten be-
hoeve van uitbreiding van het stations-emplacement Epe 
(316); 

Gedeeltelijke herziening van de Leei-pliehtwet (320); 
_ Verklaring van het algemeen nut der onteigening van 

eigendommen, noodig voor en ten behoeve van het bouwen 
van een nieuw ziekenhuis aan den Linker Maasoever te Eot-
terdam (327); 

Verklaring van het algemeen nut der onteigening ten he-
hoeve van aanleg van een spoorweg v?u Gouda over Wad-
dinrveen en Boskoop naar Alphen (332); 
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35ste VERGADERING. — 
Meded. verg. Bijz. Conun. — Reg. v. werkz. — 136. Tijd* 

(Voorzitter e. a.) 
C. dat «en voor de leden der Kamer toegankelijke ver-

gadering van de Bijzondere Commissie voor het ontwerp van 
wet tot regeling dar ziekenverzorging (119) zal worden \T&-
houden op Dinsdag 14 December a.s. te 10 ure. 

Aan de orde is de behandeling van de ontwerpen van wet: 
lijdelijke afwijkingen van de Militiewet. 
Landstorm-voorzieningen (136). 

De Voorzitter: Ik stel voor. de algemeene beschouwingen 
over beide ontwerpen van wet te zemen te honden. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Het is mijn voornemen, bij deze algemeene 
beschouwingen niet alleen gelegenheid ie neven tot bespreking: 
van het algemeen defensiebeleid der Regecring en van alle 
andere punten, welke in de gewisselde stukken onder de alge-
meene beschouwingen zijn behandeld, masx het veld dezer 
algemeene beschouwingen ruim te nemen, zoodat daarbij ook 
gullen kunnen worden besproken het kader-vraagstuk, het 
kazernesysteem, de opheffing van garnizoenen, de reorga-
nüatie der genio en de vrijwillige oefeningen. 

Ik hoop, dat de leden hiervau gebruik zullen maken, opdat 
de verschillende door mij opgenoemde punten, welke zijn 
bohandeld bij de algemeene beschouwingen over het achtste 
hoofdstuk, buiten bespreking zullen kunnen blijven, wannoer 
die beschouwingen aan de ordo zijn. 

Wat den spreektijd betreft, stel ik voor. dien te bepalen 
op hoogstens een uur voor eiken spreker in eersten termijn. 

De heer Duymaer van Twist : Mijnheer de Voorzitter! 
De agenda, die ons gisterenavond is toegezonden, houdt in, 
dat hedeeo', Vrijdag en Dinsdag aan de orde zullen zijn de wets-
ontwerpen Tijdelijke afwijkingen van de Militiewet en Land-
stormvoorzieningen. Daarop wordt met geen enkel woord ge-
rept van het plan om ook heden de algemeene beschouwingen 
over de Oorlogsbegrooting aan de erde te stellen. ^7u weet ik, 
dat er verschillende leden zijn, die de stukken van hoofdstuk 
V I I I hebben thuisgelaten. Zoo weet ik van een lid, die Dins-
dag naar hier kwam, zonder zijn stukken mede te nemen. 
Een en ander zal het niet mogelijk maken, de onderwerpen, 
die u daareven noemde, bij deze ontwerpen te behandelen. 
TJw voorstel zal ook aanleiding geven tot veel verwarring. 
Ik zou daarom willen voorstellen, dat u uw voorstel in dien 
gin wijzigt, dat u gelegenheid geeft bij het aan de orde 
gestelde ontwerp, over het algemeen leg^rbeleid te spreken, 
terwijl dan over dit punt bij noofdstuk VIII niet meer ge-
sproken zal worden. Ik zou mij vooris kunnen verceiügen 
met een vcoistel van u, den spreektijd bij de algemeene 
beschouwingen over hoofdstuk VI I I in te perken van een 
uur op een half uur per spreker. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal niet mogelijk zijn bij 
hoofdstuk VI I I het algemeen beleid van de Regeering te 
bespreken. Er zijn verschillende onderwerpen, door u ge-
noemd, die bij de Oorlogsbegrooting aan de orde moeten 
komen. Als ik nu bij de algemeene beraadslaging over hoofd-
stuk V i n de militaire uitgaven ga besproken, dan zal ik 
daarbij ook moeten spreken bijv. over de genie, ener hot 
kadenTaagstuk enz. Zoo er dan bezwaar mocht bestnan om 
dat te doen, dan zou dit alles bij de artikelen der hegroo-
ting opnieuw aan de orde komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou het het beste achten thans 
bij de aanhangige wetsontwerpen te bepalen, dat in het al-
geuieen besproken wordt het legerbeleid van de Regeering 
en dat daarover dan niet meer gesproken wordt bij de be-
grooting over hoofdstuk V I I I . 

De Voorzitter: Ik meen, dat hetgeen de heer Duymaer van 
Twist in het begin mededeelde in tegenspraak is met datgene 
waarmede hij eindigde. 

Hij eindigt met voor te stellen om bij de algemeene beraad-

) DECEMBER 1920. 
jke afwijkingen v/d Militiewet. Landstorm-voorzieningen. 

slaging over hoofdstuk V I I I aan iederen spreker een half uur 
spreektijd te geven. Ik doe opmerken, dat hij zoodanig voor-
stel niet kan doen op dit oogenblik, aangezien hoofdstuk VI I I 
nog niet aan de orde is, zooals hij zelf in het begin mede-
deelde. 

Verder wil ik er op wijzen, dat ik geen voorstel gedaan 
heb. Ik heb alleen gezegd, dat het in mijn voornemen lag 
om bij deze algemeene beraadslaging niet alleen gelegenheid 
te geven tot bespreking van het algemeen defensiebeleid der 
Rgeering en van alle andere punten, welke in de gewisselde 
stukken onder de algemeene beschouwingen zijn behandeld, 
maar ook gelegenheid tot bespreking van andere onderwerpen! 
als het kadervraagstuk, het kazernesysteem, enz. Indien de 
Kamer daar niet op ingaat, dan zullen die onderwerpen bij 
do oorlogsbegrooting behandeld worden. Maar indien er leden 
zijn, die deze vraagstukken thans reeds willen behandelen, 
dan zal er later gelegenheid zijn om te zeggen: al die zaken 
zijn reeds besproken bij de algemeene 1 beraadslaging over de 
ontwerpen van wet n°. 13G en ik stel dus,voor ze niet meer 
bij de Oorlogsbegrooting te behandelen. 

Vandaar dat ik gemeend heb dnt de spreektijd thans oen 
uur zou kunnen zijn. 

De heer Duymaer van Twist : Mijnheer de Voorzatter! Als 
u er geen bezwaar tegen bebt dat bij de Oorlogsbegrooting 
teruggekomen wordt op de door u genoemde onderwerpen, dan 
kan ik mij wel bij uw wensch nederleggen. 

Ik herhaal, dat ik er niet op heb gerekend thans de Oor-
log3begrooting te bespreken. Ik behoud mij voor bij de 
Oorlogsbegrooting over de verschillende door u genoemde 
onderwerpen mijn meening te zeggen. 

De beraadslaging wordt gesloten en het voorstel van den 
Voorzitter om den spreektijd in eersten termijn bil deze alge-
meene beraadslaging voor iederen spreker "te bepalen op 
1 uur, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De heer van der Voort van Zijn, lid van de Commissie van 
Rapporteurs, brengt het volgend verslag uit: 

In handen van uw Commissie is gesteld een adres van G. 
H. F . M. Ellerkarnp en J . B. M. Hendriks, voorzitter en 
secretaris van den Nederlandschen Roomsch-Katholieken 
Bond van Dienstplichtigen ,,St. Joris", de Kamer verzoekend 
het wetsontwerp tot tijdelijke afwijking van de Militiewet 
te willen aannemen. 

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

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer de J lu ra l t : Mijnheer de Voorzitter! in do Memorie 
van Antwoord, die behoort bij liet wetsontwerp dat hier thans 
in behandeling is gekomen, i:aa men lezen dat do hooidbe-
irinselen, waarop dit wetsontwerp rust, dezelfde zijn als die 
waarop het wetsontwerp vcor de algemeene herziening van 
de Militiewet zullen worden opgetrokken, een wetsontwerp, 
dat een algeheele reorganisatie van de landmacht zal inhou-
den. Vreemd doet het aan daarna in hetzelfde stuk te moeten 
lezen, dat een votum over dit wetsontwerp in deze Kamer 
uitgebracht, niet als een beclissing ten opzichte van het later 
in te dienen wesontwerp zal worden beschouwd en uit dien 
hoofde van geen beteekenis in verband met de toekomstige 
plannen van dezen bewindsman zal zijn. 

Ik moet opmerken, dat ik dit standpunt niet kan begrijpen. 
Wanneer gij. Excellentie, toch eenerzijds zegt, en te recht 
zegt, dat de grondbeginselen waarop dit wetsontwerp ia 
opgebouwd dezelfde zijn als die waarin een toekomstig wets-
ontwerp zal worden opgebouwd en gij zelf zegt daarbij: 
af- of voorstemminsr van het onderhavige wetsontwerp in 
velband met die grondbeginselen heeft niets met het toe-



909 

36ste VERGADERING. — 9 DECEMBER 1920. 
186. Tijdelijke afwijkingen van de Militiewet. Landstorm voorzieningen* 

(de Muralt.) 
korastige wetsontwerp te maken, dan moet ik zeggen dat mij 
de logica ontgaat. Wanneer toch die grondbeginselen vandaag 
worden afgekeurd als ondeugdelijk en onaannemelijk, hoe 
kunt gij dan met eenige kans op succes komen met nieuwe 
plannen die op die afgewezen grondbeginselen zijn opge-
bouwd? Het zal mij gsnoegen doen, indien de Minister zijn 
standpunt in deze nog eens nader zou willen toelichten. 

Een ieder die de uitingen van de pers heeft gevolgd over 
het wetsontwerp, dat thans ter behandeling voor ons ligt, zal 
tot deze overtuiging zijn gekomen: dat zoowel de rechtsche 
als linksohe, dus feitelijk bijna de geheele pers, zich tegen 
dit wetsontwerp heeft verklaard. De een valt den Minister 
af, omdat hij meent, dat Zijn Excellentie niet ver genoeg 
gaat met zijn bezuiniging en inkrimping van het leger. De 
ander valt den Minister af, omdat hij meent, dat het defensie-
wezen door dezen bewindsman eigenlijk wordt verwaarloosd 
en afgebroken. 

Ja, wij hebben zelfs hier en daar kunnen vernemen, dat het 
aftakelen van het leger op de wijze zoo als deze Minister 
zich voorstelt te «aan doen gelijkstaat met landverraad. De 
antirevolutionnaire pers heeft tot nu toe niet aan de zijde 
van dezen Minister gestaan; de Christelijk-historische pers 
heeft het wetsontwerp niet in bescherming1 genomen en uit de 
artikelen die voorgekomen rijn in de Roomsch-Katholieke 
pers is gebleken, dat de Katholieken, althans tot voor korten 
tijd, zeer verdeeld waren. Het eene deel der Katholieken gaat 
met den Minister mee, maar een ander deel van hun para kant 
zich zeer te-gen dit wetsontwerp, omdat het niet in overeen» 
stemming is met de defensie-paragraaf van het programma 
der Roomsch-Kathclieke Staatspartij. 

Ook de vrijzinnig-democratische pers heeft niet getoond erg 
gebrand te zijn op dit wetsontwerp. Zij. die het orgaan van 
die partij over deze aangelegenheid gelezen hebben, Hullen 
dit wel hebben opgemerkt. 

De vrijzinnig-democraten zijn verder gegaan. De heer Oud 
is n.1. zelfs zoover gegaan om met een eigen nieuw stelsel van 
organisatie van het leger te komen. 

In een nota, gevoegd bij het Voorloopig Verskig, heeft die 
geachte afgevaardigde zijn stelsel in enkele trekken vaag uit-
eengezet. Hij zal dit natuurlijk wel nader zakelijk toelichten 
met cijfers voor kosten enz. 

De S.D.A.P. heeft haar vroegere standpunt van verdedi-
ging van de nationale vrijheid en onafhankelijkheid ver-
Laten. Zelfs het markeeren van de neutraliteit met een weer-
macht, een vaag standpunt, waarop de heer ter Laan verleden 
jaar nog stond, schijnt geheel te zijn losgelaten. In verband 
met het nieuwe standpunt van den partijraad der S.D.A.P. 
is het wel gewenscht de aandacht te vestigenop de houding 
van de broeders en zusters van de socialisten in België. Daar 
vechten de sociaal-democraten wel is waar voor een verkorting 
van den diensttijd tot 6 maanden in de toekomst, n.b. hetgeen 
wat deze Minister nu reeds voorstelt, maar de S.D.A.P. in 
België heeft met de burgerlijke partijen een compromis aan-
gegaan, waarbij is aangenomen om don diensttijd op 10 maan-
den te stellen. Het is haast ongelooflijk, maar ' t is toch heusch 
zoo. Het leger moet, zoo zeggen de socialisten in België, in 
in een land, dat ons niet bepaald erg vriendelijk behandelt, 
zeer goed en sterk worden. En do socialisten hier achten den 
tijd aangebroken om ' t leger af te schaffen. Is het niet 
absurd ? 

De socialisten in andere landen zijn bijna zonder uitzon-
dering een andere meening toegedaan dan de leider en de 
partijraad van de S. D. A. P . in ons land. Op internationale 
congressen nemen de socialisten wel is waar resoluties en 
moties met algemeene stemmen aan, maar, eenmaal naar 
hun haardsteden teruggekeerd, houden zij zich absoluut niet 
aan die resoluties en moties, met uitzondering van de Ne-
derlandsche socialistische landgenooten, die daarom een ge-
vaar voor onze onafhankelijkheid zouden zijn indien zij de 
baas waren. 

Ook in Zweden, waar een Ministerie aan het bewind was, 
waarvan de voorzitter de leider der sociaal-democraten is, 
nl. Branting, is van het gaan in de richting van ontwape-
ning geen sprake geweest. Onlangs is nog gebleken, dat de 

heer Branting zich verklaarde tegen het toelaten van 
Duitsehland tot den Volkenbond, hetgeen nu niet bepaald 
pleitte voor zijn internationaal voelen. 

Er is echter nog iets anders, dat bijzonder mijn aandacht 
heeft getrokken. In geen neutraal land in Europa hebben in 
1920 groote manoeuvres plaats gehad, alleen wel in Zweden 
onder het ministerie Branting. Daar hebben legermanoeuvres 
plaats gehad met vier groote legerkorpsen, van 26 September 
tot het eind van Octobei', die door den Koning werden aan-
gevoerd, legermanoeuvres zooals wij die nergens in de neu-
trale landen van Europa hebben gezien. 

Ik zeide zooeven: de Katholieke partij is verdeeld ten op-
zichte van de plannen van dezen Minister, maar daarvan 
behoeft Zijn Excellentie zich niet veel aan te trekken. Naar 
verluidt heeft immers de heer Lainbooy, een bekend Katho-
liek kapitein, een artikel aangeboden aan de Maasbode, 
waarin critiek werd uitgeoefend op dit wetsontwerp na de 
verschijning' van de Memorie van Antwoord. Het is wel teeke-
nend dat dit artikel door de Maasbode is geweigerd. Dit zegt 
mij meer dan alle redevoeringen, die wij van de zijde van de 
Katholieken in deze Kamer nog; zullen te hooren krijgen^ Ik 
zou Zijn Excellentie wel willen voorspellen dat wij "van 
Katholieke zijde wel schijngevechten en spiegelgevechtan 
zullen krijgen, zooals wij die hebben gehad bij de salaris-
regeling van de onderwijzers, maar dat die zonder gevaar 
zuilen zijn. Gij kunt wel rekenen op de Katholieke Staats-
partij. Excellentie, wees gerust. 

In de nieuwe staten Polen en Tsecho-Slowakije helpen de 
socialisten mede om de weennacht zoo sterk mogelijk te 
maken. In het bolsjewistische Rusland viert het militarisme 
hoogtij zooals in geen ander land ter wereld. Ik zag laatst 
toevallig in een van de periodieken eenige Duitsohe en Rus-
sische kiekjes van Lenin en Trotzky. Het is opmerkelijk dat 
deze hoeren zich steeds vertoonen in militaire uniformen met 
groote distinctieven. Burgerpakjes dragen die militaris-
tische leiders niet meer. Het is inderdaad teekenend! 

De vrij-liberale partij heeft in haar blad De Nationale het 
ontwerp afgebroken, evenals dit is geschied in de Nieuwe 
Courant, het Hamdelsblad en de Ni-euwe Rottardamsche Cou-
ramt. 

Een enkel woord over de Christen-socialisten. Er schijnt 
eenige wijziging te ontstaan in de mentaliteit van de heeren 
leiders van die partij. De heer Kruyt b.v. heeft na zijn terug-
komst uit Rusland gesproken over „het prachtige leger", dat 
hij daar had gezien: hij heeft daarvoor wel van zijn partij-
genooten op zijn kop genad, maar het is toch teeken end, dat 
een zg. antimilitarist als ds. Kruyt, zoo enthousiast over het 
Russische leger kan spreken, wat bewijst, dat er antimilitaris-
ten zijn, die militarist worden zoodra een leger in hun belang 
werkt, wat niet getuigt voor de waarde van het betrokken 
principe. 

Ten aanzien van de antimilitaristen heeft nog iets andera 
mijn aandacht getrokken. De heeren kennen de geschiedenis 
van den bekenden dominee Schermerhom. Deze hield hier 
tijdens de mobilisatie eenige onschuldige antimilitaristische 
redevoeringen. Natuurlijk niet in streken die in staat van 
oorlog of staat van beleg waren, daar werden zij verboden, 
maar wel daarbuiten. In België komende, om ook daar zijn 
idealen te verkondigen, werd hij op last van een socialis-
tischen Minister van Staat, den heer Vandervelde, opgepikt. 
Op zich zelf was dit zoo erg niet, al is het onbegrijpelijk, dat 
een socialist zoo iets gelastte. 

Die sociaal-democratische Minister van Staat in België, 
de heer Vandervelde. liet den dominee oppakken, uitsluitend 
omdat hij zijn onschuldige speeches ook daar walde houden. 
Da. Schermerhorn is op last van van der Velde behandeld 
als een meest gewone misdadiger. Hij werd in een badkuip 
gestopt, op geslachtsziekten onderzocht, vingerafdrukken 
werden van hem genomen emz.. kortom hij werd behandeld 
als een misdadiger, die niet alleen van een misdaad werd 
verdacht maar bepaald beticht. Waar de internationale 
solidariteit der sociaal-democraten telkens zoo op den voor-
grond wordt gebracht, zoodat wij — volgens die heeren — 
zelfs in tijden van gevaar daarop souden kunnen rekenen, 
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is het wel eens goed op de onverkwikkelijke zaak-Schermer"" 
hora te wijzen. Wanneer de heeren in de Regeering zitten 
zijn zij erger militaristen dan wij eenvoudige bourgeois! 

De S. D. A. P . heeft thans officieel de leua aanvaard — 
die vroeger wel eens zoo losweg werd uitgeroepen — nl. die 
van „geen man en geen cent". Nu ie liet voor ons toch van 
groot Delaug te weten of alle vooraanstaande sóciaal-demo-
craten hoofd voor hoofd die leus aanvaarden, want het i* 
merkwaardig te ontwaren dat er tal van vooraanstaande 
mannen in de S. D. A. P . zijn — ik noem bijv. de namen 
Koos Vorrink en Hartog — die zich met kracht verzetten 
togen die leus en van het stelsel van den heer Troelstra en 
den partijraad niet willen weten. Eigenaardig is het, dat 
wanneer de heer Troelstra op groote volksvergaderingen 
spreekt — waar hij natuurlijk met groot gejuich wordt ont-
vangen — om zyn anti-militaristisch standpunt uiteen te 
zetten, hij er nooit bij vertelt, dat er in de S. D. A. P . ook 
nog vooraanstaande leden zijn, die er geheel anders over 
denken dan hij. Wij lezen nooit van tegenspraak in die ver-
naderingen. Wel in Het Volk, maar door het gesproken woord 
wordt de menigte niet bereikt. 

Ik voor mij acht het van groot belang om eons te vernemen 
— en dat moet niet bij wijze van interruptie geschieden, 
maar in een goed omlijnde verklaring — hoe de voormannen 
dor S. D. A. P . individueel over die quaestie denken. Hoe 
staan de heeren Schaper, Goudriaan, Wibaut en ook van der 
Waerden, vooral deze laatste, dien ik ken als een zeer ver-
standig man. tegenover de leus van ..geen man en geen cent" ? 

De heer Schaper voegt mij toe, dat zij allen op dit punt 
het volkomen met elkander eens zijn. Een dergelijke mter-
ruptie had ik verwacht en daarom heb ik van te voren ge-
zegd, dat die verklaringen anders dan met losse interrupties 
moeten geschieden. Het moet eens duidelijk worden gezegd 
hoe de vooraanstaande mannen van de S.D.A.P. individueel 
over deze zaak denken. 

Mijnheer de Voooritter! Er is natuurlijk veel in het wets-
ontwerp dat mij aantrekt en daarom spreekt net vanzelf — 
ik zal mij voorzichtig uitdrukken en een slag om den arm 
houden, — dat ik niet onsympathiek tegenover het voor-
stel sta. 

Op 13 Februari 1919 heb ik in de Kamer een uitvoerige 
rede gehouden, waarin ik bij den ambtsvoorganger van dezen 
Minister er op heb aangedrongen een groot aantal kleine en 
groote hervormingen en bezuinigingen aan te brengen. Ik 
zou kunnen volstaan met naar die rede te verwijzen, maar 
ik meen toch goed te doen even enkele zinnen uit die rede 
aan te halen. 

0 . a. drong ik aan op het navolgende: 
In de eerste plaats kan bezuinigd worden door imkrimping 

van het aantal beroepsofficieren. 
Het aantal officieren-instructeurs kan immers worden inge-

krompen. Het aantal oefeninigseenheden behoort veel kleiner 
te zijn dan het aantal gevechtseenheden. 

De dienst der genie moet worden ingekrompen. 
Een groot aantal beroepsofficieren van gezondheid kan wor-

den gemist. 
De cavalerie diant als zoodanig te worden opgeheven, 

althans aanzienlijk te worden ingekrompen. 
De rijdende artillerie worde herschapen in gewone veld-

artillerie. 
De oef en tijd moet aanmerkelijk verkort worden met langer 

dienen van het kader. 
Instelling va» een drieploegenstelsel. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb hier slechts een aantal zin-

nen, waar het op aan komt. uit mijn rede, voorkomende op 
bladz. 1391 en 1392 van de Handelingen van 1919 aangehaald, 
terwijl ik de toelichtingen natuurlijk heb weggelaten, omdat 
ik anders te langdradig zou worden. 

Uit bladz. 935 van de Handelingen van het jaar 1919 kan 
blijken dat ik met inkrimping van het contingent zeer instem. 

Ook hieruit maar enkele zinnen. Ik zeide toen: 
Ik kan de mogelijkheid niet van mrj afzetten om de 

militielichtingen voor 1920 maar niet op te laten komen. 
Wij kunnen op dit oogenblik rekenen op circa 460 000 

geoefende manschappen. De Minister verklaart zelf (dat 
was Minister Alting von Geusau). dat hij er in tijd van 
oorlog niet meer dan 200 000 noodig heeft. Waarom dan 
bij dat surplus dat bestaat de oorlogswinst (zooals ik het 
toen genoemd heb), die wij in de weerkracht van ons 
volk hebben gemaakt, absoluut onnoodig nog 2*3 000 man 
bijgevoegd?" 

Op bladz. 936 zeide ik o. a . : 
..Stellen wij het contingent op 11 500 mam, in stede 

van 23 000 man, dan is de besparing ruim drie millioen." 
Verder zeide ik: 

..Mijnheer de Voorzitter! Ook voor een uitspraak tot 
vermindering van het contingent voor 1920 heb ik hier 
een motie gereed." 

Om bijzondere redenen — thans niet te ontvouwen — heb 
ik toen de indiening van deze motie overgelaten aan den heer 
Dresselhuys, maar het was de motie, door niij te voren aan-
gekondigd, zoodat ik er ten volle mede instemde. 

De Minister wil inderdaad thans een groot deel van mijn 
wenschen gaan vervullen. Wij . mijn naaste politieke vrienden 
en ik. zijn daarmede natuurlijk zeer tevreden. Men vraagt 
mrj of ik dat zeg namens de fusie. Ik spreek mede namens 
de Liberale-Unie-fractie. Weten de heeren dat er een fnsie 
bestaat? Dan weten zij meer dan ik, want er is nog geen fusie 
van vrijzinnigen tot stand gebracht. Al betreur ik, dat de 
Minister het luxe-wapen, de cavalerie, niet sterk wil inkrim-
pen en al is een oefentijd van vier en een halve maand, die 
voldoende kan zijn wanneer de roeraten werkelijk niets 
anders behoeven te doen dan oefenen, niet voorgesteld, ik 
meen dat er bij ons reden is om voorloopig tevreden te zijn. 
Voorloopifr zal ik mij bij een zesmaandschen diensttijd neer-
leggen ; wij kunnen in de toekomst ervaren of verdere ver-
korting dan inderdaad niet mogelijk zal zijn. 

Groot genoegen heeft het mij godaan, dat de vrijzinnig-
democraten weigeren, mede te gaan met het denkbeeld van 
de sociaal-democraten, om den vaderlandschen bodem in 
tijden van gevaar onverdedigd te laten. De heer Oud heeft 
het zelfa noodipr gevonden, zijn beginsel, een beginsel is bet 
eigenlijk niet. laat ik liever wtftfttn, zijn organisatie, in een 
nota uiteen te zetten. Hoewel ik er niet van houd, iemand 
in het openbaar te vleien, en zeker niet als hij er zelf by 
staat, zooals hier het geval is. moet ik erkennen, dat in de 
nota van den heer Oud e°n groot nantal frissche gedachten 
tot uitdrukkinsr zijn gekomen. Frisch althans in vergelijking 
met de gedachten, die voorkomen in de brochure van den 
geachten afgevaardigde mr. Marchnnt, pas enkele jaren ge-
leden gepubliceerd en getitald: „De noodzakelijke legerher-
vorming". Ik hoor daar zeggen: dat is precies hetzelfde. 
Ik had gedacht dot het overbodig was aan te tronen, 'dat 
do nota-Oud en de brochure-Marckant niet. hetzelfde bedoelen 
en in hoofdbeginsel lijnrecht tegenover elkaar staan, maar 
nu ben ik wel genoodzaakt, aan te teone-n dat de denkbeelden 
van de beide heeren in beginsel diametraal tegenover elkaar 
staan en in den grond met elkaar verschillen. 

Het zal nu peruimen tijd vorderen om dit aan te toouen. 
Uit de brochure van den heer Marchant blijkt — ik moet 
helaas weer een tweeden vrijzinnig-democraat vleien waar 
hij bii staat —. dat de schrijver met groote scherpzinnigheid 
heeft ingezien, hoe na den oorlog de politieke verhoudingen 
in Europa zich zouden afteekenen. 

Zoo schrijft de geachte afgevaardigde op bladi. 1 van die 
brochure: 

,,Het is denkbaar, dat na afloop van den huidigen 
krijg de toestand in EuTopa en elders zoo zal zijn ver-
anderd, dat het Noderlandsche volk op de handhaving 
van zijn zelfstandig bestaan met kracht van wapenen 
niet langer toegerust zal behoeven te wezen. Waarschijn-
lijk echter is het niet. Hoe diep de weerzin nog van het 
eerstvolgend geslacht tegen vreeselijke menschenslach-
ting moet wezen, die in dezen oorlog wordt aangericht, 
te voorzien is wel, dat onder de waarborgen voor den 
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vrede in de toekomst de gewapende weerbaarheid der 
volkeren — ook Tan de kleine — niet zal kunnen worden 
(remist." 

Luistert goed: „ook van de kleine volkeren", dus Neder-
land zal volgens den heer Marohant ook mede voor waarborg 
van den vrede in de toekomst een leger nocdig hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Het scherpzinnig doorzicht van 
den geachten schrijver teekende zich hiermede in strakke 
lijnen af. 

Van zeer veel belang is het nog eens in herinnering te 
brengen hoe de heer Marchant zich het toekomstig leger van 
Nederland dacht of misschien ten deele nog denkt. Het komt 
in het kort volgens de brochure hierop neer: 

Een generale staf, bestaande uit beroepspersoneel. Zes 
divisiën, een cavaleriebrigade en een regiment genietroepen. 
Iedere divisie moest n.b. bestaan uit een staf — ook alweer 
uitsluitend bestaande uit beroepspersoneel —, drie brigaden 
infanterie en een geheel regiment cavalerie. Het laatste. 
Mijnheer de Voorzitter, een ouderwetsche luxe, die zelfs de 
meest conservatieve ritmeester van de cavalerie in 1916 niet 
meer zou hebben durven voorstellen. 

De heer Marchant: Is dat de hoofdzaak? T7 begrijpt er 
niets van! 

De heer de Muralt: Mijnheer de Voorzitter! Het is altijd 
dezelfde kleine goedkeope uitdrukking, die de heer Marchant 
gebruikt: ,,u begrijpt er niets van" . Laat die geachte afge-
vaardigde eens een andere redactie voor zijn interrupties ver-
zinnen, zoodat die aangenamer klinken. Ik beloof den ge-
achten afgevaardigde dat ik dan op zijn interrupties in zal 
gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Reeds voor den oorlog beschikte 
de Nederlandsche divisie slechts over één escadron en in 1916 
had de oorlog in het algemeen reeds geleerd dat in de toe-
komst de cavalerie wel sterk kon worden ingekrompen. Er 
was toen reeds geen enkele aanwijzing dat ze ook maar ergens 
zou worden uitgebreid, wel aanwijzing voor het tegendeel. 

In de zooeven door mij aangehaalde brochure wordt voor-
gesteld ook in de hoogere rangen bij de infanterie de enca-
dreering met een «root aantal beroepsofficieren te onderhou-
den. Voor de artillerie wordt een zelfde enc«dreeriii<? als bij 
de infanterie voorgesteld. Het is merkwaardig hoe hier het 
stelsel van den hcar Marchant van 1916, gebaseerd op een 
grootc dosis oorlogservaring, in schier allo onderdeelen afwijkt 
van het eenvoudiger en moderner stelsel van den heer Oud 
van slechts enkele jareu later. Wijst dit alles er niet op dat 
wij voorzichtig dienen te zijn met nieuwe denkbeelden op 
defensiegebied, die gedaan worden door zekere fractie of leden 
van zekere fractie, want wij loopen kans dat vóórdat de proef 
reeds goed aan den gang is dezelfde heeren met nieuwe denk-
beelden komen aandragen. 

Intusschen is het verschil in beide stelsels, waarop ik 
zooeven de aandacht heb gevestigd, niet het belangrijkste 
verschil. En nu komt het antwoord op de interruptie van 
den geachten afgevaardigde den heer Marchant. 

Het Drincipieel verschil in beide stelsels, namelijk in het 
stelsel-Oud en dat van den heer Marchant, zit hierin, dat in 
het eerste de techniek verwaarloosd wordt, terwijl de techniek 
in het stelsel-Marchant sterk naar voren wordt gebracht. 

In het stelsel-Oud wordt de waarde van de techniek niet 
ontkend, maar om practische en financieele redenen wil de 
heer Oud de techniek niet voldoende behartigen. 

De heer Marchant daarentegen <?eeft in zijn brochure aan, 
dat de technische uitrusting hoofdzaak is en noodzakelijk is 
en dat die ten slotte in den krijg den doorsla? moet geven. OD 
bladz. 25 van de brochure zegt, de heer Marchant over de 
waarde van de techniek in de toekomstige oorlogen — en dus 
ook in de toekomstige legers — het volgende: 

„Reeds jarenlang is de beteekenis van de techniek 
voor de weerkracht in verhouding tot die der lichamelijke 
prestatie der troepen zeer belangrijk toegenomen. Hier-
mede is niet gezegd dat die lichamelijke prestatie er niet 
meer op aankomt; de dagelijksche ervaring leert Eet 
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tegendeel. Maar in den oorlog beteekent zij, los van de 
techniek, niets." 

Verder lees ik in de brochure: 
„ In den modernen krijg verliest de in aantal van 

krachtige mannen sterkste, indien hij achterstaat in de 
techniek. De toegepaste wetenschap, te land, te water, 
in de lucht, beslist." 

Men zou zeggen — volgens den geachten afgevaardigde 
Marchant — dat in elk geval dus een klein leger sterk moet 
zijn in de technische uitrusting en anders zeer zeker nifits 
béteekent. 

Op bladz. 26 van zijn brochure wil de heer Marchant zelfs 
in vredestijd de leerinstellingen dienstbaar maken aan de 
militaire zaak of lievor gezegd aan 'slands verdediging. 
Verbeeld u, dat op raad van den heer Marchant op de Tech-

, nische Hoogeschool aan de chemici zou worden onderwezen 
| hoe stinkgassen moeten worden gemaakt, terwijl aan de 

werktuigkundigen zou worden geleerd hoe die schadelijke 
gassen door gasmaskers onschadelijk moeten worden ge-
maakt. Het denkbeeld, goed doorgevoerd, is misschien niet 
kwaad, maar is dit militaristisch standpunt niet merkwanr-
dig ? Mr. Marchant wil de geli eele volkskracht gebruiken voor 
verdediging van hot land en de universiteiten in vredestijd 
zelfs intensief daarvoor dienstbaar maken. Ik ben er van 
overtuigd, dat als dat advies werd opgevolgd en den jongelui 
voortdurend het maken van moordpreparaten werd creleerd, 

i zij een afkeer zouden krijgen van hun studie. Techniek en 
toegepaste wetenschap, daarop komt alles neer, zegt de heer 
Marchant en niet op de mannetjes in de eerste plaats. De 
heer Oud zegt: zorg voor een groot aantal mannen en eisch 
niet te veel voor goede technische uitrusting. 

Staan, Mijnheer de Voorzitter, die standpunten niet dia-
metraal tegenover elkaar? 

Ik zeide zoooven, dat de techniek om practische en finan-
cieele redenen door den heer Oud vrijwel wordt verwaar-
looed. Op bladz. 13 van van rijn nota kan men lozen: 

„Uitgangspunt moet daarbij zijn, dat niet getracht 
worde een technisch volmaakt uitgerust leger te vormen. 
De eischen der moderne legertechniek zijn van dien 
aard, dat een dergelijke uitrusting zelfs voor een klein 
leger ven-e onze finaneieele draagkracht te boven 
zou gaan. Men vergete niet, dat een leger nauwelijks 
technisch volkomen op de hoogte van den tijd ir, of de 
techniek doet weder een schrede voorwaarts, het be-
staande is verouderd en nieuwe uitgaven worden ge~ 
vergd om weer op de hoogte van den tijd te komen. 
Daarom kan, zoolang niet tot afschaffing der bswape-
ning kan worden overgegaan, ten hoogste worden gevor-
derd, dat een organisatie van geoefende mannen met 
eenvoudige bewapening in het leven wordt geroepen.", 

terwijl de heer Marchant schreef: 
,,De toegepaste wetenschap te land. te water, in ds 

lucht beslist. Reeds jaren lang is de beteekenis van da 
techniek voor de weerkracht in verhouding tct die der 
lichamelijke prestatie der troepen zeer belangrijk toe-
genomen." 

Het schijnt wel, of de Minister bij den heer Marchant ter 
schole is gegaan, want hetgeen wij lezen op pag. 6 en 7 
van de Memorie van Antwoord is op de redactie na bijna 
precies hetzelfde als hetgeen de heer Marchant heeft ge-
schreven in zijn brochure. De Minister schrijft: 

„Hierop zij de bijzondere aandacht gevestigd. Mear 
en meer toch wint de overtuiging veld — de ervaring 
uit den jongsten oorlog dwingt daartoe — dat niet 
alleen het aantal strijders gewicht in de schaal legt, 
maar ook en in bijzondere mate hun alleszins voldoendo 
uitrusting mot al die strijdmiddelen, welke de moderne 
techniek ter beschikking van de oorlogvoering heeft 
gesteld." 



912 

36ste 
136. Tijdelijke afwijkingen van de 

1de Muralt.) 
Men aou bijna railleerend kunnen zeggen dat de Minister 

hier ,.plagiaat" heeft gepleegd. 
De Minister had achter de passage althans wel kunnen 

zetten: ,,de heer Marchant heeft dit immers ook geschreven". 
Mijnheer de Voorzitter! Het wil mij voorkomen, dat de 

heer Oud zich de uitroeiing van zijn organisatie te eenvoudig 
voorstelt. Het is bekend, dat ik het beroepspersoneel belang-
rijk wil inkrimpen, maar dit zoover doorvoeren ols de heer 
Oud wil, is, dunkt mij, onuitvoerbaar. 

Zoo kan ik mij niet voorstellen, dat het mogelijk is een 
artillerie te onderhouden zonder hoofdofficier. 

De schrijver van do nota — indien ik hem goed gevolgd 
heb — kent bij de artillerie geeu hoogeren rang dan kapitein. 
Nu zou ik den beer Oud toch willen vragen, hoe hij zich voor-
stellen kan, cbi do artillerie niet meer in afdeelingsverband 
zou optrekken. Bovendien indien wij vandaag of morgen van 
den Volkenbond opdracht krijgen, om mede op te trekken, hoe 
zal dit dan mogelijk zijn bijna met 2, 3 of meer divisies, 
indien deze geen chef hebben. 

Men kan dit evengoed vergelijken met een Tweede Kamer 
zonder Voorzitter. Weet men wel, wat het zeggen wil: met 
70 000 man te ageeren zonder opperhoofd ? Heeft men zoove-al 
manschappen zonder hoofdman wel eens voorbij zien trekken? 

In het stelsel-Oud zal de commandant van ds verdediging-
stelling tevens divisiecoramandant zijn. Hij aal dus de stol-
ling in den steek moeten laten, wantneer hem wordt opgc-
dragen buiten zijn stelling te ageeren. 

Laat de beer Oud mij dat eens toelichten. Het kan best 
zijn, dat de geachte afgevaardigde mij de overtuiging bij-
brengt, dat ik dit alles verkeerd inzie, maar vooralsnog ver-
klaar ik dat mij dit alles niet duidelijk is. 

Hoe staat het stelsel van den heer Oud tegenover het stelsel 
van den MinisterP Waarom maken de heereni zoo'n drukte? 
Ja, Mijnheer de Voorzitter, wij dienen toch een nota van een 
onzer medeleden au sérieux te nemen en het gaat toch niet aan, 
om te zeggen: een dergelijke nota negeeren wij maar, want bet 
is oppervlakkig werk! De beleefdheid tegenover onzen collega 
gebiedt dat wij de nota toch bespreken, al is zij onuitvoerbaar. 

De heer Oud steunt in hoofdzaak op locale oefeningen. 
Nu is het aantal instructeurs, dat hij zien voorstelt, absoluut 
te gering. Er is o. a. niet daarbij gerekend op plaatsvervan-
gers, op een reserve. Ik vraag den heer Oud: Wat zal er ge-
beuren wanneer een instructeur ziek isP Overal elders zien 
wij, dat gerekend is op de mogelijkheid dat een leerkracht 
om een of andere reden tijdelijk uitvalt. De wijze waarop 
in die gevallen in den dienst moet worden voorzien, is bij 
alle belangrijke leerinstellingen goed geregeld. In het stelsel 
van den heer Oud is daarin niet voorzien; er zijn geen ver-
vangers. 

Dan vraag ik verder: bestaat er redelijke kans, dat de 
invoering van het stelsel bezuiniging brengt? Laat die ge-
achte afgevaardigde cijfers geven; laat hij aantoonen, dat 
zijn stelsel, behoorlijk doorgevoerd, de weerkracht werkelijk 
nïe-t minder maakt en dat de totaaluitgaven niet een paar 
millioen maar belangrijk minder dan 74 millioen gulden 
zullen bedragen. 

Welk stelsel men ook toepast, steeds zal men zitten met 
het overcompleet aan beroepsofficieren. De heer Oud zal die 
Staatsambtenaren — ook het beroepskader, dat overcompleet 
komt — toch niet maar zoo op straat willen zetten? De neer 
Oud zit dus ook vast aan de millioenen, die met het onder-
houd van dat overcompleet aan officieren gedurende vele 
jaren gemoeid zijn. 

Er zullen volgens het stelsel van den heer Oud moeten 
worden opgericht en onderhouden 4 groote oefenkampen, die 
te gelijk bezet zullen moeten zijn. In elk van die kampen 
nullen moeten worden gelegerd 2700 roeraten. Dezen zullen 
in de 6 weken, gedurende welke zij daar moeten verblijven, 
hetzelfde comfort moeten hebben als in de kazerne. 

Nu weet ik wel, dat men wel kan zeegen: het is wel eens 
goed, dat de jongelui het in die 6 weken eens wat beroerd 
hebben; dan leeren zij zich eens schikken, maar wij weten 
allen wel hoe het jraan zal. Wanneer de ftampen niet behoor-
lijk zijn ingericht, dan krijgen wij hier interpellaties van 
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links en rechts bij de vleet over de z.g. onhoudbare toestan-
den. Over het minste dat er ontbreekt zal er wel geklaagd 
worden. 

ik niag Jus aannemen, dat al die kampen behoorlijk inge-
richt zullen moeten zijn. 

Het oprichten ca onderhouden van die kampen zal derhalv» 
reusachtige uitgaven vorderen. 

En hoe zal het 6taan met de schietbanen? Daarover moet 
men niet gering denken. Ik heb ook een begrooting daarvan 
gemaakt en ik weet dus wat het kosten zal. 

Het schieten in die schietbanen zal door die 2700 recruten 
in dezelfde korte spanne tij ds te gelijk moeten geschieden, 
bijv. in een week of bijv. in 8 dagen. 

Immers, de heer Oud zegt in zijn nota, dat in die 6 weken 
de jongelieden in verband opgeleid moeten worden. Men zal 
hen toch niet zoo in den oorlog kunnen sturen zonder dat zij 
de oefeningen in verbanden hebben medegemaakt? Van die 
6 weken zullen dus wel minstens 5 weken noodig zijn voor 
de 02ieningen in verband, waarvoor dus alle jongelieden of 
zeer greote groepen er van te gelijk beschikbaar zullen 
moeten zijn. In aia schietbanen zal met scherp geschoten 
mooten worden; een recruut zal toch ten minste 50 scherpe 
schoten gelest moeten hebben eer hij als geoefend in het 
schieten kan worden beschouwd. Maar als die 2700 jonge-
lieden allen te gelijk in één week in het schieten met scherp 
geoefend moeten worden, hoeveel schietbanen zullen er dan 
wel niet noodig zijn per kamp? Men zal tot bedragen komen 
om van te schrikken. Laat de heer Oud dit onderdeeltje eens 
berekenen en ons het resultaat mededeelen van zijn calcu-
laties en ook van de andere calculaties, die ik van hem meende 
te kunnen vergen. 

In mijn rede. gehouden bij de Oorlogsbegrooting. twee jaar 
geleden) heb ik er op gewezen dat de oorlogswinst van de 

feoofende mannen moest worden verhoogd om te kunnen 
omen tot vermindering van het contingent. Ik moet erken-

nen, dat de Minister die oorlogswinst goed wil aanwenden. 
Zijn Excellentie houdt het leger op de voor hem noodige 
oorlogssterkte, omdat hij gebruik maakt van die oorlogs-
winst, die eerst in 1923, volgens de berekening van Zijn 
Excellentie, zal zijn opgeteerd. Daarna zal^ kunnen worden 
gebruik gemaakt van de geoefende jongelingschap om de 
reserves enz. te vormen. De Minister begrijpt beter dan de 
heer Oud dat van een oefening van alle jongelingen, en nog 
wel plaatselijk, niets kan komen, omdat daarvoor eenvoudig 
treen voldoend aantal instructeurs aanwezig kunnen zijn. Voor 
het geheele land is het onmogelijk lokalen aan te wijzen 
om die oefeningen te doen plaats hebben. En nu kome men 
niet met het praatje: dat lukt wel. Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb op het platteland in tal van onderwijscommissies ge-
zeten, en dan sprak het ook steeds vanzelf, dan was het 6teeds 
eenvoudig om lokalen te krijgen op papier! 

Maar dan kwam de practijk en ging men vragen bij de be-
staande instellingen van onderwijs om voor bijzondere cur-
sussen de lokalen af te staan; dan bleek aUijd dat die lokalen 
juist bezet waTen in de uren waarvoor wij ze noodig hadden. 

E r wordt hier wel gezegd: Wij hebben hiervoor geen lokalen 
noodig. Moeten de jongelui dan buiten worden geoefend bij 
slecht weer? En waar wordt theorie gegeven? Neen, Mijnheer 
de Voorzitter, daar loop ik niet in, door zoo'n los gezegde: wij 
liebben geen lokalen noodig! De heer Oud wil de geheele 
Nederlandsche jongelingschap opvoeden in militairen zin, 
mij best, maar of het is creen ernst met die oefeningen en dan 
is het beter ze na te laten, öf het is werkelijk wel ernst, maar 
dan zijn zij veel te duur. _ _ 

De uitrusting en bewapening die het stelsel-Oud noodig 
zal maken zal schatten van geld kosten, hoe eenvoudig de 
heer Oud zich die ook voorstelt. Vergeet niet dat de neer 
Oud voor de geheele mannelijke bevolking algemsenen dienst-
plicht wil, wut natuurlijk veel meer aanwezige en in gebruik 
zijnde uitrusting vordert dan een organisatie met veel be-
perkter contingent. 

Ik denk hier bijv. aan het aantal ransels, patroontasschen, 
geweren, uniformen enz. De reserve-uitrusting die wij nu 
nog hebben zal door de jonge lichtingen spoedig worden 
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opgebruikt. Toor de ouderen zal reeds alles nieuw moeten 
worden aangeschaft. 

Het maakt op mij den indruk dat de Minister na de op-
Btelling van de Memorie van Toelichting, wie weet wel na 
het lezen van het Voorloopig Verslag, b?«repen heeft dat 
het oefenen van alle daartoe geschikte jongelieden over het 
heelo land, zcoals de heer Oud wil, te duur is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook do hoer Marchant moet dit 
gevoeld hebben: anders wan hij de brochure van kolonel jhr. 
von Schmidt, die met de plaatselijke oefeningen niets te 
maken wil hebben, onlangs in De Tclci/raaf niet zoo hebben 
gjeprezen. Het geldt hier een principieel veTschil tussohen 
Eet stelsel-von Sohmidt en het stelsel van den Minister en 
dat van den hen* Oud. Het ceno stelsel wil niets van do locale 
oefening, het stelsebOud wil er alles van weten en ook het 
6telsel van den Minister steunt voor een belangrijk deel op 
de.se oefeningen. 

Ik zal cp de brochure van jhr. von Schmidt met het oog 
op den tijd nu niet ingaan, maar wel wil ik verklaren dat ik 
voor zoover betreft d© hoofbsgins,elen van dat stelsel er niet 
ver afsta. Ik zeg hoofdbeginselen, Mijnheer do Voorzitter, 
omdat voor mij in het stelscl-von Sohmidt de handhaving 
van een groot quantum beroep?pcrïoneel een onoverkomelijk 
'!>ez.waar is. Do heer von Schmidt wil de kernen van d© ocr-
Icgscanhcden in tijd van vrede effectief houden. Op papier 
kan dit eenvoudig geregeld worden, maar in de practijk komt 
dit neer op het in dienst houden van veel beroepsperaMieel. 

Die kernen werken als olievlekken, en breiden zich vanzelf 
uit . Op allerlei gebiad hebben wij hieromtrent bij andere 
diensten de nadeeligo gevolgen ondervonden. 

Mijnheer de Voorzitter! Op bladz. 2 van de Memorie van 
Toelichting lees ik: 

,,Ten behoeve van de vorming van reservetroepen zal 
aan de overige voor den krijgsdienst beschikbare jongc-
lieden voor zooveel noodig een oefennlicht worden orge-
leffd", 

en op bladz. 9 van de Memorie van Antwoord staat te 
lezen dat: 

; ..in vredestijd van elke lichting ten hoogste 10000 
: oefenplichtigen voor oefeniDg aangewezen behooren te 

worden". 
Wat niet duidelijk was en rn.i. aanvankelijk ook niet de 

bedoeling van den Minister geweest is, is nu duidelijk ge-
worden, n.1. dat de Minister niet meer dan 10 000 jongelieden 
Ïilaatselijk per jaar zal hebben te oefenen. Die 10 000 jonge-
ieden zullen natuurlijk verdeeld liggen over de 1100 gemeen-

ten van Nederland, zoodat hier en daar in vele gemeenten 
maar enkele jongelieden voor oefening in aanmerking zullen 
'kunnen worden gebracht. 

Hoe zal dat gaan ? Wij zullen combinaties van gemeenten 
in deze krijgen; maar hoe zal de Minister naar die gemeen -
ten instructeurs zenden P Men legt daar allerlei persoonlijke 
lasten op, die niet kunnen worden aanvaard, wanneer de 
jongelieden van de eene gemeente naar de andere moeten 
gaan voor de oefeningen. 

De Minister zegt, dat in kopelooze gevallen de jongelui 
niet zullen worden geoefend, maar dat is een uitspraak, die 
de Minister van Oorlog niet had moeten doen. 

De draai, dien de Minister heeft genomen — en moest 
nemen — in verband met de kooge kosten en met het oog op 
de onmogelijkheid om alle geschikte jongelieden te oefenen 
en zijn reductie tot 10 000 jongelieden, wijzen er reeds vol-
doende op, dat ook het stelsel van den heer Oud op dit gebied 
om financieele redenen niet is aan te bevelen, feitelijk onuit-
voerbaar is. Daardoor zal het geheele stelsel-Oud voor een 
ieder, die meent dat de kosten van de defensie aanmerkelijk 
moeten worden verminderd, ook vooralsnog onaanneeme-
lijk zijn. 

Na de Memorie van Antwoord is het stelsel van den 
Minister voor mij heel wat aantrekkelijker geworden. Door-
dat er niet meer dan 10000 jongelieden voor oefening in 
aanmerking smllen komen, krijgt de Minister een schitterende 
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gelegenheid om te zien wat er eigenlijk van de locale oefenin-
eu terecht kan komen. De proef zal dan ook kunnen uitwijzen 
oe groot de kosten zijn die dergelijke oefeningen vorderen. 

Wij zullen dan met kennis van zaken kunnen oordeelen. 
Mijnheer de Voorzitter! Wat wordt nu met het wetsont-

vrerp betreffende tijdelijke afwijking van de Militiewet, dat 
voor ons ligt, bereikt? 

Allereerst wordt een aanvankelijke verkorting van den 
eerste-oefeningstijd vastgelegd. 

Tweedens wordt het contingent belangrijk verminderd, 
gebruik makende van de oorlogswinst. 

Ton derde wordt door het instituut van de 10 000 oefe-
ningaplichtigen do mogelijkheid geschapen de vermindering 
van het contingent te handhaveu, ook al zal de oorlogswinst 
zijn opgebruikt. 

Mislukt deze proef, dan kan worden overwogen om de con-
tingenten meer te vergrooten en dan natuurlijk met verkor-
ting van den eerste-oefentijd tot bijv. 4£ maand, waarbij 
alle bijbaantjes door burgercorveeërs en administratietro?pcn 
moeten worden waargenomen. 

Mijnheer de Voorzitter! De zal mijn stem aan dit wetsont-
werp niet kunnen onthouden en ik weet dat de leden van 
mijn fractie er evenzoo over denken. Het ligt voor de hand 
dat ik de landstoimvoorzieningen toejuich. Zonder dit wets-
voorstel is het gebruik maken van de oorlogswinst absoluut 
onmogelijk. De verplichtingen, welke de wet aan deze land-
stormplichtigen oplegt, zijn zoo uiterst gering, dat niemand 
hiertegen redelijk bezwaar kan hebben. 

Nog deze opmerking. Men zij voorzichtig mpt het uit-
brengen van zijn stem tegen deze beide wetsontwerpen en ock 
met het uitbrengen van zijn stem legen hoofdstuk V I I I . Een 
afstemmen zou m. i. tot gevolg moeten hebben het aftreden 
van den Minister. Dit lijkt mij in de gegeven omstandigheden 
een gevaarlijk werk. Vertrekt deze Minister dan krijgen wij 
een andere Excellentie, die of komt met ontwerpen die verder 
gaan in militaristischen zin of verder naar den kant van 
bezuinigen. Gaat het naar den kant van meerdere bezuini-
ging, dan verliest de nieuwe Excellentie meerdere stemmen 
van rechts en wie weet ook wel enkele stemmen van links. 
Dan gaat de nieuwe Excellentie er natuurlijk ook met spoed 
vandoor. Gaat het naar den kant van uitbreiding, dan ver-
liest de nieuwe Excellentie zeker stemmen van links, o. a. 
mijn stem en wellicht die van mijn vrienden. Ook hierdoor 
zou een nieuwe Excellentie stellig weer moeten verdwijnen. 
En wat dan? Toen Minister Bijleveld hier moest verdwijnen 
omdat hij o. a. te vaag was met zijn kruiserstactiek, heb ik 
direct voorspeld: .,nu komen de kruisers er vast en zeker 
door", daarom heb ik toen lang geaarzeld om tegen hem te 
stemmen. Mijn vrienden weten dat wel! Zoo zal het ook 
gaan wanneer wij dezen Minister den bons geven, die toch 
werkelijk het leger gaat herzien op eenigszins democratischen 
grondslag en toch werkelijk met dit wetsontwerp wil gaan in 
de gcede richting. 

Het kan niet anders of een ieder die de constellatie van de 
Kamer nagaat en wien het ernst is met het verder verloop 
van 's lands zaken, zal hebben rekening te houden met da 
onzekere gevolgen, die met het ministerieel verdwijnen van 
dezen bewindsman samenhangen. 

Vertrekt deze Minister, dan is er mijns inziens slechts één 
logisch gevolg denkbaar, namelijk een Kamerontbinding, 
waarbij het volk zich zal hebben uit te spreken over de rich-
ting waarin het militaire vraagstuk moet worden opgelost, 
en zal moeten stemmen over de vraag: vóór of tegen de ver-
dediging van ons land. De vrouwen stemmen dan mede, wat 
van veel waarde dan zal zijn. Ik kan er in dezen toestand 
niet toe medewerken om den Minister weg te zenden, zocals 
ik gedaan heb met Minister Bijleveld. De Kamer weet 
blijkbaar in behoorlijke meerderheid niet aan te geven hoe 
het militaire vraagstuk moet worden opgelost. Laat bij ref.v 
rendumhet volk beslissen. Ontbindt de Kamer, zou ik tnt 
de Koningin willen zeggen. 

Toen Minister Bijleveld werd weggestuurd, 'heb ik uitgc-
roepen: nu komen de kruisers er vast, en toen kwam er 
werkelijk een Minister ad interim en die haalde de kruisers 
er door,. 

http://de.se
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De heer Oud: Daar hebt u zelf aan medegewerkt. 

De heer de Muralt : Toen zat ik i n Indië; het is onaardig 
van u in dit verband hierop de aandacht te vestigen, terwijl 
u weet, dat ik te voren aan het op stapel zetten van de 
.kruisers niet heb medegewerkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog veel te vertellen, maar 
mijn tijd is om. De fractie waartoe ik de eer heb te behooren 
is antiu;i.ilanstisch in dezen zin, dat zij gaarne zal mede-
werken met elk internationaal streven om dö legers te doen 
verdwijnen. Zij staat echter op het standpunt dat ons onaf-
hankelijk volksbestaan moet blijven gehandhaafd. De 
integriteit van ons gebied in en buiten Europa zrl alleen 
dan eenige kans maken om niet bij de eerste de beste ge-
legenheid te worden aangerand wanneer wij bereid worden 
gevonden de daartoe mogelijke en hoognoodzakelijke offers 
te brengen of daartoe te naderen. Wij hopen natuurlijk dat 
die offers kleiner zullen worden, vooral cok in verband met 
de ontwikkeling van den Volkenbond rekenen wij daarop. 
Wij zijn vóór inkrimping van de weermacht tot het uiterste 
maar stellen als eisch dat de kleine weermacht die er dan 
nog zal zijn ook innerlijk goed zal wezen, zoowel in oefening 
als in uitrusting. Dit laatste zij in ' t bijzonder gezegd tot 
den heer Oud, weinig maar goed! 

Natuurlijk, Mijnheer de Voorzitter, zou het voor ons een-
Voudiger zijn te stemmen tegen alle voorstellen afkomstig 
van de Defensie-Departementen, die geld kosten, niet alleen 
eenvoudiger, maar ook uit een oogpunt van partijpolitiek, 
misschien ook verstandiger met ' t oog op de groote massa. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij laten deze wijze van doen 
over aan anderen. De S. D. A. P . heeft al zooveel jaren ge-
parasiteerd op ons verantwoordelijkheidsgevoel bij het uit-
iorengen van hun stem tegen de oorlogsbegrootingen vóór 
het jaar 1914. Daar kunnen nog wel enkele leden van 
andere fracties bij. Wat zou er van ons land rriin nakomen, 
indien wij in 1914 niets hadden gehad om te mobiliseeren en 
den oorlogvoerenden alleen hadden kunnen toezenden de 
verzekering van een Troelstra, dat „de nationale gedachte 
in Nederland was gaan staan boven de nationale geschil-
len" zander meer! De geschillen van Ludendorff getuigen 
onwedersprekelijk, dat de Duitschers in 1917 onze lands-
grenzen eerbiedigden omdat er een klein leger daar vlak 
achterstond. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij meenen dat de mogelijkheid 
niet is uitgesloten dat wij met dezen Minister in de richting 
van den goeden weg raken. De Oorlogsbegrooting is veel te 
hoog, maar zij is nog geschoeid op een oude leest. Wij willen 
dezen Minister de gelegenheid laten zijn nieuw stelsel in te 
voeren en te beproeven en aanvaarden ook zrjn overtuiging 
dai de stelsels, door hem in ' t vooruitzicht gesteld, tot be-
puiniginiwo rollen leiden zoowel voor zoverre betreffende 
financieele als de personeele lasten. Wordt dit wetsontwerp 
Aangenomen, dan kan on hoofdstuk V I I I voor 1921 reeds 
direct bezuinigingen worden aangebracht. 

De heer K. ter Laan: Mijnheer de Voorzitter! Het eerste 
wetsontwerp, dat voor ons ligt, is door de leden van de 
S.D.A.P. in de af deelingen warm verdedigd, maar het 
tweede, de wijzigingen in de Landstormwet, en vooral de 
Memorie van Toelichting, die bij beide behoort, hebben zij 
heftig aangevallen. In het eerste zit heel veel goeds; 1°. de 
verkorting van den diensttijd tot 6 maanden voor de onbe. 
reden wapens en een gedeelte van de bereden wapens; 2°. de 
opkomst Ut ploegen, zoodat er minder aan ruimte, aan kazer. 
neering e. d. en ook minder aan personeel, aan kader en aan 
officieren noodig zal zijn; 3°. de afschaffing van het blijvend 

S;edeelte; 4°. beperking van het beroepskader, en 5°. •— de 
aatste plaais is niet de geringste — de vermindering van 

de lichting van 23 000 op 13 000 man. 
Mijnheer de Voorzitter! Dat rijn stuk voor stuk onze 

eiscjien, die wij hier jaar in jaar uit met klem hebben gesteld 
rn verdedigd. Geen wonder, dat in de andere hoeken van de 
Kamer oppositie tegen deze voorstellen kwam, dat men daar-
over vooral raar opkeek in de meest militaristische deelen 
van de Volksvertegenwoordiging, en dat bijv. leden van de J 
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(K. ter Laan.) 
vrij-liberale, van de Christelijk-historische en de antirevo-
luiionnaire partijen in de afdeelingen zich heftig gekant 
hebben tegen de plannen van Minister Pop. Wanneer onder 
den eersten indruk tot stemming over die voorstellen was 
overgegaan, dan ben ik overtuigd, dat de Minister de stern-
men van die partijen niet zou hebben gekregen. Er ia nu 
echter niets meer aan te doen; zij moeten er thans wel vóór-
stemmen. De lichting 1920 heeft nu eenmaal 6 maanden ge-
diend en de ervaring is van dien aard, dat niemand kan ont-
kennen, dat het daarmede goed is gegaan. Al die militaris-
tische partijen te zamen zijn niet in staat aan te toonen, dat 
de lichting 1921 langer moet dienen dan die van 1920. Men 
heeft eenmaal a gezegd, en men zal ook 6, c en d moeten 
zeggen. Ik zou wel eens willen zien, dat de heeren, die in 
de afdeelingen zoo'n groot woord hadden, hier kwamen met 
een voorstel om verder te gaan dan 6 maanden. 

Het Nederlandsche volk wil dat niet meer. Hetzelfde 
geldt, in nog sterkere mate, van de vermindering van de 
lichting. Daaraan is niets meer te doen, de loting heeft 
plaats gehad en de menschen weten vrijwel met zekerheid, 
wie dienstplichtig is en wie niet. De heer Marchant vraagt, 
hoe zij dat weten. De loting is tegenwoordig zoo, dat de 
lichamelijk ongeschikten en de wegens broederdienst vrijge-
stelden niet meer meeloten; de geheele lichting telt stel 
50 000 man, er komen 13 000 op, dus op de secretarieën heeft 
men dat vrij nauwkeurig kunnen nagaan en ieder weet het. 
Lichting 1921 is binnen. Stel nu, dat de Regeering zich had 
laten bekeeren bijv. door de brochure van kolonel Von 
Schmidt en den oefentijd weer zou willen verlengen, dan 
was dat nog om een andere reden niet meer mogelijk. Deze 
Minister is gekomen met een begrooting van oorlog van f 74 
millioen. Gaat dit plan door, dan zal er circa f 4 millioen 
afgaan. Bovendien is hij belast met de portefeuille voor 
Marine, die nog f 50 millioen vraagt, te zamen circa f 120 
millioen, en wij weten bij ondervinding, dat bij suppletoire 
begrootingen er nog wel iets bij komt. Hooger kan deze 
Minister niet gaan. Daarom ook kan van uitbreiding van de 
lichting of verlenging van den oefentijd niets meer komen. 
Nu w i l i k trachten, deze wetsontwerpen te plaatsen in het 
juiste licht, dat op het beleid van dezen Minister moet val-
len. Ik ben overtuigd, dat Zijn Excellentie een eerste-klasse-
militarist is, zooals zoovele van zijn voorgangers, die ik in 
den loop der jaren heb zien komen en gaan. "f och stelt hij 
bewerking voor. Die beperking van de lichting zou ongeloof-
lijk geklonken hebben eenige jaren geleden. 

S t e l u eens voor, dat in de dagen van de legeruitbreiding 
van Minister Colijn was gesproken over hef terugbrengen van 
een lichting van 23 000 op 13 000 man. Het zou hebben ge-
klonken als een fabel. 

Deze Minister is geen anti-militarist: hij d^et dit, omdat 
hij niet anders kan. Hij wil wel meer, maar het is nu in 1921 
onmogelijk, en aan het onmogelijke is niemand gehouden, 
ook de heer Pop niet. Bij de plannen en voorstellen, die hier 
in kiem aanwezig zijn, neemt hij veel te veel; hij stelt voor 
de_ toekomst ontzettend veel meer in uitzicht. De overige 
Ministers zijn hetdaarmee eens: de Memorie van Antwoord 
zegt, dat het Kabinet in dezen homogeen is. Dat blijkt ook 
wel uit de begrooting van Binnenlandsebe Zaken, waarbij 
mijn vriend van Zadelhoff besprak den post van l i millioen, 
die daarop voor de burgerwachten is binnen!>*smokkeld, een 
post. waaraan de heer Marchant. die hier zcr praag poseert 
als de man van bezuiniging, die graacr een ambtenaartje van 
de begrooting afplukt, zijn stem heeft gegeven I 

De lieer Marchant : Dat is de schuld van de heeren; ik heb 
dit vroeger al eens gezegd. 

De heer K. ter Laan : Wiens schuld het is. laat ik nu in 
het midden, dat kan mij niet schelen, maar dat een man van 
bezuiniging als de heer Marchant voor een dergelijken posit 
van niet minder dan IJ millioen stemt, karakteriseert zijn 
heele houding. Die bezuiniging is schijn. De heer Marchant 
is er met de burgerwacht nog niet eens af, want dit geldt 
ook voor zijn houding tegenover den vrijwilliger !and<tonn, 
die groote sommen vraagt, èn op Oorlog, èn op Binnenland, 
sche Zaken. 
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De heer Marchant: Het doet mij pleizier, dat u er eens 

aan herinnert, hoe duur dat is geweest. 

De heer K. ter Laan : Daarbij is het millioen al over-
schreden, en nu kan de heer Marchant rare sprongen maken, 
maar als hij zijn stom voor dien post op onze rekening wil 
schrijven, lachen wij daar heel hartelijk om. Dat blijft voor 
sijn eisen rekening, die in dit opzicht al erg genoeg is! 

Verder hebben wij bij Justitie en Oorlog1 de posten voor 
do marechaussee; toen ik die sanientelde, was ik toch even 
verbaasd: dat kost 7J millioen! Dat korps doet ook vredes-
diensten. zeker, maar in het spsteem van de Regeering treedt 
het op als een sterk militaristisch wapen. En dan spreek ik 
nog1 niet eens van de politietroepen! 

Hieruit blijkt wel, dat deze Regeering doorgaat op de 
manier, die wij altijd hebben gekend; het militarisme zoo 
sterk maken als maar kan, en dat zij uit de bloedige oorlogs-
jaren van 1914 tot vandaag den dag niets heeft geleerd. Men 
loopt zoo hard als men kan. 

Men kan niet eenmaal zeggen, dat men niet beter weet; 
net is bekend, dat Nederland in 191.4 na al die jaren van 
offers niet klaar was. In de daarop volgende jaren zijn 
ontzaglijke nieuwe offers gevraagd. Mijnheer de Voorzitter, 
©r is geen cent geweigerd, onbeperkte kredieten zijn toege-
etaan, honderden en honderden millioenen. En is het zaakje 
sm in orde? Geen stem die het durft beweren, noch do 
Minister, noch da Volksvertegenwoordiging. Het lijkt er 
niet op! 

Dat is een uitspraak van officieren in militaire tijdschrif-
ten en couranten, van de deskundigen in de Kamer, van de 
Regeering zelf en van de Legercommissie in 1918, welke 
laatste uitspraak eerst geheim was, doch die nu openbaar ge-
worden is en die ik dus bespreken niag. Dat was ook de uit-
spraak van de leden van die Commissie, de heeren Duymaer 
van Twist en van Vuuren, die een afzonderlijke Nota heb-
ben uitgegeven. De zaak is niet in orde en komt ook niet in 
orde voor al die millioenen, die wij hebben toegestaan. Het 
eenige resultaat is, dat hier voor een klein milliard uit de 
schatkist weg is, en dat de kapitalisten, die het geld hebben 
gegeven, daarvan behoorlijk hun 5 pet. krijgen. De eene 
dient hier nl. zijn vaderland als soldaat en gaat met een 
bloedspuwing naar huis en heeft eeen bestaan meer; de ander 
dient zijn vaderland door geld te geven en krijgt daarvoor 
zijn leven lang 5 pet. Zoo is de schcone kapitalistische orde. 
Maar dat het geld weg is en voor niets weg is, zal ook de heer 
Marchant niet willen tegenspreken. 

Heeft de Regeering dan niets geleerd, de S.D.A'.P. wel. 
Zij heeft, zoodra de nationale en internationale toestanden 
het toelieten, haar tactiek gewijzigd en zich principieel op 
het standpunt der ontwapening gesteld. Ik zal daarvoor even 
voorlezen de resolutie, die in den Partijraad is aangenomen: 

„De Partijraad der S.D.A.P.. 
kennis genomen hebbende van de door het P .B. inge-

diende memorie, 
besluit het aanstaand Partijcongres voor te stellen, 

paragraaf 6 van het strijdprogram te vervangen door de 
volgende: 

Aktie voor internationale en nationale ontwapening. 
Deelneming aan en bevordering van de internationale 
aktie der georganiseerde arbeiders ter verhindering van 
den oorlog. Aktie tot democratiseerinar en verbetering 
van den Volkenbond en bestrijding van alle imperialis-
tischo 6troomingen. Het volksonderwijs vrij te maken 
van alle nationalisme en militarisme." 

Wij willen dus niets meer laten beslissen door de wapenen 
der barbaren, zooals ons lid zegt, omdat wij hebben geleerd, 
dat geen enkele toestand slechter is dan oorlog. De Groeiende 
arbeidersbeweging, vooral ook buiten ons land, heeft overal 
de dure lessen van den oorlog ontvangen en — al blijkt het 
ook niet overal onmiddellijk — zij heeft die ook verstaan. 
Men behoeft er niet aan te twijfelen. 

Het Internationaal Vakverbond heeft stelling genomen en 
ook aangetoond, dat men in staat is langzamerhand van de 
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vingers een vuist te maken. Wie het voorbeeld moet geven 
om tot een betere wereldorde te komen, moet ook iets in de 
melk te brokken hebben en, gelukkig, langzamerhand heeft 
de sociaal-democratie iets in de melk te brokken. Of nu iemand 
er by zit te grinniken, zooals de heer Kruyt, wiens geheele 
aanhang toch niets te beteekenen heeft, laat ons zoo koud cis 
het mogelijk is. 

Er is eens gezegd, dat ook een klein land groot kan zijn in 
sommige dingen. Welnu, laat ons dit nu doen. 

Met het oog op den tijd heb ik geen gelegenheid dit nader 
uit te werken; ik heb het hier trouwens ook niet noodig. 

Ik kom nu tot den practischen kant van de quaestie der 
ontwapening, welke wij gesteld hebben in onze partij en 
welke wij bij dezen hier in de Volksvertegenwoordiging stel-
len. Ook al wilden wij anders, wij zullen met de middelen, 
waarover wij beschikken, nooit in staat zijn om inderdaad 
ons land te verdedigen. Wij moeten durven erkennen, dat wij 
noch in 1914, noch in 1918 klaar waren en dat wij nooit klaar 
zullen zijn. Wij kunnen het niet, al zijn wij het nakroost van 
Tromp en< de Ruyter. 

De heer Engels : En de inundaties dan? 

Do heer K. ter Laan: Heb maar geduld, ik kom daar 
wel op. Laten wij de zaak eens nagaan. Vooreerst het hoofd-
wapen, de infanterie. Wat zijn 13 000 man. vergeleken met 
de legers van andere landen? Wat zelfs zijn 23 000 man? 
Als men werkelijk wil de verdediging van het land met alle 
kracht, dan mag deze Minister daar niet zitten. Dan moet 
er alleen iemand zitten, die al het mogelijke wil doen. Dan 
mo?t daar iemand zitten die. als er 40 000 personen ongelijfd 
kunnen worden per jaar, zich niet tevreden stelt met slechts 
23 000 of 13 000. Dan hebben de militaristen gelijk. 

Dan de uitrusting. Zijn die infantcristen van ons voorzien 
van het ncodige, zooals nu eenmaal het bloedige handwerk 
van den* modernen tijd dat medebrengt ? Zijn zij daarvan voor-
zien zooals de buitenlandsche legers? Om één ding van grnote 
beteckenis te noemen: zij hebben, in vergelijking met de lan* 
den die in oorlog geweest zijn, bijna geen mitrailleurs. 

Als men in den Haag wil, dat het leger optreedt en het 
niet een hopelooze en onzinnige slachtpartij wordt, dan moet 
men erkennen, dat het niet aangaat, om zonder behoorlijke 
hulpmiddelen de menschen den corlcg in te sturen. 

Vanzelf komt ik hier op een zwak punt van het 7.^. vrijzin-
nig democratisch volkslegerplan. 

De heer Marchant zegt: u maakt militaristische propa-
ganda. Ik durf de waarheid te zeggen. Als men het land wil 
verdedigen, dan moet er oneindig meer gebeuren. 

Het vrijzinnig-democratisch volkslegerplan is esn ontrek-
ken van het Nederlandsche volksleger zonder voldoende be-
war>ening. 

Dat is misschien niet zoo heel aangenaam om te hooreu, 
maar het is zoo. Dit volk-leger zal veel meer kosten, het zal 
duurder uitkomen dan zelfs de plannen van den Minister 
van dit oogenblik. Daar moet men nu niet tegen in 
schreeuwen; dat moet men m*t de stukken en de cijfers 
aantoouen. 

In de tweede plaats de cavalerie. Wy hebben vier regimen. 
ten cavalerie. Gesteld dat die niet moeten worden vervangen 
door wielrijders en andere, meer modern ingerichte diensten. 
dan vraag ik weer: wat beteekenen vier regimenten cavalerie 
tegen een overmachtigen vijand? Wat beteekent een handje-
vol cavaleristen in een land als het onze, verspreid in de 
vlakte? 

Ik kom tot het derde punt. de artillerie. Wie durft be-
weren dat wij daarmee kunnen optreden ? 

De heer Bmyniaer van Twis t : Zooals België! 
De heer K. ter Laan : Mijnheer de Voorzitter! Men maakt 

zich hier vroolijk met België; te gelegener tijd — ik beb 
nu al den tijd voor mij zelf noodig — zal ik de heeren daar 
gaarno op antwoorden. Ik heb het nu niet over esn vreemd 
land; ik wil het Nederlandsche leger bij langs gaan en bij 
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de feiten blijven. Ik kom zoo mogelijk weer terug tot do 
plannen van da heeren Marchant%on Oud; daar moot ik 
een oogenblik lijd voor hebben. 

Ik kom dus tot het derde punt. de artillerie. Wie durft 
beweren. Mijnheer de Voorzitter, dat wij daarmee den vijand 
kunnen ophouden? dat wij daarmee kunnen optreden zooals 
noodig is, en dat terwijl ua 1914 niets aau de Regeoring is 
geweigerd? Zie alweer het verslag van do legercominissie, 
dat juist dezer dagen aan do Kamerleden is toegestuurd. 
Daar staat o.a. over de artillerie — het is merkwaardig 
geno3g om dit even voor te lezen —, op bladz. 15: 

,,De commissie acht het echter zeer te betreuren, dat 
de aanmaak van gesehut 6Q mitrailleurs tijdens da mo-
bilisatio nagenoeg niets heeft opgeleverd. 

En verder: 
„Deze opmerkingen gelden ook het aanmaken van 

vliegtuigen en vliegtuigmotoren," 
Op blad». 16: 

,,De waardeering van hetgeen verricht werd kan haar 
niet blind maken voor de eenvoudige feiten, dat, sedert 
de mobilisatie 1 Augustus 1914, tot aan October 1917, 
nog niet één enkel hier te lande vervaardigd stuk geschut 
aan het leger kon worden afgeleverd, dat niet één onkelp 
in het binnenland aangemaakte mitrailleur voltooid 
werd. 

Hetzelfde geldt ook voor het aanmaken van oorlogs» 
vliegtuigen. 

Het rapport is van 1917. Dat had vóór 1914 moeten ge-
beuren, zegt de heer Duymaer van Twist. 

De heer Duymaer r an Twis t : Don stemmen de heeren 
tegen! 

De heer K. ter Laan : Wij stemmen tegen de 70 millioen 
en dus ook tegen de 150 millioen, die dit zou moeten kosten. 
De heeren moeten geen struisvogelpolitiek voeren. Als men 
doen wil wat men moet doen om het leger behoorlijk tegen 
den vijand te laten optrekken, dan moet men het dubbele 
uitgeven. De legerconimissio heeft hier vooral ernstig werk 
gedaan. 

Mijnheer de Voorzitter! De ben bereid op elke interruptie 
van de heeren in te gaan, met genoegen en met de noodige 
uitvoerigheid, mits u mijn spreektijd verlengt. 

De Voorzitter: U kunt daarvoor bij voorbeeld een debat-
avond houden, maar u moet thans met uw rede voortgaan. 

De heer K. ter Laan : Ter bespreking van alle dingen, die 
de heeren niet vóór zich kunnen houden, ben ik bereid een 
openbaar debat met hen aan te gaan en don zal het mij ge-
noe-ren doen. als u er ook zijt, Mijnheer de Voorzitter! 

Wat ik heb aangetoond is, dat krachtens de uitspraak van 
den Minister, van de deskundigen en van de legercommisaie, 
ondanks hetgeen de laatste jaren is gebeurd, wij niets kun-
nen doen en, als wrj Nederland militair willen verdedigen, 
er heel wat meer moet gebeuren. 

De vuurmonden, welke wij hadden, waren verouderd, te 
klein, te zwak en te gering in aantal, zoowel die in de stel-
lingen en op de forten als die, welke op marsch meegaan. 
Het veldleger wordt op die manier in den dood gejaagd en, 
al bereik ik alleen maar, dat zij, die in het veldleger dienen, 
dat weten, dan heb ik niet voor niets gesproken. Wat de 
moderne oorlog heeft geleerd is afdoende. De verschrikkin-
gen van bommen en granaten zijn aan een ieder bekend. Als 
men niet wil, dat het leger in de pan wordt gehakt, moet er 
veel meer artillerie komen. Wanneer men dan ook de stuk-
keu verder leest, bijv. de Memorie van Antwoord, dan ziet 
men, dat de Minister dit ook van plan is. 

De vliegtuigen. Ik wil gaarne aannemen, dat de comman-
dant en diens officieren er te Soeeterberg en elders nog van 
maken wat er van te maken is, — ik bedoel geen persoon-
lijken aanval op den ijver, inspanning en goeden wil van die 

heeren. Maar als de Kamerleden eens een kijkje gaan 
nemen, zullen zij moeten toegeven, dat het spelerrj is, 
wanneer men weet, wat de vijand daar tegenover stelt. Lk 
heb dat voorspeld bij ons eerste vliegtuig; men kan dat na-
lezen in de Handelimjen. Dat was in den tijd, toen de heer 
Oud nog niet kwam kijken, en als ik don naam van den heer 
Oud lees onder een nieuw plan, denk ik: het was beter, als 
hij daaimedo een paar jaar wachtte. 

Als men aan den wedloop wil deelnemen, heelt men hier 
ta lande veel to korte boenen en ia men buiten adem zonder 
dat men iets bereikt. Wil men iets bereiken, dan moet men 
ook hier veel meer doen. 

Ten^vijfde: het Nederlaudsche veafcingstelsel. De Amst*r-
damsche stelling is nog hot beste, dat wij hebben. I n de 
eerste dagen van den oorlog hebben wij bij Luik — een 
stelling, dio nog wel in de bergen ligt — en even later heb-
ben^ wij bij Antwerpen gezien, wat vestingen zijn. 

Forten bcteekenen nieis. De sterke forten bij Luik waren 
in een po ar dagen weg. De onze zijn veel zwakker. Men loopt 
er eenvoudig overheen. Lk zou zeggen: wie geen fort heeft 
bekeken, ga er eens heen. Met een paar kanonnen maakt men 
z& ia een paar dagen kapot. De verdediging is zeer zwak. In 
den oorlogstijd werdon de kanonnen bovendien nog gedeel. 
telijk uit do forten weggehaald en buiten opgesteld. De vijand 
schiet, als hij wil, over de forten heen, direct in het hart van 
de stad. Het is bovendien in do Stelling Amsterdam niet vol 
ts houden met de proviandoering. Ook dat heeft de oorlog 
geleerd. 

Daarnaast hebbeu wij de Hollandsche waterlinie met tal-
looze vestingen van absoluut verouderd type, waar haast geen 
moderne vesting bij is. Vele forten van die serie zijn zeer 
zwak. De oorlog heeft bewezen, dat dit geheele systeem be-
lachelijk is. En nu wordt in deze stukken nog gewezen op 
de inundatie, alsof iemand daaraan gelooft. Hoeveel tijd i» 
daarvoor noodig onder gunstige omstandigheden? Ik kan dat 
in het openbaar niet zeggen: dat moet de Minister maar doen 
als hij wil, maar ik meen, dat men geen voldoenden tijd zal 
hebben. En als men dien zou hebben, zou het nog onmogelijk 
zijn tent gevolge van het moderne geschut en de vliegtuigen. 
Do officieren weten dat ook wel, maar de Regeering doet, 
alsof alles op den ouden voet van 1874 kan doorgaan. Over 
de uiterste stellingforten als Pannerden, Westervoort, enz. 
spreek ik niet eens. Daar trekt men eenvoudig omheen. 

Ten zesdo de kustverdediging. Men heeft de forten bij 
Heek van Holland, ÏJmuiden en den Helder. Kan men vol-
houden, dat die berekend zrjn voor hun taak ? Ik wil wel eens 
hooren, dat de Minister daarop bevestigend durft antwoor-
den. De jongste oorlog heeft geleerd, dat men zulke forten 
van uit zee stukschiet. De vijand kan dicht genoeg bij de 
kust komen om van uit zee bijv. den Haag te verwoesten. Én 
hij kan ook overal landeD. Denkt de Reareering dat men 
alleen maar mag landen bij den Hoek, ÏJmuiden en den 
Helder? Maar de Duitschers waren er van overtuigd, dat de 
Engelschen bij elk punt van onze kust aan land konden 
komen. 

De heer Lely: Waarom noemt u alleen ÏJmuiden, den Hoek 
en den Helder met het oog op een landing? 

De heer K. ter Laan : M*t het oog op het feit, dat daaT 
onze rivieren in zee uitkomen. Maar ik beweer juist, dat men 
overal elders ook landen kan. 

Er is aanvankelijk gezegd: niet elders, cmdat men van 
oordeel wae, dat men wel in staat was de landing op een 
andere plaats te beletten. Niemand dio dat op het ©ogenblik 
nog denkt. Gelukkig hoeft de oorlog de vraag, of de vijand 
daar landen ken of niet, noch bevestigend, noch ontkennend 
beantwoord. Maar wel is bekend, dat de Duitschers in de 
dagen van hun kracht^ er anders over dachten en er op 
rekenden, dat de Ecgelsehon overal konden landen tegen onzen 
zin. En wat zouden we er tegon kunnen doen? Stel eens, dat 
wij het veldleger in het veld hebben en onze forten en ves-
tingen bezet, welke macht moeten wij dan aanwenden, om 
een landing te beletten? De heer de Muralt zegt nu: de vuile 
kust, maar ei' in de praktijk een zoo lange kust als tusschen 
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den Hoek en Helder, zelfs of die op het eiland Walcheren 
alleen, te verdedigen zou zijn geweest, waag ik te betwijfe-
lon. Laat do Minister het maar weerspraken; in elk geval 
dachten de Duitschers er ander* over. Wat ik daarvan gezien 
heb op do eilanden Walcheren en Zuid-Beveland en in 
Zeeuwseh-Vlaanderen, ontlokte mij de vraag: is dat alles? Ik 
bedoel daarmede alweer peen verwijt, want men heeft op dat 
gedeelte van het land gedaan wat rnen kon. Ons land ligt 
aan zoovele kanten bloot, dat wij niet meer konden doen. 
De llcgcering kreeg alles wat zij vroeg en de opperbcveltieb-
bor en de commandant van Zeeland hadden de vrije nand. 
Ik weet niet, of vele Kamerleden in Zeeland geweest zijn, 
maar als aij gezien hadden de middelen, die tegen het Westen 
gekeerd waren, dan zouden zo gezien hebben, dat dat alles 
te zamou nog niets is. 

Wanneer ik zoo de levende strijdkrachten en da doode 
wesmiiddelen heb nagegaan, kom ik in de zevende plaats 
met een enkel woord op de opstelling van de troepen en de 
uitwerking van het geheel. Ik etel de vraag wat er van te 
maken is, netzij met dit staande leger, hetzij in de toekomst 
met een volksleger. Ook te dien aanzien heeft de oorlog iets 
geleerd. Toen do toestand het eritiekst was, tot November 
J918, lag een prooi gedeelte van onze infanterie en de hulp-
wapen s over Noordbrabant verdeeld; verder lag een deel in 
Zeeland en in Limburg en Gelderland. Het eigenlijke vcld-
leger was over honderden plaatsen verdeeld. Als op een ge-
gevcn ©ogenblik, hetzij van Antwerpen, hetzij van liet Oosten 
Tiit, do Duit>cbers ons land waren binnengekomen, zou* 
het Xederlandsche leger geen tijd hebben gehad, om ook 
maar één divisie samen to trekken. 

Do opstelling was zoodanig, dat een samentrekking niet 
mogelijk was. Het veldleger ware verloren geweest. En de 
forten zijn, zooals mijn partijgenoot van Kol al twintig jaar 
geleden heeft gezegd, niuizenvallsn. De Eegeering wil het 
govaar zooveel mogelijk het hoofd bieden, zegt de Memorie 
van Antwoord, maar het is onmogelijk. Men behoeft niet bij 
mijn woord te zweren, ik beroep mij weer op de Legercom-
missie, welker verslag thans openbaar is. Onder den titel: 
Waarnemingen bij do gemobiliseerde landmacht, geeft zij 
een en ander als haar oordeel, maar dat kan ik in dezen be-
perkten tijd niet voorlezen. Dan geeft zij op blz. 89 als alge-
meene conclusie: 

„Gewichtiger nog is de vraag of de Commissie gedu-
rende hare waarnemingen zich de overtuiging heeft kun-
nen vormen, dat bij den aanvang der mobilisatie en ge-
durende den tijd van oorlogsgevaar, 's lands weerbaar-
heid vertrouwen kon wekken en verzekerd is geweest." 

En dan staat er verderop: 
,,Üe Commissie aarzelt iu deze niet. Zij zou zich niet 

Verantwoord achten bij ons volk de overtuiging te hei-
pen vestigen, dat Nederland het dreigend gevaar met 
vertrouwen in ziine weerbaarheid heeft kunnen te genmet 
zien. Daarvoor bleek het benoodigde voor de mogelrjk-
heid Tan volharden in den weerstand tegen modern ge-
weid te zeer met hetgeen was voorbereid te spotten, en 
waren de tekortkomingen in onze defensie te omvang-
ri jk." 

Dat is een vernietigende conclusie, een vonnis, getrokken 
over allo Ministers van voor 1914 en over de partijen, die 
de_ gelden hebben toegestaan en naar critiek niet hebben ge~ 
luisterd. 

De heer Duymaer van Twist : U heeft altrjd tegengestemd. 

De heer Schokking: II hebt geen recht, zooveel waaide 
te hechten aan die adviezen, waar anders adviezen van des-
kundigen als militaristisch door u worden gedesavoueerd. 

Do heer K. ter La;'n: Ik heb altrjd tegengestemd, en de 
heer Schokking kan dat tot mij niet zeggen, want ik heb 
altijd aangetoond dat wij ons niet verdedigen kunnen. Bx ben 
altijd ook bereid, waarde te hechten aan de adviezen van 
deskundigen, maar de heer Marchant zegt nu, dat dit geen 

deskundigen zijn, met uitzondering dan van den heer Duy-
inaer van Twist. Ik zal dan even de namen lezen, die daar-
onder staan, met weglating van mijn eigen naam. De onder-
teekenaars zijn dan de heeren Duymaer van Twist, de Geer, 
Jannink, Marchant en van Vuuren, leden der Kamer. Maar 
er staan nog meer bij: P . L. Bergansius. luitenant-kolonel 
of generaal; L . M. A. von Schinidt, kolonel: P . J . P . van der 
Steur, kapitein of majoor, en J . H . G. Vermeer, ook kapitein 
of majoor, verder de overste J . C. J . B. A. de Josselin de 
Jouj?, algemeen secretaris, en twee secretarissen, de 'heeren 
de Bruyn en Loeff, beiden kapiteins; allen mannen, die als 
deskundigen in de Legercommissie hebben meegewerkt, en 
dia de besten waren, die de toenmalige Minister van Oorlog 
ons kon geven. Er waren geen betere in het land, en als de 
lieer Marchant beweert, dat er geen deskundigen in die Corn-
missie zaten, laat hij dan zijn visitekaartje maar eens aan die 
heeren presenteeren. 

Maar er is meer. Mijnheer de Voorzitter! Er staat: 

,,Er bleken bij de mobilisatie aanzienlijke tekorten te 
zijn aan goed geschut en aan munitiënj onze troepen 
hadden veel te weinig mitrailleurs: het vliegwezen en de 
auto-traotio lieten nagenoeg nog alles te wenschen over; 
do kustverdediging verkeerde in een verouderden staat; 
de weer-stand onzer forten zou onvoldoende zijn gebleken; 
de landweer was nog hoogst gebrekkig geëncadreerd, ter-
wijl de approviandeering ten behoeve van stellingen en 
leger ons reeds na een luttel aantal weken ten eenenmale 
afhankelijk maakte van aanvoeren uit het buitenland." 

De Legercommissie zegt dus zelf in haar rapport, dat er 
niet één ding in orde was. noch van de doode. noch van 
do levendo weermiddelen. Het blijkt, dat hot niet kan, toen 
niet en nu niet. Als in 1914 de oorlog was gekomen, bad 
ons land zich niet kunnen verdedigen en waren onze mannen 
in de kracht van hun leven, den dood ingejaagd voor niets! 

De heer Duymaer van Twis t : Dan had uw partij moeten 
meehelpen om den toestand beter te maken, zooals uw partij. 
genooten in België doen! 

De heer K. ter Laan : TJ hebt daaraan meegedaan en al 
die heeren militaristen in deze Kamer, dio begroetingen 
hebben verdedigd, zooals wij er nu weer een hebben, waar-
mede men het land niet verdedigen kan. Of men moet afstand 
doen van de zaak en zeggen: het kan toch niet — en zoo staan 
wij er tegenover — ik zal zoo meteen het voorstel doen. om 
een ernstig begin te maken — of men moet maken dat het wc1 

kan. en dan mo&t men meer g-even dan 13 000 man. tot 43 000 
a 44 000 man toe en ze goed wapenen. Dan kemt men w 
niet met de 70 millioen van nu nog niet voor de helft! 

Wij hebben hier in de eerste plaats de 9 punten van do 
Legercommis-sie. waarvan ook de officieren hebben erkend, 
dat zo niet goed in orde zijn. Er staat: 

,,Had ons land, op den voet als dit met België het 
geval is geweest, in Angustus 1914 aan een overv.il  
blootgestaan. dan zou de toestand van enze weerbaarheid 
ondanks het vele, dat daarin sre-waardeerd kan worden en 
ondanks den opgewekten jrecst van volk en leger, geen 
waarborgen tegen eene overweldiging hebben kunnen 
geven." 

Ondanks den goeüVn geest in het leger! Dat maakt de taak 
nog zooveel beroerder. Onze mannen waren geen lammelin-
gen, die dadelijk de wapens zouden hebben neergsgooid: 
dan was het alleen maar geweest: wegcregooid geld! 

Neen, men zou zich verdedigd hebben; het was op een 
bloedbad uitgeloopen. Dat is nog veel erger. 

Maar wat moet er dan gebeuren? De LegercommïssiV 
schrijft: 

,.Naar het gevoelen der Commissie zullen do op dood 
en verwoesting gerichte middelen, waarmede de tcege» 
paste wetenschappen _ de thans strijdende partijen in 
steeds meer geperfectionneerden staat en op steeds uit-
gebreider schaal voorzien, middelen, die in komend* 
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jaren nog tot onbegrensd gToote ontwikkeling kunnen 
gebracht worden, regeeringen- en volken, tot hun eigen 
behoud, onafwijsbaar dwingen af te zien van de oplos-
6ing Tan internationale geschillen door middel van ge-
veld." 

Daar hebben de heeren van Twist en van Vnuren niet vóór-
gestemd, maar de anderen wel. 

Het eenige Kamerlid von de Legercommissie, die het en> 
Btig hooft gemeend, ben ik, die nu in naam van onze partij 
de ontwapening vraagt en die zoo dadelijk zal voorstellen, met 
de dcode weermiddelen te beginnen. 

De heer Mnrchant: U is het eenigo lid, dat denkt, dat 
wij alleen met Nederland te doen hebben. 

Do heer K. ter Laan: Ik heb geen tijd, om op al dio inter-
rupties in te gaan, maar ik vraag de Regeering, met het rap-
port van de Legercommissie in de hand — welk rapport is 
opgesteld met het oog op Nederlandsche toestanden — ik vraag 
den Minister: Durft u het aan met die 70 millioen? En als. 
er dan weer oorlog komt, moet er dan weereen Legercommissio 
komen die zegt: toen Minister Pop Minister was, deugde er 
niets? Is dan al het werk van de Commissie voor niets ge-
veest ? De heer Merchant weet zoo goed als ik, dat de Legar-
ccmniissie moeilijk en ernstig werk heeft gedaan en dat vcoral 
aan de samenstelling van dit rapport veel zorg is besteed. 

Wat zal het nu moeten kosten, wanneer alles in orde zal 
zijn? In het rapport van de Legereommissie en in deze Me-
morie vaa Antwoord, die zeer duidelijk is, staat, wat er dan 
noodig zou zijn. Dan zouden wij noodig hebben: meer maii-
echappen. Do Regeering doet daartoe reeds het voorstel. Zij 
begint wel is waar met 13O00 man. maar de geheele jeugd 
werdt oefenplichtig. Dan moeten wij hebben: meer mitrail-
leurs; het voorstel daartoe staat in de stukken van de Rcgee-
ring. Sünkgassen en gasmaskers; de heer de Muralt heeft er 
over gesproken; veel meer en zwaardere kanonnen; munitie; 
veel meer vliegtuigen. 

Dan zegt de Regcering: wij laten den toestand van onze 
vestingverken ongewijzigd. Dat kan echter niet, want er is 
een achterstand in het onderhoud van de forten en vestingen. 
De heer Duymaer van Twist zal dat niet willen ontkennen. 
De heer Duymaer van Twist vraagt mij nu. of ik het geld vi l 
geven voor het onderhoud van die dingen. Ik vil zo afschaffen 
en dus behoef ik ze ook niet te onderhouden. Maar als men 
ze hebben wil, meet men ze onderhouden. En als men veten 
vi l , vat dat kasten zal, dan behoeft men de vroegere begroo-
ting van de vestingwerken maar eens na te zien en dal bedrag 
met 3 of 4 vermenigvuldigen; de heer Lely veet dat beter 
dan ik. 

Vooral nu er in de laatste jaren volstrekt niet genoeg aan 
is gedaan, zullen de kosten zeker 3 a 4 maal zoo groeit zijn. 

Dan hebben wij nieuve forten noodig op plaateen, vaar zij 
absoluut %-erouderd zijn en op enkele plaatsen, waar de palen 
reeds in den grond zijn geslagen. 

Alles bijeen zal de Oorlogsbegrooting, bescheiden berekend, 
minstens dubbel zoo hcog maken. 

Dan zullen wij er nog niet zijn, want tegen een buiten-
landschen vijand, met zijn veel grootere machtsmiddelen, zul-
lcn wij ook dan nog niets vermogen. 

Hiermede heb ik een overzicht gegeven van de werkelijke 
positie, van de levende en doode strijdkrachten van het Neder-
landsche leger. Ik zou nu een voord moeten spreken over het 
Nederlandsche leger, als klasseinstituut, maar ik zie, dat ik 
daarvoor gern tijd meer zal hebben, evenmin als ik een nadere 
berekening kan maken van de kosten van de oefening der 
jeugd, van de hiehalingsoefeningen, van de reservetroepen 
en v;r> den geheelen opzet van den vrijwilligen landstorm. 

Mijn tijd is om. Ik heb voldoende aangetoond, dat wij niet 
alleen principieel verzet aanteekenen tegen het militarisme, 
maar ook dat het voor ons land nooit aan zijn doel kan beant-
woorden. Een land moet het eerste zijn, om te beginnen met 
de ontwapening; ik ben overtuigd, dat andere landen weldra 
zouden volgen. 

(K. ter Laan e. a.) 
Om te toonen hoezeer het ons ernst is met de ontwapening, 

heb ik de eer namens mijn partijgenocten de volgende motie 
in te dienen: 

,,De Kamer, 
van oordeel, dat do tijd gekomen is voor de opheffing 

van het geheele vestingstelsel, 
gaat over tot de orde van den dag." 

Onze partij bedoelt te komen tot algeheele ontwapening, 
maar aangezien wij weten, dat de heeren daarmede om allerlei 
gezochte en ongezochte redenen niet medegaan, stellen wij 
hen pertinent voor de quaestie om zich uit te spreken over het 
vestingstelsel, ten aanzien waarvan bij onze deskundigen 
slecht» één nieoning bestaat, nl. dat het voor de verdediging 
van Nederland volstrekt geen waarde meer heeft. 

De Voorzitter: De heeren K. ter Laan, van Zadelhoff, 
Rugge, do Jonge en Schaper hebben de volgende motie voor-
gesteld: 

,,De Kamer, 
van oordeel, dat de tijd gekomen is vcor de opheffing 

van het geheele vestiugsteisel, 
gaat over tot de orde van den dag." 

Voorgesteld door 5 leden, maakt de motie een onderwerp 
van beraadslaging uit. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de motie te behandelen te 
gelijk met deze algemeene beraadslaging. 

De beer Oud: Mijnheer do Voorzitter! TT stelt voor de motie 
te gelijk met deze algemeene beraadslaging te behandelen, 
maar ik meen dat dit niet gaat. 

De motie heeft absoluut niets te maken met de wotsont 
werpen welke thans aan de orde zijn. De quaestie van het 
vestingstelsel staat geheel buiten dit debat. Hier gaat het 
om do organisatie van liet leger en het is veel logischer de 
motie te behandelen bij de vestingbegrooting. 

Do Voorzitter: Ik moet den heer Oud doen opmerken, dat 
ik het veel logischer acht de motie, nu zij bij deze gelegen» 
heid is ingediend, thans ook te behandelen en in stemming 
te brengen. Als wij de motie gaan inzouten en haar bij een 
volgende gelegenheid behandelen, dan kost dat weder meeT 
tijd. 

D? hoer Oud: Mijnheer de Voorzitter! Ik stel voor deze 
motie te laten drukken en ronddeelen en haar te behandelen 
op een later te bepalen dag. 

De Voorzitter: Het drukken en ronddeelen van de motie 
geschiedt toch. 

Deze zaak loopt toch niet heden af; morgen gaan wjj er 
mede door en Dinsdag stemmen wij. 

De heer K. ter Laan : Mijnheer de Voorzitter! Het spreekt 
vanzelf, dat deze motie bij dit debat behoort; anders zoudt u 
mij niet de gelegenheid hebben kunnen geven, het systeam. 
dat wij voorstaan, tegenover dat van de Regeering uiteen to 
zetten. 

De heer Oud zegt zeer te recht, dat wij nu bezig zijn met 
de behandeling van het beleid der Regaering, waar dat uit-
komt in deze wetsontwerpen. Welnu, tegenover heigeen de 
Minister wil. stellen wij den eisch van ontwapening, te be-
ginnen met het vestingstelsel. 

Het behoort rechtstreeks hierbij en ik blijf bij mijn opvat-
ting, dat de motie nu behandeld moet worden. 

De Voorzitter: Blijft de heer Oud hij zijn voorstel? 

De heer Oud: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil u niet fn 
ongelegenheid brengen door aan mijn voorstel vast te houden 
en ik trok het daarom in. 
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Ik zal mij bij uw voorstel nederleggen, maar ik doe op-

merkeu, dat dan de behandeling: van de motie op deze wijze 
en de stemming daarover niet d« minste waarde zulten 
hebben. 

De Voorzitter: Dat zal wel niedevallen. 

Aangezien het voorstel van den heer Oud ingetrokken ia, 
maakt bet geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten en bet voorstel van den 
Voorzitter zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De boer A. P . Staalman : "Mijnheer de Voorzitter! Het ligt 
niet in mijn bedoeling bij de behandeling van het wetsont-
werp, dat vóór ons ligt, mij al te zoer te verdiepen in do 
raadselen van het algemeen beleid der Regeering op defensie-
gobied. Ik zeg: het wetsontwerp zooals dit vóór ons ligt 

Ik zal daaruit niet, zooals de vorige geachte afgevaardigde, 
een requisitoir samenstellen om daaruit te concludeeren, dat 
hot tegenwoordig legor voor ons van geenerlei waarde is en 
dat de millioenen, telkens weer aan dat leger besteed, vol-
komen nutteloos zijn weggeworpen. Ik zal mij thans ook niet 
morgen in do quaestie of do sociaal-democraten, nu zij in 
1914 vóór de oorlogskredieten stemden, zij thans inder-
daad bleven staan op dat standpunt, of zij consequent zijn, 
wanneer zij op dit oogenblik een houding aannemen als zij 
aannemen. Dat is hun zaak. 

Een debat hier te voeren over, ik zeg de raadselen van bet 
algemeen defensiebeleid, acht ik vrijwel doelloos. Ik sta 
daarvoor op een aan de R e d e r i n g te tegenovergesteld stand-
punt. Een gedachtenwisseling daarover bier te houden in 
onderdeelen, acht ik ook daarom nutteloos, zoolang op dit 
millitaire terrein de ri l i t iek altijd weer den doorslag geeft. 

Er is mij wel opgemerkt, bij een vorige gelegenheid, van 
antirevolutionnaire zijde, dat ik toch aan die partij niet dit 
verwijt mocht richten, omdat uit haar houding, bij den aan-
val op Minister Bijloveld wel bleek, dat zij zich niet door de 
politiek liet besturen. Ik vraag mij af: zal dit ook bij deze 
gelegenheid het geval zijn, nu wij hier, dien wij toen 
'misten, aan de Regeeringstafel zien zitten den Minister-
President, die den Minister van Oorlog schijnt te dekken? 
De Regeering schijnt te aanvaarden bet Regceringsbeleid 
als waarvan wij een exposé vinden in de stukken. 

Het zal mij inderdaad buitengewoon verwonderen welke 
nu de houding zal zijn ook van die leden aan .dezen kant, 
die met hart en ziel — daarvan ben ik overtuigd — anti-
militaristen zijn, in dien zin, dat zij niot willen en niet 
zullen kunnen geven met overtuiging de bedragen, die deze 
Regeering vraagt en vordert voor een militair stelsel, dat 
toch door geen legorautoriteit van beteekenis kan worden 
'verdedigd. 

Ik zal er mij toe bepalen om met een paar woorden te zeg-
gen hoe ik over één en ander denk. Ik geef toe, dat stuk, deze 
Memorie van Antwoord, is mcoi geschreven. 

Het i3 in dit opzicht kunstig; het heeft iets van een roman 
en de auteur verdient daarvoor allen lof; het is geschreven 
in den toon om de Kamer tot de overtuiging te brengen, dat 
het voorgestelde werkelijk iets goeds is. Dat stuk is in staat 
heel wat ionge broekjes, die nog weinig van die mooie 
romans hebben gelezen, in bekoring te brengen. Het is een 
soort idylle, een droom, die, wanneer hij verwezenlijkt wordt 
— dat is de zwarte kant —, ons ontzettend veel geld zal kos-
ten. Ik heb meer van dergelijke stukken gelezen, die van 
militaire Ministers kwamen, en bij mij wekt een stuk als dit 
geen bekoring, maar bittere verontwaardiging, in een tijd 
als dezen. Als een Regeering als deze het durft bestaan een 
militair stelsel te verdedigen, dat naar mijn opvatting en 
naar de opvatting van tal van deskundigen niet anders 
brengt dan een van het standpunt van de Regeering volmaakt 
waardeloos leger, dan wekt het bij mij verontwaardiging, dat 
deze Itcgeering een dergelijk voorstel durft doen a la raison 
van f 500 000 per dag, die met onze defensie gemoeid zijn. 

Ik heb hier van deze Ministerstafel militaire Ministers ge-
boord, die aan de Kamer hebben bezworen en met al de 

(A. P. Staalman.) 
kracht en kennis, waarover zij beschikten, hebben getracht 
aan te toonen, dat het niet mogelijk was een goed soldaat te 
vormen binnen een korteren tijd dan 17 maanden; men is tot 
het uiterste gegaan en is gekomen tot een oefentijd van 12 
maanden. Men heeft daarvoor de millioenen gevraagd en nu 
vinden wij hier een legerautoriteit, die in de stukken komt 
vertellen, dat men eigenlijk een soldaat evengoed kan yor-
men in vier en zelfs in twee maanden, t*u zij maar een weinig 
voorgeoefend zijn. Ik geloof niet, ik kan niet gelooven en 
wil niet gelooven aan den ernst van de auteurs van dit stuk, 
als zij ons en het volk diets trachten te maken, dat men een 
krachtig leger, in staat ons land te verdedigen, zou kunnen 
construeeren op de wijze als ons in deze stukken wordt 
voorgesteld. Mijnheer de Voorzitter! Dat wordt geen leger 
van eenige beteekenis, dat wordt niet anders dan een mili-
taire schijnvertooning in vredestijd en een vreeslijk bloed-
bad in oorlogstijd. Deze menschen, de militairen, die dit 
stelsel hebben opgezet en samengesteld, passen zich slechts 
aan bij hetgeen zij mogelijk kunnen bemachtigen zonder te 
veel verontwaardiging te wekken bij bet volk en nemen het 
air aan van redders van het vaderland. Tegen die gestie kom 
ik op. "Waar zijn op dit oogenblik de officieren in het leger, 
de wetenschappelijke mannen, die den moed hebben zich 
openlijk te verzetten tegen do poging van dit Kabinet om al-
dus ons volk in bet gevaar te drijven ? Zij zijn er bijna niet. 
Zij passen zich ook aan ; zij vreezen voor het behoud van hun 
positie. Ik ben er van overtuigd, dat er geen officier is, die 
zijn vak verstaat en die kennis heeft genomen van wat er is 
gebeurd irf deze bange oorlogsjaren, die zal durven volhou-
den, dat een soldaat te vormen is in twee of vier maandpn, 
zooals deze Minister het wil. Dat is alles Neurenberg; dat 
is spiolerei. Het spijt mij , dat de heer Duymaor van Twist 
dit blijkbaar niet toegeeft. Het wijst op den langen tijd dien 
hij buiten bet leger reeds is. 

Het Nederlandsehe leger zal in de toekomst bestaan uit een 
duizend of wat burgerjongens, die gedurende twee of vier 
maanden in een soldatenpak zijn gestoken, en die zelfs de 
meest elementaire kennis van den strijd missen en die zich 
in belachelijk korten tijd moeten bekwamen in bet schieten, 
zoowel met kanon als geweer. Ik heb het genoegen gehad 
daarvan iets waar te nemen, maar ik geef den heeren de ver-
zekering, dat soldaten volgens het systeem van den Minister 
— ik spreek nog niet van het systeem-Oud — op honderd 

Êas nog poedels schieten. Hot verwondert mij, dat de heer 
luyniaer van Twist, die trouwens in lang niet meer met 

scherp heeft geschoten, zich verstouten durft, ook als anti-
rovolutionnair, te beweren, dat zulke soldaten in staat zullen 
zijn ons land te verdedigen. 

De beer Duymaer van Twist : Honderden officieren be-
weren dat. 

De lieer A. P . S taa lman: Maar uw partii heeft nog n^cit 
verdedigd de mogelijkheid van een stelsel als dit. Daar moet 
zij zich tegen verzetten. Een leger, bestaande voor bet 
grootste deel uit landstormers, die reeds 10 jaar en langer 
uit den dienst zijn, zullen nota bene worden gebezigd om 
den beroemden eersten stoot op te vangen. 

Arme generaals en rampzalige landstormers! Wanneer zij 
straks tegenover den overmaclitigen vijand staan, zullen zij 
door duizenden centenaars gloeiend siaal en ijzer worden 
overgoten en zal er niets van overblijven. Neen, do heer 
Duymaer van Twist moge met een militaristischen Anstricb 
hier wat vertoon trachten te maken, maar daarmede is hij 
niet klaar tegenover den overmaclitigen vijand, wanneer hij 
straks zijn mannen van 2 en 4 maanden opleiding zal aan-
voeren in den krijg. 

Het ligt overigers niet op mijn weg in onderdeelen aan 
te toonen de waardeloosheid en nutteloosheid en, van militair 
standpunt gezien, de belachelijkheid van dit stelsel. Wanneer 
de heer ter Laan zcoevon met zooveel bewijsstukken beeft 
aangetoond, dat bet leger, zelfs onder de zoo bekwame en 
voortdurende leiding als waarvan wij bier altijd geboord 
hebben, absoluut niet in staat was zijn taak te vervullen, 
dan zou ik willen vragen: wat zal er terechtkomen van eeu 
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(A. P. Staalman.) 
lager, dat is geïnstrueerd en samengesteld op de wijze als 
hier wordt voorgesteld! 

Mijnheer de Voorzitter! Onze overleden beroemde gene-
raals zullen zich in hun graf omkeeren. 

Heel dit systeem i3, van zuiver militair standpunt bezien, 
liet anders dan een dorpsschutterij op haar smalst. Ik begrijp 
aiet, hoe de Regeering het aandurft te poffen de Volksver-
Hflmwoordlflilll en met Mme hen, die altijd zoo opgeven 
yver de beteekenis en de waarde van onze defensie, te doen 
irelooven in den ernst van deze toch overigens zco doorzichtige 
fantasieën. Nog eens: dit leger wordt een paradevertoonmg, 
«vo.armede men zelfs als zoodanig nog_ een ollerzctst figuur 
sal maken. Neen. Mijnheer de Voorzitter, wie zich als de 
Rogeering verplicht ziet — ik lees dat in de stukken — te 
zorgen voor do aanwezigheid van een naar de eisekeca ge-
oefende en wel teegeruste strijdmacht, in staat om den eersten 
stoot op te vangen, die zal bereid moeten zijn — ik zeg het 
den heer ter Laan na — de kosten en lastem te dragen van 
heel iets greoters en beters dan hier wordt voorgesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil bij deze gelegenheid do 
vraag herhalen, die ik vroeger ook al eens gesteld heb_: wat 
stelt de Regecring zich op dit moment toch van het militie-
leger voor, dat militieleger, dat over zoovele jaren eindelijk 
in staat zou moeten zijn ons land inderdaad to beschermen ? 
Wat stelt de Kegeerin'g zich voor van dit door loting aange-
wezen militieleger? Hebben wij op dit oogenblik onder ons 
volk niet ongeveer 25 pet. revolutionnairen ? Die nieuseken 
zulleo van de 10GCO een kwart uitmaken. Do interrupties 
dat het wel schikken zal. zeggen niets, want hier in het Par-
lement 'nelben wij het bewijs, hoeveel van dezemenschen 
er ongeveer in het land zijn. Onder de miliciens zijn er zeker 
25 pet., die behooren tot de revolutionmairen en die nu reeds 
zegden en het uitjubelen: wij zullen de revolutie aan de gren-
zen°met gejuich begroeten. De heer Duymaer van Twist 
vraagt wie dat zegt. maar dan is bij niet erg op de hoogte 
van de politieke verhoudingen en de revolutionnairo litera-
tuur. De leider der sociaal-demoeraten heeft het herhaaldelijk 
getuigd: wij zullen de revolutie aan de grenzen met gejuich 
begroeten. 

Mijnheer de Voorzitter! Toenik deze yraag in mijn afdee*-
ling stelde, was er een revolutionmair lid, dat antwoordde: 
wij vechten natuurlijk niet, wij zullen onze kameraden van 
den overkant helpen en binnenhalen. Hij kwam er rond yoor 
uit, mr.ar teen was er een antirevolutionnair lid, dat zeide: 
dat zal wel lcslcopen. Maai', Mijnheer de Voorzitter, wat is 
dft eigenlijk voor een methode om zich van eetn zaak als deze 
af te maken? 

Nog eens. wat zal de Regeering doen met die_25 pet., met 
die revolutionnairen, die zij wapent tegen zich zelf? De 
Rpcreering plaatst zich op het standpunt van dien gemoede-
lijken antirevolutionnair in mijn afdeeling. Zij maakt er 
zich af door te zeggen: 

MZjj — de Regeering — voorziet de mogelijkheid, dat 
het gevoel van nationale saamhoorigheid den boventoon 
zal voeren en dat zich in de toekomst zal herhalen, wat 
ook in 1914 te zien werd pegeven. nl. dat alle partijen 
zonder onderscheid zich op het beslissende uur achter 
hun landsregeering zullen scharen." 

Mijnheer de Voorzitter! Die bewering is zeer goedkoop, 
ma ar" zij gaat niet meer op. Sedert 1914 is de reyolutionnaire 
beweging over do wereld gekomen. De mentaliteit van het 
volk in het buitenland is een andere geworden dan zij was in 
1914. Toen was er nog dat nationaliteitsbesef, ik wil het 
a-aarne toegeven, maar op het oogenblik is dat er niet meer. 
ïk geloof dat de heeren zich vergissen en zich zelf in slaap 
mussen. Als men zoo gerust kon zijn op de houding van 
sociaal-democraten en andere revolutionnairen in het buiten-
land. waarom maakt de Regeering zich dan telkens weer zoo 
ongerust over de visite, die herhaaldelijk dreigt te komen? 
Omdat zij gevoelt en begrijpt, dat er overeenstemming, 
solidariteit is tusschen de revolutionnairen in andere landen 
en in ons land. 

De Regeering wapent dus in haar roekeloos militiestelicl 
haar vijanden; en nu moet zij mij eens een antwoord geven 
op dezo vraag: hoe denkt zij dat deze haar vijanden die 
wapenen wel zullen gebruiken? Meent zij het in ernst, dat 
zij die zullen aanwenden ten bate van den vrede en do rust in 
dit land? Dat kan zij niet, en daarom is haar voorstel *5co 
dwaas. 

• Nog eens, ik sta niet op het standpunt der Regeering, 
maar was dat wol het geval, dan zou ik mij schamen om met 
een aldus samengestelde weermacht het volk te willen diets 
maken, dat men iets van beteekenis zou kunnen doen tot 
afwering van een aanvallenden of opdringenden vijand. 

De heeren vragen mij telkens — en dat is een bewijs, dat 
zij bij vorige gelegenheden niet goed geluisterd hebben —, 
wat is dan uw stelsel ? Mijnheer de Voorzitter! Ik heb dat 
al uit den treure verkondigd en ik ben bereid het aanstonds 
nog eens te zeggen. 

Ik verzet mij or tegen, dat de Regeering, zich stellende op 
een militaristisch standpunt, met een volkomen waardelooe 
veldleger, het voornemen durft te kennen geven enorme 
schatten te zullen besteden voor de handhaving van een ves-
tingstelsel,_dat v a n i l l e kanten is aangevochten en door tal 
van militaire autoriteiten van beteekenis reeds lang is ver-
oordesld. 

Ik lees op pag. 10 van de Memorie van Antwoord: 
„ I n een behoorlijke bewapening van het leger zal 

zeker moeten worden voorzien. De groote achterstand, 
welke in 1914 bestond, is slechts voor een deel gedurende 
de achter ons liggende ooorlogsjaren ingtohaald. Ovex-
eenkonistig Jietgeen in § 2 van de Memorie van Toelich-
ting op de begrooting voor 1921 is uiteengezet, wordt 
voortgegaan met completeering, inzonderheid wiat be-
treft den aanmaak van munitie. Het aldus beschikbaar 
komende zal het mogelijk maken een behoorlijk toege-
rust kernleger van beperkte sterkte op peil te houden en 
de reservetroepen voorloopig van het hoogst noodigo te 
voorzien. 

Het bestaande vestingstelsel zal in hoofdzaak onge-
wijzigd worden behouden. Het ontleent o jn groote 
kracht aan de mogelijkheid inundatiën te stellen. De 
hiervoor noodige werken zullen in goeden toestand wor» 
den gehouden." 

Voor de instandhouding van dit waardeloos vestingstelsel 
zal deze Rogeering nu opnieuw millioenen vragen. 

Ik verzet mij tegen dit roekeloos spel, tegen de millioenen 
voor dat versleten, over de gieneele linie veroordeelde ves-
tingstelsel, voor het in stand houden van de stelling Amster-
dam, die reeds jaren geleden als niets beduidend is gevon-
nisd door de bekwaamsten onzer desktindigen, ik verzet mij 
tegen den oefenplicht, zooals die ons in deze stukken wordt 
aangediend, en tegen deze verplichte lichamelijke opyoe-
ding, vooral ook om de onoprechtheid van haar strekking. 

Door dit alles zullen op ons volk worden gelegd ondrage-
lijke lasten, die dat volk voor militaire doeleinden, onder 
welk mom de Regeering die ook mag verbergen, niet langer 
wensebt te dragen. 

Alles voor den schijn! Eu niets dan schijn! ( 
Bij dit alles blijkt bovendien niets van bezuiniging. Alle», 

wat daaromtrent in de Memorie van Antwoord wordt mede-
gedeeld, is vaag en twijfelachtig. Gaandeweg, zoo zegt Zijn 
Excellentie, zal die bezuiniging wel komen. Hij hoopt het, 
maar na iieeveel tijd wy in die gelukkige periode zullen ver-
keeron wordt niet gezegd. 

Zijn Excellentie zegt o. m.: 
„Hoewel het niet wel doenlijk is al op dit oogenblik 

do juiste aantallen te vernielden van het beroepskader, 
dat' in eiken rang benocdigd zal blijven, kan wel reeds 
gezegd worden, dat het officierskorpa zoowel als het 
onderofficierskorps op ongeveer de helft van de orga-
nieke sterkte van thans kan worden teruggebracht." 

Mag ik vragen: Hoeveel andere betaalde krachten zullen 
daarvoor in de plaats moeten komen f 
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"Wat zullen do kosten daarvan zijn? Da Rftgeering springt 

om met millioenen voor militaire uitgaven en brengt ze van 
de eene begrooting op de andere, maar een Volksvortegen-
woordiging, die in dezen tijd zijn plicht verstaat, zal daar-
aan niet meedoen en niet do dupe worden en zich daardoor 
evenmin van de wijs laten brengen. 

Voor mij 6taat vast, dat het hier ontwikkelde systeem ons 
in de toekomst, alles bij elkaar genomen, millioenen méér 
zal kosten. 

Daaraan doe ik niet mee tot geen prijs. 
Al die krachten, die straks zullen moeten worden genomen 

om het stelsel van do Regeering te verkrijgen, znllen opnieuw 
moeten worden geschoold en opnieuw lietaald, zoodat dit 
alles slechts zal leiden tot schijubezuinigingen en niet 
anders. Ik ben meer bereid gelden te voteeren voor een goed 
gewapend en uitnemend geoefend politieleger, aangevuld, 
waar noodig, door een dito betrouwbaren, vaderlandslieven-
den vrijwilligen landstorm, alles ter bewaking van onze 
grenzen en ter bewaring van ordo en rust in het land. 

Maar voor een militair-burgerlijk wangedrocht als wat ons 
thans staat te worden aangeboden, geef ik mijn stem nooit. 
En een militair beleid, dat daarheen stuurt, kan en mag en 
wil ik niet steunen. 

Bi hoop, er zullen zeer krachtige stemmen in de Kamer 
opgaan tegen dit militair beleid en dat er een meerderheid 
in de Kamer zal zijn, dio zal terugschrikken om dezen 
«waren last het Nederlandsche volk op te leggen. 

Van de rechterflank van den overkant, met name van de 
liberalen, is in dit opzicht niet veel te verwachten. Wij heb-
ben vanmorgen den heer do Muralt gehoord en wat de voor-
dracht van zijn rede betreft, heb ik hem met genoegen ge-
boord, maar toen het op de zaak aankwam, begon hij beden-
kelijk te doen. Hst was noch vleesch noch visch, zooals wij 
van de liberalen gewend zijn, en daarom worden zij ook hoe 
langer zoo meer van de volkstafel geweerd. Het volk lust dat 
niet meer. De liberalen moeten eens beginnen te zeggen, 
waarop het op het gebied van het militair beleid staat j zoo-
lang zij dat niet doen, zullen zij meer en meer hun invloed 
op het volk verliezen. Doch dit bchooren zij zelf te weten. 
Het gaat goed zoo! 

Van meer belang is hoe de democraten dezerzijds zich zul-
Ien houden. Zullen zij, die de ontzettende zwaarte van de 
militaire lasten, zoowel persoonlijk als_ financieel, op de 
schouders der kleine luiden leggen, terwijl zij die lasten zoo 
uitnemend, bij ervaring, kennen, zullen zij ook ditmaal aan 
dit militair beleid getrouw blijven en daarvoor stemmen als 
het deze gruwelijke dingen voorbereidt? Zullen de democra-
ten, de volksmannen aan dezen kant, daarvoor in dezen tijd 
de verantwoordelijkheid durven dragen? Dan zouden zij met 
betrekking tot het volk een duren plicht en een hooge roeping 
verzaken. 

De groote meerderheid, ook onder de kleinen van de Ghris-
telijke partijen, hebben genoeg van al dat millioenen verslin-
dend militarisme en militair vertcon. De menschen zijn — 
de he&ren zullen dat wel ontdekken — niet meer bang te 
maken met België. Zij gelocven het niet meer als men hun 
poogt wijs te maken dat ons legertje, nog wel samengesteld 
als nu wordt voorgesteld, hen van den ondergang zal kunnen 
redden. Zij spotten er mee! Zij hebben de gruwelen van den 
oorlog en der overweldigers mee beleefd. Ja, de heeren hier 
maken een ontkennend gebaar, maar die theorie wordt nu in 
een deel der Christelijke pers verkondigd: men moet, zoo 
wordt om do luidjes gunstig te stemmen, geleerd, toch vooral 
voorzichtig zijn met België; van België dreigt gevaar; steunt 
ons in onzen opzet. 

Ik zeg tot de antirevolutionnairen: als gij werkelijk u wilt 
verdedigen, als ge in staat wilt zijn iets te doen. dan moet 
ge u niet tevreden stellen met wat vcor ons ligt. Dat is van 
uw standpunt gezien nietswaardige prullaria. 

Het kleine volk vraagt met name aan de democraten en 
met name aan de volksmannen onder de Christelijke partijen, 
dat rij nu eindelijk eens een eind zullen maken aan dit 
millioenenspel van Oorlog, om te lenigen veel meeï den 
«chrijnendea socialen nood, die nog in tienduizenden gozin-
nen van ons volk geleden wordt en waarvan in uw pers en 

(1. P. Staalman e. a.) 
in uw vergaderingen zoo luide gewag gemaakt wordt. Telkens 
als ge u onder dio menschen in het land beweegt, kunt ge zelf 
aanschouwen de ellende, die daar geleden wordt. Toen ïog 
dezer dagen gevraagd werd de uitkeeringen aan ouden en 
afgewerkten van f 3 en f 5, dio tegenwoordig imniars nog 
slechts de helft van de vroegere waarde hebbon, te verkoogen, 
i's dat niet geschied, gij hebt het geweigerd, en nu zult ge 
de millioenen met 6 ton per dog in den muil van den inili-
tairen Moloch storten ? Dat zou u outeeren. 

Durven zij dat, dan zal geen verontschuldiging dezen demo-
craten meer baten, ook niet met een beroep op mij. geen ver-
ontschuldiging zal de democraten aan dezen kant, die zich 
beroepen hebben juist op het volt, op de arbeiders, op de 
kleine luiden, redden. 

Dan zullen zij zich zelfs niet kunnen en niet mogen be-
roepen op de noodzakelijkheid van het behoud van dit 
Ministerie. 

Dit Ministerie is, toen het aan het bewind kwam, behoorlijk 
gewaarschuwd; het heeft uit den uitslag der verkiezingen 
kunnen zien on ook moeten waarnemen, hoe en in welk* 
richting het zijn militair beleid had te sturen. Dat hebben 
de verkiezingen aan dit Kabinet volkomen aangegeven. De 
uitspraak was toen: meer geld voor leniging van sociale 
nooden en minder geld voor het militarisme. 

Wenscht de Regeering dit niet, dan zal zij nu of in de 
toekomst daarvoor de volle verantwoordelijkheid dragen. 
Maar nooit wentel o de Regeering, door hier oozettelijk te 
verschijnen achter de Resreeringstafel voor deze Vergadering, 
ook voor de democraten hier, nooit wentele zij de verantwoor. 
delijkheid af op of verschuile zich, volhardend bij haar 
kwaad, achter haar politieke vrienden, die zij nu ten offer 
brengt r.an de rechtmatige verontwaardisrinsr van hen in den 
lande, die hun hun volle vertrouwen hebben geschonken en 
daarvoor htm stem hebben uitgebracht. 

Ik hoop, ditmaal zullen de demociaten in do Christelijke 
partijen, door hun krachtig getuigen, der Regeerin? te ver-
staan geven, dat het millioenensoel van af heden een einde 
behoort te nemen. 

Do heer Duymaer van Twist : Mijnheer de Voorzitter! Ik 
zal mij slechts bepalen tot het maken van een paar zakelijke 
opmerkingen. Wat de redevoering en de motie van den heer 
ter Laan betreft, hoop ik bij de oorlogsbegrooting de ge-
legenheid te hebben, daarop nader in te gaan. 

Het voorstel van de Regeering, waarover op dit oogen-
blik beraadslaagd wordt, moge in zijn strekking niet rneer 
bedoelen dan het treffen van een bijzonder© wettelijke vcor-
zlening, uitsluitend bestemd ten behoeve van de lichting 
1921, toch reikt het in rijn aard en wezen ver over dezs» 
lichting heen. 

Tot dit feit doet natuurlijk niets af de verklaring, die op 
bladz. 1 van de Memorie van Antwoord staat, dat het niet 
in de bedoeling der Regeering ligt om ,,aan het votum ten 
aanzien van de thans aan de orde zijnde voorstellen de be-
teekenis te willen hechten van een principieele beslissing 
omtrent de binnenkort in te dienen Dienstplichtwet". 

De Kamer zal zeker van deze mededeeling dankbaar akte 
nemen, maar het toch wel niet mogelijk achten, nu eenmaal 
aan de Regeeiingsvoorstellen de verststrekkendo betreken is 
van de Memorie van Toelichting werd gegeven, zich daaraan 
geheel te onttrekken. Het wetsontwerp zal dan ook niet uit-
fluitend bezien kunnen worden in het licht van een tiide-
lijken maatregel, maar ook, al is dit terloops, bekcoren be-
keken te worden in dat van een blijvende regeling, waarvan 
de beginselen door de Regeering m de Memorie van Toe-
lichting zijn neergelegd. 

Wanneer ik er nu, Mijnheer de Voorzitter, toe overga, mij 
te veroorloven een oordeel uit te spreken over het wetsont-
werp. dat voor ons ligt, waarbij het contingent van 23 OfK) 
op 13 000 wordt teruggebracht en de opkomst onder do 
wapenen, voor een groot gedeelte der lichting, in stede van 
in twee, in drie groepen plaats beeft, dan wil ik dairbii 
drieërlei overwegen: 1°. de waarde, die liet stelsel heeft voor d<> 
weerbaarmaking van ons volk; 2°. de beteekenis van de rege-
ling in verband met de huidige tijdsomstandigheden, en 3°. 
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den invloed, dien de maatrecel heeft voor een richtige ont» 
wikkeling van liet leerstelsel. 

Over elk van deze drie punten een kort woord. 
Ten eerste de waarde, die het Regeeringsstelsel heeft voor 

de weerbaarmaking van ons volk. Om die waarde te bepa-
len, moet worden nagegaan, hoe het stelsel zal werken ten 
opzichte van de samenstelling van het leger en hoe ten aan-
zien van den graad van geoefendheid, welke zal worden 
bereikt. 

Het stelsel van de Regeering _ bedoelt het beschikbaar 
krijgen van een kemleger, dat in tweede linie gesteund 
Bal worden door reservetroepen. Het kernleger zal in hoofd-
zaak zijn samengesteld uit 20 jaarlijksche lichtingen, elk "van 
18000 man. 

Welke sterkte, Mijnheer de Voorzitter, zal dat kernleger 
hebben P 

Voor een duidelijk overzicht bepaal ik mij tot het hoofd-
wapen, de infanterie. 

Naar de mededeelingen, voorkomende in de stukken, welke 
ter griffie zijn neergelegd, zullen van da 15 000 man der 
lichting 1921 er 6277 bij de infanterie worden ingedeeld. 
Dat is echter liet nominale aantal bij een indeeling van 
15000 man, maar bij de reëele sterkte van 13000 man. waarait 
de lichting wordt samengesteld, zal dit aantal 5460 man be-
dragen. Van dat aantal coat, nadat de oefeningen twee maan-
den geduurd hebben, naar de gegeven instructies, 2/5 deel 
over naar da administratie-troepen en naar de kader- en 
andere opleidingen. Dat 2/5 bedraagt 2164 man. 1000 man 
zijn bestemd voor de administratie-troepen en 1184 man voor 
de opleidingen. Er schieten nu voor de volledige opleiding 
3267 man over. Van de geheele lichting van 13 000 man 
zullen er bij de infanterie met uitzonderinar van de kader-
en andere opleidingen niet meer dan 3267 man volledig 
worden gecofend. 

Het kcrnleger van 20 lichtingen zal dus, wat do infanterie 
betreft, 20 maal 3276 man of 65 520 man sterk zijn, waarvan 
1.0 pet. voor het verloop afgaat. Er blijven dus een kleine 
60 000 man over. 

Nu dient no<r onder de aandacht te worden gebracht, dat 
onder dat maximum van 60 000 man zich cok zullen bevinden 
gehuwde dienstplichtigen tot den leeftijd van 40 jaar. Mede 
fian die mannen van 40 jaar, vaders van gezinnen, zal, blij-
kens de mededeelin? op blada. 7 Memorie van Antwoord, 
— en de Minister acht dit duidelijk — in de eerste en voor-
naamste plaats worden opgedragen het opvangen van den 
eersten stoot. 

De kerntrocpen van het wapen der infanterie zullen een 
maximum sterkte hebben van hoogstens 60 090 man. Daar-
van is dan te formeeren, naar het plan van den Minister, 
het vcldkger van 4 divisiön en aanvullingstroepen van pl.m. 
24 bataljons. 

Nu hoop ik, Mijnheer de Voorzitter, dat de Minister eens 
duidelijk zal maken hoe van die 60000 man kerntroepon 
kunnen worden gevormd 4 divisiön en 24 bataljons. 

In het eerste project der Regeering. het vorige jaar de 
Kamer medegedeeld, kwamen niet 60 000 man maar 120 000 
man in voorste linie. 

Mijnheer de Voorzitter, welke militaire waarde zal aan het 
kcrnleger der Regcerinrr van 60 000 zijn toe te kennen ? 

In het stelsel van de Regeering zal de opkomst plaats heb-
ben in drie ploegen, de opleiding zal geschieden in oefenings-
eenheden en het verblijf onder de wapenen op zes maanden 
worden bepaald. 

Zooals ik reeds mededeelde, bedraagt het in te doelen ge-
deelte der lichting bij de infanterie 5460 man. Iedere te 
oefenen ploeg krijgt dus een sterkte van 1/3 van 5460 man 
is 1S20 man. Na twee maanden oefening gaat van 1820 man 
2/5 af. Er blijft dus ter volledige oefening over 1092 man. 

Het ligt in de bedoeling bij elk der 12 aangewezen regi-
menten infanterie een instructieschool op te richten. Bij elke 
school zullen alzoo ter volledige oefening aanwezig zijn 90 
man (bij de grenadiers en jagers wordt het iets meer) maar 
dat aantal slinkt natuurlijk nog heel wat door ziekte, wacht-
dienst, verlof, enz. Nu weet iedereen, dat met circa 90 man 

niet te oefenen valt, wel individueel, maar niet zoo, dat aan 
den man eenigo gevechtswaarde kan worden bijgebracht. 

In de Nota naar aanleiding van het Verslag zegt de Regee-
ring dat de opleidingstijd zal bestaan uit twee tijdperken, 
de eerste drie maanden tot individueele opleiding van den 
man, waarbij hij ook zal worden geoefend in het bedienen 
van een lichte mitrailleur, en de tweede drie maanden tot 
opleiding in sectie- en compagniesverband. Maar in dit 
sectie- en compagnieverband, voor zoover dit laatste bij 90 
man bestaat, wordt de man ook in de eerste drie maanden 
ondergebracht. Ik wil er de aandacht op vestigen dat voor 
individueele oefening zes maanden veel te lang is. Daarvoor 
wordt op het oogenblik niet meer dan vier maanden gebruikt. 
Kolonel von Schmid in zijn brochure „Van de defensie" 
bladz. 89, acht 4J maand ruim voldoende. 

Mijnheer de Voorzitter! Een 6-rnaandeche opleidingstijd 
in de plannen van de Regeerine in over het geheele land 
verspreide scholen van 90 man, scholen, die niets anders dan 
schimmen zijn. zal volgens het oude recept weer een tijd van 
bezighouden worden, waarbij het eindelooze herhalen de ver-
veling en het niets doen in de hand werkt. Het worden weer 
de oefeningen van vroeger met de bekend lijntjes. En daar-
mede gaat de zoo kostbare tijd van de opleiding in hcoger 
verband verloren. Van die opleiding in hooger verband zal, 
zoo zegt de Regeering, gedurende den eersten oef ontij d niets 
kunnen komen. Waarom niet? Omdat er geen manschappen 
zijn. Maar waarom dan de lichting in drie ploegen versnip-
perd en niet in één ploeg opgeroepen? Wat zal er ook terechte 
komen van de schietoefeningen van den winterploeg ? Na den 
6-maandschen oefentijd — en dit geeft do Minister volmon-
dig toe — gaat in het stelsel der Regeering de lichting 
onvoldoende geoefend met groot verlof. Er zijn geen gevechts-
cefsningen gehouden; geen bataillons-, geen regiments-
oefeningen, geen oefeningen in groot verband. Kleine 
manoeuvres zijn achterwege gebleven en zelfs kan de winter-
ploeg de schietkampen niet betrekken. 

Intusschen zal het tekort aan geoefendheid — zoo rede* 
neert de Minister — aangevuld worden bij do opkomst voor 
de herhalingsoefeningen. Ik maak er den Minister opmerk-
zaam op, dat het woord „herhalingsoefeningen" in zijn stelsel 
niet deugt. Het geleerde zal in die periode niet herhaald 
worden, maar het zal een voortzetting van den eersten oplei-
dingstijd worden. Een ieder weet echter, dat de zeer korte 
tijd van de herhalingsoefeningen daarvoor niet geschikt is. 
De lichting blijft daarom in het stelsel van den Minister 
ongeoefend. 

De Regeering deelt op bladz. 3 van de Memorie van Ant-
woord mode, dat, wanneer het eenmaal tot den krijg komt, 
deze met kans op succes het hoofd moet worden geboden. 
Om dit te kunnen doen, heeft de Regeering de verplichtingen 
om te zorgen voor de aanwezigheid van een naar eisch ge-
oefende en toegeruste strijdmacht, in staat om den eersten 
stoot op to vangen. 

Met belangsteling zal ik van den Minister vernemen op 
welke gronden de Regeering meent, dat haar strijdmacht 
aan die eisclien voldoet. 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik nu ten aanzien van 
de vraag: welke waarde het Regeeringsstelsel heeft voor de 
weerbaarmaking van ons volk, mijn conclusies trek, dan zou 
ik die voor het hcofdwapen als volgt willen formuleeren. 

1°. een legerstclsel, opgebouwd naar de plannen der He-
geering met een grondslag, waarop de ontplooing der weer-
kracht niet in de breedte, maar in de diepte plaats heeft, 
d.w.z. op do basis van een contingent van 13 000 man met 
een diensttijd van niet minder dan 20 jaar. leidt tot verzwak-
king van de landsverdediging, welke verzwakking hierin 
uitkomt, dat. de legersterkte vermindert en de physieke kracht 
der ingelijfden bij het klimmen der jaren afneemt; en voorts 
tot het in het leven roepen van toestanden, die ten gevolge 
hebben, dat mannen van rijperen leeftijd en greotendeels 
gehuwd, in het leger worden gebracht, om de spits af te 
bijten, terwijl de jonge krachten bij dp reservetroepen worden 
ingedeeld. 

En in de tweede plaats, een organisatie van de levende 
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strijdkrachten, waarbij aan het hoofd wapen, de infanterie, 
nit een lichting Tian miliciens niet meer dan een kleine 6000 
man wordt toegewezen, maakt het ten aanzien van de oefening 
onmogelijk, dat aantal in ploegen te laten opkomen. Zulk een 
iploegenstelsel maakt de opleiding minderwaardig, leidt in 
Tiet Regeeringsstelsel tot onvoldoende geoefendheid, ia on-
economisch, omdat het het dubbele aantal personen behoeft 
voor administratietroepecD en maakt het legerstelsel onnoodig 
duur. 

Mijnheer de Voorzitter! Van al de door mij genoemde be-
zwaren, welke met meerdere zouden kunnen worden aange-
vuld, wordt intusschen niets weggenomen door het voornemen 
der Begeering om in haar plannen op te nemen het instituut 
van den oefenplicht en ook niet door het onder militair ver-
band brengen van de landstormplichtigen, die eenigen tijd 
geleden werden ontslagen. 

De Minister is er tot heden toe niet in geslaagd, do mili-
taire waarde van laatstgenoemde landstormplichtigen aan te 
toonen voor het geval op bladz. 1 van do Memorie van Toe-
lichting genoemd: de mogelijkheid, dat men tegen de door 
den Volkenbond gestelde voorwaarden in onverhoeds ban 
worden aangevallen, in afwachting van een door den Volken-
bond te verleenen steun den eersten stoot zelfstandig op te 
vangen. 

Gelooft de Minister er iets van, dat bij zoo een onvcrhoed-
echen aanval de tijd beschikbaar zal zijn om de landstorm. 
afdeelingen niet alleen bijeen te brengen, maar ze ook te 
wapenen en ook te kleeden? Waar is de kleeding en waar zijn 
de schoenen van de landstormmannen opgelegd ? De Minister 
geeft op bladz. 8 van de Memorie van Antwoord zelf toe, dat 
er eenige tijd zal verloopen voor de landstorm de volle ge-
schiktheid zal bezitten voor het gebruik te velde. 

Heeft de Minister de toezegging in zijn zak, dat de vijand 
«al wachten, tot wij gereed zijn? 

En wat het instituut van den oefenplicht betreft: Tegen 
welk tijdstip il iets positiefs te verwachten voor de verhooging 
van de weerkracht van ons volk? 

Door het stelsel der Regeering wordt de weerkraoht van 
ons volk verzwakt, wat vooral in de huidige omstandigheden 
— pn hier kom ik tot mijn tweede overweging — bedenkelijk 
is. Het geeft te denken, dat onlangs in de Volksgazet van 
Antwerpen het volgende te lezen stond: 

„Voor den oorlog telde ons Belgisch leger in vredestijd 
zoowat 45 000 manschappen en in oorlogstijd 180 000. 
Nu is ons leger in vredestijd voorloopig gebracht op 
100 000 man. Het volgende jaar zal het Belgische leger 
op oorlogsvoet 450 000 man bereiken." 

En ook verdienen de aandacht de woorden van den Bel-
gischen Minister Segers: 

„Dat het militaire vraagstuk nog gewichtig is, wijl 
de quaostie van Limburg nog niet is opgelost." 

Aldus sprak een oud-Minister in een grooto meeting te 
Brussel. 

Heeft de Regeering reeds een aanwijzing, dat het toetreden 
tot den Volkenbond Nederland's internationale veiligheid 
waarborgt ? 

Stuurt de Volkenbond reeds aan op vermindering van 
militaire lasten? 

Het militair verbond tusschen Frankrijk en België leert 
ons het tegendeel. 

De beide artikelen in Het Volk over de Belgische partij 
en het militarisme van den heer Troelstra zijn, zonder dat 
het blad het wellicht wil, een voortdurende aanbeveling voor 
ons volk om op zijn hoede te zijn. 

Het zou onverantwoordelijk zijn, in dezen tijd tot vermin-
dering van de weerkracht over te gaan. 

In de derde plaats een paar opmerkingen over den invloed 
die de Regeeringsvoorstellen hebben voor een richtige ont-
wikkeling van ons legerstelsel. 

Ik heb, Mijnheer de Voorzitter, mijn bezwaren ontwikkeld 
tegen de voornemens van de Regeering, in het bijzonder 
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tegen de vermindering van het contingent, d. w. z. teget 
een organisatie in de diepte en tegen het ploegenstclsel bij 
de infanterie, waardoor de opleiding van den soldaat wordt 
bedorven, ja zelfs onmogelijk gemaakt. 

Een fout in het systeem van de Regcering en dat haar tot 
de invoering van het drieploegenstelsel bracht, is, dat het 
vasthoudt aan het beginsel, om het heele jaar do kazerne 
opon te houden. Dat was nocdig in den tijd van het minister-
schap van den heer Colijn, toen het tweeploegenstelsel werd 
ingevoerd. De Regeering moest toen een instrument hebben 
om in dagen van woelnuyen op te treden. Maar dat instru-
ment bezit de Minister tegenwoordig in de politietroepen en 
den bijzonderen vrijwilligen landstorm. Daarom is het niet 
noodig, het heele jaar militairen onder de wapenen te 
houden. Laat de Minister de infanterie in één ploeg doen 
opkomen, dan komen wij een goed eind op streek. Het kader, 
dat in dat geval 6 maanden vrijkomt kan dan dienst doen bij 
de opleiding. 

Mijnheer de Voorzitter! In het stelsel van den Minister 
komen zeker goede elementen voor: 1°. de afschaffing van 
het blijvend gedeelte; 2°. het openen van de gelegenheid om 
bij den vrijwilligen landstorm een opleiding te krijgen, 
waardoor de opkomst onder de wapenen kan worden verkort. 

Die beide maatregelen juich ik van harte toe, zij openen 
den weg1 voor een legersysteem op grondslagen, welke verre 
te verkiezen zijn boven de tegenwoordige. 

Echter zij de aandacht van den Minister er op gevestigd, 
dat bij het nemen van maatregelen tot legerhervonning aan 
het beginsel wordt vastgehouden, dat zoolang de Volken-
bond niet de perspectieven opent, welke tot een gewijzigden 
toestand in de bewapening der volken zal leiden, de Regee-
ring zal behooren te blijven beschikken over een leger, dat 
goed geoefend, voldoende is geëncadreeid en behoorlijk uit-
gerust is. 

Reorganisatie van ons leger is ook naar mijn meening be-
slist noodzakelijk, doch deze reorganisatie kan plaats hebben 
zonder aan de paraatheid van ons leger schade te doen. 

Ik acht reorganisatie noodig op een viertal gronden: 
in de eerste plaats het toenemend gevaar voor het geestelijk 

en zedelijk loven van jongemannen van 19 en 20 jaar bij een 
eenigszins langdurig verblijf onder de wapenen; 

in de tweede plaats het bcdang van de gemeenschap, dat 
eischt, dat indien werkkrachten aan de productie worden ont-
trokken, dit slechts zoo kort mogelijk geschiede: 

in de derde plaats het kwaad van de arbeidsschuwheid, 
dat bij lang verblijf onder de wapenen in de hand wordt 
gewerkt; 

in de vierde plaats het stijgen van het eindcijfer van de 
oorlogsbegroot i ng. 

Maar de hervorming van de levende strijdkrachten moet 
niet, gelijk de Minister wil, gezocht worden in een organisatie 
in de diepte, maar in de breedte. Wij moeten niet hebben een 
beperking van het contingent, waardoor de weerkracht van 
ons volk wordt verzwakt, maar reorganisatie moet gaan in de 
richting Tan inperking van het verblijf onder de wapenen. 
Intusschen mag die inperking niet plaats hebben ten koste 
van de geoefendheid van het leger. 

Opdat het nu mogelijk worde bij een zeer verkorten eersten 
oefontijd en met behoud van do gevcchhwaarde van liet 
leger tot een oplossing van het legervraagstuk te geraken, 
zal de militieplichtiga op het oogenblik zijner inlijving in 
het leger reeds die militaire geoefendheid moeten bezitten, 
welke hem geschikt maakt cm onder goede leiding in 2 maan-
den tot een bruikbaar soldaat te worden opgeleid. 

Lichamelijke ontwikkeling alléén is hier niet voldoende. 
Daarvoor ie ook noodig militaire vooroefening. 

Een jongeman, dia goed lichamelijk ontwikkeld is, ge-
traind is in het marcheeren. zich bekwaamd heeft in het 
schieten en vertrouwd is geraakt met de elementaire eischen 
van opleiding, zal, bij zijn intrede in het leger, met een zeer 
kort verblijf onder de wapenen kunnen volstaan. 

Daarom moet aan de vooropleiding der militie — en in die 
richting wil ook de Minister een stap doen — alle aandacht 
geschonken worden. 
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(I)uyniaer van Twist.) 
Do vooropleiding moet het voorportaal worden, waardoor 

de militiepliehtige het leger binnentreedt. 
Ter nadere oiiënteering van de vooropleiding der militie 

veroorloof ik mij nog drie punten onder de oogen te zien: 
1°. de regeling zelf; 
2°. do kans van slagen, en 
3U. de kosten. 
1°. De regeling zelf. 
Het deelnemen aan ds vooropleiding moet geheel vrij-

willig en niet verplicht zijn. 
In de bepaling van den verkorten eersten oefentijd moet 

een genoegzame prikkel liggen om het toetreden tot de 
oefeningen te verzekeren. 

Overigens moot de zaak zich zelf aanbevelen. 
De ervaring reed3 nu opgedaan ten aanzien van het toe-

treden van jongelui tot do vooropleiding is van dien aard, 
dat men op het oogenblik eerder remmend dan propagandis-
tisch te werk moet gaan. De leiding v a a d e vooropleiding 
wordt niet opgedragen aan de legerautoriteiten. De militaire 
commando's als zoodanig zijn niet alleen geheel onervaren, 
maar bestaan bovendien uit mannen ,van wie men niet weet, 
of zij de geschiktheid, den lust en de bekwaamheid bezitten, 
om burger jongelieden de noodige belangstelling voor hun 
toekomstige militaire positie bij te brengen, hen te leiden 
en te vormen. 

De Minister heeft het goed begrepen, toen hij voor de 
leiding van het instituut, aan hetwelk de vooroefening wordt 
opgedragen, aanwees het instituut van den vrijwilligen land-
storm dat reeds 6 jaren de vooropleiding in handen heeft 
en gcedo resultaten bereikte. 

In do tweede plaats de kans van slagen. 
Bij do beoordeeling van de kans van slagen van het insti-

tuut der voorgeoeiendheid moot in aanmerking worden ge-
numsa, dat ook voor de vooropleiding liet overgangstijdperk 
hot moailijkste zal zijn, vooral door gebrek aan geschikte 
onderwij skrachten. 

Dero onderwijskrachten zullen uit het leger moeten komen 
wat tot niet de geringste moeilijkheden zal leiden, wanneer 
in de toekomst door de oefeningen in groot verband slechts 
twee maanden zullen bestemd worden. 

Voorshands zijn bij den vrijwilligen landstorm al die 
officieren en onderofficieren als hulpleiders in te deelen, 
die vcor de vooroefening belangstelling hebben. 

Om de vooropleiding te doen slagen, is medewerking van 
ons volk beslist noodzakelijk. Op het oogenblik mag van 
sympathie van dien kant reeds worden gewaagd. 
" Het onderwijs zal aanlokkelijk moeten worden gemaakt, 

en zich hebben te spenen van de wijze zooals in de negen-
tiger jaren voorbereidend militair onderricht werd gegeven. 

Men bspale zien in den eersten tijd tot oefeningen in het 
tarnen, loopen en schieten en gebruike daarvoor den vrijen 
Zaterdagmiddag. 

Zooals reeds is opgemerkt lwrt in het kort verblijf onder 
de wapenen de prikkel voor het toetreden tot de voor-
oefeningen. Daarbij komt dan nog de gelegenheid om de 
herhalingsoefeningen in de woonplaats te verrichten. 

In de derde plaats de kosten. . , 
Wegens gebrek aan gegevens heb ik daarover zeer weinig 

te zeggen. Het zal echter dadelijk in het oog vallen, dat een 
verblijf onder de wapenen bij de onbereden korpsen van 
twee maanden in plaats van 6 of 8b maand, en bij de be-
reden korpsen van ongeveer gelijken tijd in plaats van 12 
of 18 maanden, bij de kosten per mandag van f 1,50 tot zeer 
belangrijke beperkingen moet leiden. 

Er zullen natuurlijk tegenover deze besparingen uitgaven 
staan, maar slechts voor eens, zooals het bouwen van barak-
kenkampen, waartegenover echter weer als compensatie 
staat het buiten dienst stellen van kazernes en van jaarlijk-
sche uitgaven als voor verzorging van paarden, bewaking yan 
legerplaatsen enz. Doch deze kosten zullen slechts gering 
ziin, vergeleken bij do groot o uitgaven van thans. 

Ten slotte moge nog op een 3-tal punten de aandacht ge-
vestigd worden. 

1°. De kaderopleiding bij de militie. 
Van elke lichting zullen een aantal militieplichtigen op-

(Duyraaer van Twist e. a.) 
geleid moeten worden voor vorlofskader. Ook deze opleiding 
zal vüór de indiensttreding moeten en kunnen plaats nebben. 
Het aangewezen lichaam vcor die opleiding is de kaderland-
storm, welke op dit punt ervaring bezit en reeds belangrijk» 
diensten bewezen heeft. 

Uit het toetreden op dit oogenblik van vele gymnasiasten 
en leerlingen van hoogere burgerscholen blijkt, dat ook dit 
instituut in hooge mate de belangstelling trekt. 

2". De regeling van den overgangsocstand. 
Voor het geval het bezwaar mocht ondervinden de voor-

opleiding van de jongelingschap in zijn geheel te gelijker 
tijd te doen plaats vinden, zou een regeling getroffen kun-
ïien worden tot het vooroefenen uitsluitend van het by de 
Militiewet bepaalde contingent. Daarvoor aal dan loting 
moeten plaats hebben in het 17de levensjaar. Iedereen weet 
dan of hij al dan niet zal moeten dienen. Zij die aangewezen 
worden, kunnen dan door gebruik te maken van de vcoroefe-
ningen hun verblijf tot 2 maanden doen inkrimpen. 

3°. De speciale opleidingen. 
Do aanwijzing van militieplichtigen voor de speciale op-

leidingen zal tijdens de vooropleiding moeten gesel ioden. 
Reeds te voren is uit te maken wie naar den aard vr.u zijn 
persoon voor de speciale diensten in aanmerking dienen te 
komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in het kort uiteengezet, hoe 
ik niij denk de grondbeginselen voor een reorganisatie der 
levende strijdkrachten, tk bied ze de Regeering ter overwe-
ging aan en ik vertrouw dat, wanneer Regeering en KameT 
aanstonds geroepen zullen worden om do dienstplichtwetten 
tot stand te brengen, er overeenstemming zal zijn te ver-
krijgen. 

Eén ding zal daarbij moeten vaststaan, nl. dat ons volk zijn 
weerbaarheid op prijs stelt en deze zoo hoog mogelijk wil 
opvoeren. Te dien opzichte ben ik niet pessimistisch gestemd. 
Ons volk zal zijn onafhankelijkheid willen verdedigen. 

Wij zullen ens leger moeten reorganisceren. Zeker, het zal 
niet gaan met aller medewerking. De groep van de comnvu-
nisten in deze Kamer zal tegenover ons staan. De sociaal-
democraten zullen dat ook doem, maar zij verschillen wat dit 
betreft van de communisten hierin, dat, als het leger er 
eenmaal is. zij het leger weten te waardeeren. Dat is geble-
ken in 1914, toen de sociaal-democraten medewerkten om de 
kredieten te voteeren ten behoeve van de mobilisatie, en daar-
van werd nogmaals een voorbeeld gegeven in Het Volk van 
gisteravond, waar de heer Troelstra zijn sanctie geeft aan de 
plannen om vrijwilligers uit het leger naar Wilna te zenden. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de reorganisatie van de levende 
strijdkrachten zou ik de Regeering tot groote omzichtigheid 
willen manen. De tijden en de omstandigheden laten niet 
toe. dat wij de landsverdediging verzwakken. Wij hebben 
in Nederland paraat te blijven. En nu weet ik zeer wel, dat 
onze verwachtingen niet in de allereerste plaats gebouwd moe-
ten zijn op ons leger, maar op den Heere onzen God. 

Ons volk heeft zich te verootmoedigen in de ontzettende 
tijden waarin wy leven. 

Maar God wil ook, dat vrij gebruik maken van de middelen, 
die Hij geeft. En die middelen wensch ik dat de Regeering 
aanwendt, opdat ons volk in Gods gunste zijn onafhankelijk-
heid kan blijven bewaren. 

De Voorzit ter: De begrootingsconimissie voor de ontwer-
pen van wet tot vaststelling van de Indische begrooting voor 
1921 enz. (4) kon binnen den bij artikel 32, juncto 57, van 
het Reglement van Orde bedoelden termijn, niet met haar 
verslag gereed zijn. Zij verzoekt den bedoelden termijn te 
willen verlengen tot 15 December a. s. 

Ik stel voor aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Tan de Laa r : Mijnheer de Voorzitter! Bij een 
defensiedebat als thans in dit Parlement wordt gehouden 
meen ik, dat wij kunnen vastleggen dat dezo landsdefensie, 
waarover het debat loopt, feitelijk wil zeggen, dat men zich 
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wapent of gewapend houdt met liet oog op oen nieuwen 
wereldoorlog. Defensie — het kan niet anders — beduidt een 
rich voorbereiden op een eventueelen oorlog1, en een nieuwe 
oorlog1 — daar zijn wij, geloof ik, vrijwel allen van over-
tuigd — beteekent een nieuwen wereldoorlog. Wanneer wij 
dus nu de defensiemaatregelen beschouwen, moeten wij ons 
afvragen wat een nieuwe wereldoorlog beduidt. En ik ge-
loof op heel wat instemming van onderscheiden richting te 
kunnen rekenen, als ik de stelling poneer, dat een nieuwe 
wereldoorlog beduidt den ondergang van West- en Midden-
Europa, dat nu reeds min of meer aan den rand van een 
afgrond staat. Dé internationale handelsverhqudingen en 
allee wat daarmede samenhangt rijn in den tijd van den 
oorlog gebleken van een dergelijke beteekenis te zijn, dat, 
wanneer opnieuw dit alles werd ontredderd, daarbij opnieuw 
de volkskracht op zoodanige wijze werd verzwakt, opnieuw 
op stoffelijk gebied dergelijke vernielingen plaata hadden, 
Europa in dien afgrond zou wegzinken. Ik heb mij wel eens 
afgevraagd of de volkeren, de maatschappijen uit oude 
tijden, die langzamerhand naar den afgrond der verdwijning 
gingen, de maatschappijen der Egyptenaren, der Perzen en 
der Grieken, zich in dien tijd daarvan sterk bewust zijn 
geweest. Ik geloof, dat dat niet of weer weinig het geval is 
geweest. En zoo vraag ik mij af of West- en Midden-Europa 
rich bewust is aan den rand van een afgrond te staan, zich 
er van bewust is, dat de periode van daling misschien reeds 
genaderd is, dat de beschaving in deze landen het punt van 
achteruitgang wellicht reeds heeft bereikt om te verdwijnen 
of weg te zinken in onbeteekenendheid. 

Waar wij nu reeds aan den rand van een afgrond staan en 
waai* een nieuwe wereldoorlog maar te licht beduidt, dat wij 
in dien afgrond zullen wegpinken, hebben wij den ernst van 
den toestand wel te bedenken. 

E&n tweede punt is, dat een nieuwe wereldoorlog beduidt 
een herhaling van al datgene wat nu is geschied. En nu ben 
ik geen fantast; ik geloof niet op grond van mijn Christe-
lijke levensbeschouwing en mijn aanvaarden van de Heilige 
Schrift, dat de oorlog ooit verdwijnen zal. 

Maar dat niet verdwijnen van den oorlog beeft voor mij 
niets uit to staan met het feit, dat wèl kan verdwijnen de 
gruwel van den wereldoorlog tusschen> do zich Christelijk 
noemende, tusschen de op hun beschaving prat gaande vol-
keren van West>- en Midden-Europa. Deze volkeren noemen 
rich Christelijk, noemen zich beschaafd, hebben allerlei 
internationale banden van den teersten aard. Ik noem de 
jending. de Evangelisatie, de Christelijke internationale, de 
6ociaal-democratie, het Roomsch-Katholicisnie, dat in Rome 
zijn geestelijks eenheid vindt, en ook de internationale ban-
den van kunst en wetenschap. En met dit alles, dat zulk een 
groote plaats inneemt in de Europeesche samenleving, is een 
Wereldoorlog in flagranten strijd. 

Het is erger dan een dwaasheid, zulke banden te erkennen, 
te leggenen te sterken en dan te gelijker tijd bezig to zijn 
om zich in afwachting van een nieuwen wereldoorlog weer 
voor te bereiden om zijn Christelijke broeders op afgrijselijke 
wijze te verminken en te dooden. Een vorig jaar heeft men 
misschien to zamen nog gebeden op een internationale con-
ferentie, zooals brj voorbeeld op de internationale zendings-
oonfeientie te Edinburg, en dan zal men in de loopgraven 
tegenover elkander staan met de bajonet en trachten op de 
meest handige wijze die bajonet aan den ander in het lijf 
te drijven, om dan weer snel terug te trekken voor het toe-
brengen van een tweeden stoot. Het is erger dan een dwaas-
heid, wanneer men denkt aan de internationale congressen 
.van de sociaal-democraten, aan den scherp gevoelden band 
van de Roomsch-Katholiekcn, wanneer men denkt aan de 
conferenties van mannen van wetenschappen, waar beraad-
slaagd wordt over de beste wijze om ziekten te bestrijden en 
wonaen te behandelen, en er dan ook aan denkt, dat diezelfde 
wetenschap straks zal worden gebruikt om na te gaan hoe 
men het best verwondenzal, hoe men de doeltreffendste ver-
delgingsmiddelen zal uitvinden. Zoo zijn do feiten in het 
Christelijke beschaafde West- en Midden-Europa. En nu is 
men bezig zich opnieuw voor te bereiden op een dergelijken 
wereldoorlog. Daar gaat het om. 

Door den heer Duymaer van Twist is in groeten ernst 
gezegd, dat wij moesten vertrouwen op den Heer der Heeren, 
dat Hij de onafhankelijkheid van ons land zou bewaren.' 
Natuurlijk dat ik, man van Christelijk beginsel, evengoed 
als de heer Duymaer van Twist op God mijn vertrouwen stel. 

ïi 0 n a f8^ Zft* b 6 W a i - e n - maar laten wij de lingen scherp 
stellen zooals zo zijn. Aan den eenen kant ons vertrouwen 
stellen op den Heer der Heeren en aan den anderen kant ons 
voorbereiden op den nieuwen wereldoorlog met al zijn afgrij. 
selykheden waarbij mannen van het beschaafde tn Chri^e-
lyko Europa elkander zullen verminken en dooden, dat kan 
niet, dat is in strijd met het Christelijke beginsel. Niet omdat 
ik pen fantast hen, niet omdat ik geloof, dat de oorlo^ vei-
dwynen zal, maar omdat de Christelijke banden, die er zijn, 
de Ohnstelrjke eenheid die er is, zich hierin moet uiten dal 
men gezamenlijk zegt: aan deze dingen kome een einde! 
Indien er bestaat Christelijke eenheid en saambinding 
indien er is een internationale R.-K. Kerk, indien er zijn 
internationaal verbonden tociaal-democraten, internation-.-.al 
verbonden mannen van beschaving, wetenschap en kunst, dan 
zal dat alles zich moeten openbaren in één grooten machtigen 
kreet: Nooit weer aldus! Daaruit moet blijken de kracht "van 
de Christelijke wereldbeschouwing. 

Ik geloof, dat Europa staat aan den rand van den afgrond, 
maar ook, dat de geweldige kracht van het Christendom 
Europa redden kan. Maar dan zal het Christendom zich zelf 
moeten zijn, een Christendom van vuur. Maar dan zullen de 
Christusbelijdere, vooral ook in dit land, moeten zeggen: het 
kan niet meer aldus; een herhaalde strijd van zoodanigen 
aard ie met dat Christendom in flagranten strijd. Men moet 
in dat opzicht het woord van den Paus: er moet ontwapening 
komen!, maken tot een scherpen ChristeÜjken eisch. 

En de eisch aldus zijnde, is ook de practijk hiermede in 
zekeren zin in overeenstemming. Vóór den wereldoorlog 
stond het anders, wat trouwens ook erkend is door de S.D. 
A.P., die d© mobilisatie in dien tijd heeft goedgekeurd. In 
dien tijd heeft de heer Vliegen het gulden woord in Het Volk 
neergeschreven, dat onafhankelijkheid van een volk voor 
de geestelijke kracht, veer do levenskracht van een volk van 
de grootste beteekenis is. Teen stonden wij als klein land 
midden tusschen de grecte machtige volken, die tot de tanden 
gewapend elkander trachtten te vernielen. Maar dit heeft 
thans uit. 

Doch nu gaat men tot mijn groote verbazing en erger dan 
verbazing een sterke bewapening van Nederland fundeeren 
op de houding van België. Indien vóór den oorlog in dit 
Parlement aan de orde had kunnen komen (het zou zeker 
niet diplomatiek geweest zijn) wat men dacht van d© toe^ 
nemende bewapening van Duitsckland, Frankrijk en Enge-
land, dan zou er zeker slechts één antwoord zijn geweest: het 
is een ramp, die den wereldoorlog voorbereidt. En nu, nu 
een land als België zich meer en meer gaat wapenen — lïÜO 
millioen franos trekt het uit op zijn oorlcgsbegrcoting, — 
nu gaat Nederland, precies als Frankrijk, Duitsehland en 
Engeland vroeger deden, zeggen: let cp België, wij moeten 
ook vooruit. En als wij ens gaan wapenen, zal men in België 
zeggen: ziet op Nederland, wij moeten ook vooruit. Zco gaat 
men elkander weer overbioden. Laat O'.en zich toch spiegelen 
aan wat vroeger de groote Mogendheden hebben gedaan, en 
zeggen: niet aldus. Dat wordt ecu nieuws romp, en de ramp 
van don wereldoorlog is nog niet zco ver af, om te kunnen 
beseffen, wat dat zeggen wil. 

Daarom is dan ook naar mijn overtuiging het eogenblik ge 
naderd, dat wij onze landmacht kunnen en moeten be-perken 
tot een politieleger van vrijwilligers. Ik overweeg dan oc!. 
de indiening van een mcti8, waarin de Kamer uitspreekt dai 
dit wenschelijk is, maar voor ik daartoe overga wenseh il 
af te wachten, hoe men hier in het algemeen over denkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Mij wordt gevraagd hoe groot il 
denk dat een dergelijk politieleger zal moeten zijn. Het 
antwoord ligt opgesloten in het wezen van hot instituut. Eer. 
politieleger is een leger, dat inwendig d3 rust kan hand* 
haven en dat ook tegenover het buitenland politiedienst?:i 
kan doen. Wanneer dus stroopende benden, bolsjewistisch? 
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troepen van 100, 200. desnoods 500 man over ons© grens 
komen, moet er een politieleder .zijn dat dit kan tegengaan. 

Hoe sterk een dergelijk politieleger moet zijn hangt dus 
af van bet wezen van dat instituut, maar ik vermoed, dat 
een 5000 a 10 000 man voldoende zullen zijn. Do geachte 
afgevaardigde de heer Duymaer van Twist meent, dat dit 
zal kosten 100 millioon, maar hij grondt dit op de kosten van 
de marechaussee. Daar zijn de kosten van de paarden bijge-
rekend. Wij zouden natuurlijk niet noodig hebben 10000 
man, toegerust met paarden. Daar denkt niemapd aan. Ik 
meen, dot wellicht een ruim 5000 man, gedeeltelijk toegerust 
met paarden, voldoende zouden zijn, en don is dat bedrag 
natuurlijk veel en veel minder. 

Een dergelijk politieleger zou bovendien vam veel grooter 
beteekenis zijn voor de handhaving der orde dan een gewoon 
militieleger, want dan heeft men eenige duizenden mannen, 
op wie mem aan kan, de beste krachten, die er zijn, en dat 
beduidt in tijden van onrust alles. Met 1000 a 1500 man, op 
do best© wijze uitgerust, kan men in de grootste steden van 
het land een oproer tegengaan, terwijl dat bij een militie-
leger gansch anders staat. 

Het verschil tusschen politieleger en politiemacht, en 
militieleger en militiemacht, is voor iedereen, die daarvan 
op de hoogte is, overtuigend. 

Nu is de inperking van het leger tot een politiemacht in 
de eerste plaats ook van ethische beteekenis. Ik ben dank-
baar, dat de Regeering het kazernesysteem verminderen wil, 
maar vermindering beteekent niet afschaffing. Hoor nu hoe 
de heste krachten van ons volk — ik zeg dit ook speciaal tot 
den heer Duymaer van Twist — hoo de jongemannen, die 
hetzelfde Christelijk beginsel zijn toegedaan als de heer 
Duymaer van Twist, oordeelen over de kazernes, over het 
leger, over de verhoudingen in dit leger. Telkens bespeurt 
men hoe door het voorbeeld van de meerderen het gevoel voor 
gezag en zedelijkheid wordt verzwakt. Zoo zou ik zeggen, 
dat iemand als de heer Duymaer van Twist hier aan mijn 
zijde moest komen staan. En als de heer Duymaer van Twist 
het dan met mij eens blijkt te zijn over den slechten invloed 
van kazernes en leger, dan moest hij mij ook bijstaan om te 
trachten het leger om te vormen tot een politieleger. 

Do heer Duymaer van Twis t : Maar uw politieleger is nog 
veel duurder, dat kost 100 millioen. 

De heer van de Laa r : De heer Duymaer van Twist vindt 
een politieleger dus te duur. Doch wanneer het gaat om 
ethische beginselen, dan mogen wij toch niet vragen, wat het 
kost, dan mogen wij het ethische toch niet bij het geldelijke 
achterstellen. Maar bovendien, er is geen sprake van, dat 
het zooveel zou moeten kosten. En wanneer de heer Duymaer 
van Twist zoowel als de heer Smeenk mij bijvallen, dat van 
het leger dergelijke verkeerde invloeden uitgaan, dan zou ik 
willen vragen, of die Christelijke mannen mij niet met alle 
kracht moesten steunen opdat door opheffing van het militie-
leger dergelijke invloeden niet langer van het leger zullen 
uitgaan? 

En nu verder de afschaffing van een militieleger uit 
financieel oogpunt. Wat is het merkwaardige verschijnsel 
hetwelk wij voortdurend in dezen tijd kunnen zien? Wan-
neer in het Parlement sociale maatregelen aan de orde komen 
wanneer geld gevraagd wordt voor de invaliden, de cudon 
van dagen, de weduwen en weezen, zelfs wanneer het maar 
3, 4 of 5 millioen bedraagt, kan men voortdurend van de 
Regecringstafel hooren: het is wel' goed. maar wij hebbes 
geen geld. Komt echter de defensie aan de orde, dan is dat 
alles omgedraaid. Dan zien wij, dat van uit het Parlement 
voortdurend een neiging is tot "bezuiniging en dat men zegt: 
kan het niet met minder geld, maar dat van de Regeerings-
tafel voortdurend het geld wordt aangevraagd. Het is tref-

fend: op sociaal terrein zegt de Regeering: het geld is er 
niet, op militair terrein zegt de Kamer: het geld is er wel en 
zegt de Regeering: natuurlijk, dat moet; het geld is er. 

Dit is treffend en gevaarlijk, want waardoor woidt ten 
slotte de kircbt van oen volk gesterkt? Door het doen van 
recht, door het lenigen der sociale nooden <an Overheids-
wege. Dat is voor het stalen dier volkskracht veel en veel 
meer waard dan allerlei vestingen, wier waarde uiterst twij-
felachtig mag worden genoemd, en allerlei «oorlogstuig, dat 
toch weer door anderen onvoldoende wordt geacht. 

Als men telkens hoort wat voor de militairen weer wordt 
aangevraagd, en men hoort dan van het geweldige lijden dat 
er is en waarbij het steeds klinkt: het geld is er niet — de 
heer Staalman heeft er ook nog op gewezen —, dan raakt 
men wel ontsteld. 

De heer Duymaer van Twist blijkt opnieuw zoo bevreesd 
te zijn voor de kosten van een politieleger, ik hoop dat hij 
straks zal stemmen tegen de vloot, want de geheele vloot kan 
afgeschaft worden. Hier is het alles bezuiniging. 

Ik meen, dat wij hier consequent moeten zijn, en nu heb 
ik juist tegen het stelsel, dat door den heer Staalman min of 
meer ontwikkeld is. dat het niet consequent is. Deze geachte 
afgevaardigde sprak ook van een politieleger, maar tevens 
wilde hij hebben reservetroepen, die straks in oorlogstijd 
tegen het buitenlend zouden optreden. Maar als men reserve-
troepen voor dat doel wil hebben, dan moet men z© ook uit-
stekend uitrusten. 

Deze geachte afgevaardigde heeft met alle kracht betoogd, 
dat volgens de door do Regeering voorgestelde regeling het 
leger niet genoeg uitgerust zou zijn. Maar moeten die reserve-
troepen van den heer Staalman dan niet goed uitgerust zijn? 
Die troepen zullen voorzien moeten zijn van zooveel mogelijk 
vliegtuigen, kanonnen, enz. Maar zoodoende komt men dan 
tot een stelsel, dat wellicht nog veel duurder zou zijn dan 
het stelsel, dat d© Regeering voorstaat. 

Men moet consequent wezen, maar de heer Staalman schijnt 
de consequentie niet aan t© durven. Wij moeten de consequen-
tie aandurven, om hior te lande het voorbeeld te geven en de 
gansche weermacht te beperken tot een politieleger. 

Ten slotte, wat treft mij altoos weder bij debatten als deze? 
Hooren wij onderscheiden© deskundigen op dit terrein, dan 
vernemen wij telkens, dat een voorgestaan stelsel eigenlijk 
niet voldoende is; dat het onvoldoend© is, als er nog niet 
heel wat bijkomt wat betreft vliegtuigen, artillerie, vestin-
gen, enz. Zoodoende zouden wij, om te verkrijgen een weer-
mlacht, die wat beteekent, wellicht jaarlijks 200 a 300 millioen 
moeten uitgeven. Men denk© aan België. 

En nu is er voor mij van tweeën één: of wel — maar ik 
acht dit uit den boozo — men moet zich tot het uiterst© ver* 
weren en dan met een weermacht, die desnoods 200 a 300 
millioen kost, of wel, als men dit uit financieel en> sociaal 
oogpunt niet aandurft, dan heeft men te zeggen: Enkel een 
politieleger voor de handhaving van de inwendige rust en 
voor het tegenstaan' van wat over d© grenzen kan komen om 
die rust te verstoren. 

Dat kan van geweldig© beteekenis wezen voor gansch 
Europa. Door den heer ter Laan is gezegd: één land moet 
het voorbeeld geven. En indien wij nu durven zeggen: wij, 
een volk, waar de religie altijd hoog heeft gestaan, dat voort» 
durend zijn vertrouwen heeft gesteld in den gang der historie, 
zooals ook de heer Duymaer van Twist heeft herinnerd, op 
den Heer der Heeren; wij willen toonen vertrouwen te stellen 
in de krocht van het Christelijk beginsel om tot ontwapening 
te komen, dan zal Nederland een schoon voorbeeld geven. Het 
kan, dus het moet. 

De beraadslaging wordt verdaagd en de vergadering ge-
schorst tot des avonds 8 uur. 
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AVONDVERGADERING. 

(Geopend te 8 uur.) 

Voorzitter: da heer Kooien. 

Aan de orde is de behandeling van de ontwerpen van wet: 
I. Vaststelling van hoofdstuk IV (Departement van 

Justitie) der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1921 (2). 

De Voorzitter: Aangezien bij de Kamer aanhangig en 
reeds in de afdeelingen onderzocht is een ontwerp van wet 
tot wijziging van dit hoofdstuk der Staatsbegrcoting, met het 
oog op de plannen der Regeering tot reorganisatie der Rijks-
politie, stel ik voor de bespreking van dit onderwerp thans 
uit te sohakelen bij de algemeene beschouwingen en die be-
spreking uit te stellen totdat bedoelde suppletoire begrooting 
aan de orde is. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor bij deze algemeene beschou-
wingen den spreektijd te bepalen op een kwartier. 

Daartoe wordt besloten. 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Juten: Mijnheer de Voorzitter! In de gewisselde 
stukken is sprake van „onoordeelkundige toepassing" der 
Vuurwapenwet, waarmede de Minister onbekend blijkt te 
zijn, d. w. z. met die onoordeelkundige toepassing. 

Toen die wet tot stand kwam, waren in het grootste deel 
des lands alle wapenen door de ingezetenen op de raadhuizen 
ingeleverd, ingevolge de maatregelen van het militair gezag 
en met het oog op de gevolgen bij een vijandelij'ken inval. 

De wet werd kort na het komen van den vrede afgekondigd 
en zij die hun wapens terug wilden hebben, moesten zich wen-
den tot het hoofd van politie hunner woonplaats om de bij 
art. 3 der wet bedoelde schriftelijke machtiging te verkrijgen. 

Door verschillende van die hoofden van politie werd daarbij 
eenigszins vreemd te werk gegaan. 

Er waren — en zijn — er onder hen, die verslaafd zijn aan 
het jachtgenot en die dus verkeeren ia de eenigszins abnor-
male geestesgesteldheid van den jager, die in eiken anderen 
volgeling van Nimrod — zeker als hij jaagt om een stuiver 
te verdienen — een ongewenscht persoon zien. 

Onder dergelijke hoofden van politie waren er dan ook, die 
de Vuurwapenwet beschouwden o Is eeu aanvulling van de 
Jachtwet. en die moeilijkheden maakten om bercepsjagers de 
gevraagde machtiging te verleenen. 

Er waren — en zijn — er onder hen, die verlangen, dat de 
axuKvrager een bijzondere reden zal hebben om hem toe te 
staan een geweer in huis te hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten plattelande heeft ieder, die 
eenigszins buiten de bebouwde kom der gemeente woont, 
6teeds een geweer in huis gehad. 

Dat geweer hangt of hing nagenoeg altijd vooi de groote 

Handelingen der Sta ten-Genera al. — 1920-1921. — I I . 

(Juten e. a.) 
schouw, opdat ieder het zien kon. Vooral, opdat het gezien 
zou worden door landloopeis. bedelaars en ander „slecht 
volk" (zouals meu ten plattelande zegt) die een plaag zijn voor 
de landelijke bevolking, en opdat dit ..slecht volk", als het 
iets in den zin had. zou welen op een warme ontvangst te 
kunnen rekenen. Zoo'n vuurwapen dient dus als afschrik 
voor de menseken; het dieut ook bij tijden om de vogels te 
verschrikken, die het op den oogst cemunt hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Toen de Vuurwapenwet werd inge-
diend, werd in do Memorie van Toelichtinsr gesproken van 
misdadigers, zieken van geest en kinderen, die in liet bezit 
van vuurwapenen waren. En tegen dezen zou de werking der 
wet gericht zijn. 

Uitmuntend! Maar aan honderden menschen, die niet onder 
die categorieën vallen, wordt hun eigendom onthouden! 

Dit noem ik een onoordeelkundig toepassen van deze op 
zich zelf zeer oordeelkundige wet. 

De zaak wordt nog meer onoordeelkundig, wanneer men 
gebruik gaat maken van de bevoegdheid, dio ort. 10 der wet 
geeft, en van de mensebon een bswaarloon gaat eischen. Zij 
krijgen dan hun eigendom niet terufr. terwijl zij voor het 
gemis daarvan nojr geld toe moeten betalen! Terwijl het hun 
onmogelijk is er zich van te ontdoen. Immers wie kan een 
geweer of een revolver verkoopen, als hii hem niet kan laten 
zien? 

Een andere wijze van onoordeelkundig toepassen blijkt uit 
het volgende. 

Iemand was in het bezit eener groote jachtakte en een 
algemeene machtiging, als bedoeld in art. 3, onder 4, der 
wet. Hij had dan ook een geweer „voorhanden" en begaf zich 
daarmee op weg, omdat hij met een collega-jager, die 
dezelfde bewijzen had als hij. had afgesproken van geweer 
te ruilen. De man wordt onderweg door de politie aangespro-
ken en zijn geweer in beslag genomen. 

Had hij gelogen, had hij gezegd van de jacht te komen, 
dan schijnt het, dat men hem met rust had moeten laten; nu 
werd zijn geweer, eenige dagen vóór het begin der jacht, in 
beslac genomen, zoodat zijn jachtakte waardeloos was. 

Mijnheer de Voorzitter! Als de wet zoo wordt tocrepast, 
zou men een jager, die met zijn geweer naar den geweermaker 
gaat, en die weigert te liegen, telkens kunnen lastig vallen. 

Dat noem ik „onoordeelkundig" toepassen van de overi-
gens oordeelkundig^ wet. 

Ik weet wel. Mijnheer de Voorzitter, dat er zijn, die zeg-
gen: als de officier van justitie zulke dingen weet, zal hij 
daar wel een eind aan maken. Ik jreloof dat, Mijnheer de 
Voorzitter, maar ik ben er ook van overtuigd, dat deze ambte-
naren niet gaarne wenken en opmerkingen aannemen van 
menschen, die buiten de rechterlijke macht staan. En daarom 
breng ik de zaak hier ter sprake, in de hoop. dat Zijn Excel-
lentie het met mij eens zal zijn en daarin aanleiding zal 
vinden op een „oordeelkundige" toepassing van de wet aan 
te dringen. 

De heer A. P . Staalman: Mijnheer de Voorzitter! Ik 
wensch bij dit hoofdstuk slechts een enkele opmerking te 
maken, waarmede, naar mijn oordeel, een sociaal belang van 
beteekenis kan worden bevorderd. 

In het Voorloopig Verslag is door eenige leden geklaagd 
over de organisatie van en den achterstand aan liet Departe-
ment van Justitie en onder meer ook aangevoerd, dat ,,de 
beslissing op gratieverzoeken somtijds lang op zich laat wach-
ten". De Minister antwoordt daarop in zijn Memorie, blz. 2: 

,,De afgeloopen jaren hebben eene ongekende toene-
ming van het aantal gratieverzoeken doeu zien, waar-
tegen de bezetting der betrokken afdeeling, ook na tijde-
lijke vermeerdering van personeel, op den duur onmo-
gelijk opgewassen kan zijn. Bovendien kan ten gevolge 
TOB het langdurig gebrek aan ruimte in de itra-fgt» 
stichten executie veelal niet vroeger kunnen plaats 
hebben." 

Gaarne neem ik aan, Mijnheer de Voorzitter, dat de toe-
name van het aantal gratieverzoeken oorzaak is, dat het ant« 
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woord eenige vertraging ondervond en het ligt dan ook niet 
in mijn bedoeling daaromtrent eenige grief te maken. 

ar wel wil ik er op aan<!vinden, en dat is de strekking 
van mijn opmerking, dat in alle gevallen waurin dat eenigs-
sins, nicgcliik aal blijken, een gunstige beschikking op duv 
danige gratieverzoeken zal worden genomen. 

De Minister wijst op het uitstel van executie van het von-
nis wegens gebrek aan plaatsruimte in de strafgestichten en 
Let is juist dat veelal noodzakelijk uitstel, dat mij doet plei-
tcn voor een zoo ruim mogelijke toepassing van gratie. 

Ik bepleit allerminst straffeloosheid, integendeel, het 
komt mij zelfs voor, dat in vele gevallen van ernstig misdrijf 
de 6traf te gering is en meerdere rechtscolleges op gevaar-
lijke wijze blijk geven van een geringschatting van de ge-
pleegde misdaad; doch mijn bezwaar geldt die gevallen, 
waarin door het uitstel van de executie, de straf in tiendub-
bele me te den delinquent treft. 

In de laatstei jaren met name, is de criminaliteit op 
onrustbarende wijze toegenomen, de zedelijke normen wer-
den vervaagd en de grenzen tusschen goed en kwaad werden 
hoe langer zoo meer verdoezeld en uitgewiacht. Vooral ook 
onder de jeugd worden de goede begrippen ondermijnd en 
blijken ds noodlottige gevolgen uit zoo velerlei verarrij" 
pend en van het zich schuldig maken aan eenig strafbaar 
feit. De ernst dezer gevallen wil ik niet onderschatten, doch 
ik HMD, dat. tal van omstandigheden, als bijv. aanzetting 
tot misrdrijf dopr gewetenlooze individuen, werkloosheid en 
verwc.r.rloozing bij de eerste opvoeding, bij een beoordeeling 
der feiten niet uit. het oog mag worden verloren. 

Dit is intasaohen niet de hoofdzaak waarop ik wilde wijzen. 
Wat vcoral in aanmerking dient genomen is dit, dat 
deer het tea uitvoer legeren thans van het vonnis, reeds 
voor eenige jaren uitgesproken en waarvan de executie niet 
eerder kou plaats hebben omdat er geen plaats waa in de 
strafinrichtingen, voor velen de gevolgen voor heel hun 
verder leven zoo ontzettend veel zwaarder zijn. 

Mij zijn gevallen bekend van jongens van 17 en 18 jaar, 
die zich in 1916 — ook wel daar vóór — schuldig maakten 
aan eenig licht misdrijf en daarvoor in 1917 tot het onder-
gaan van een paar maanden gevangenisstraf werden ver-
oordeeld. 

De strafoplegging bracht hen tot bezinning, terwijl ook 
in meerdere gevallen de reclasseeringsinstsllingen zich 
hunner aantrokken. De jongens kregen werk, gedroegen zich 
uitnemond, zoodat hun gedrag werkelijk alle hoop gaf voor 
de toekomst. 

En thans in 1920, zelfs in dit najaar, dat is vier jaar na 
het gepleegde feit en drie jaar na het vonnis, worden zij 
plotseling opgeroepen tot het ondergaan van hun straf. 

Zoo dus midden uit hun werk, waar zij zich inmiddels als 
fatsoenlijke lieden gedroegen, weggenomen en naar de straf-
gevangenis getransporteerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mij wachten voor gene-
raliseeren en volstrekt niet beweren, dat voor al deze uit-
l-estelde executies van lichte straffen gratie behoorde te 
worden verleend, maar wel ben ik overtuigd, op grond van 
sommige gevallen, mij bekend, dat het ruimer en doel* 
matiger toepassen van gratie inderdaad aanbeveling had ver. 
diend. 

Het is den Minister zeker niet onbekend, en anders zullen 
•Ie rec!?-csserin<r«in:;tellingeu Zijn Excellentie hieromtrent 
volledig kunnen inlichten, hoe moeilijk, hoe bijna ondoenlijk 
het vaak is, de ontslagen gevangenen weder aan werk te 
holpen Zi.i worden, ook nadat zij van een zooveel betere 
levensopvatting hebben blijk gegeven, gevreesd en dikwijls 
ge chuwd. 

En daarom pleit ik voor dezulken, na een zoo langdurig 
uitstel van de tenuitvoerlegging van het vonnis, uit dien 
hoofde een ruimere en meer oordeelkundige toepassing van 
gratie. 

Misschien zal de Minister opmerken, dat door velen een 
ferzoek om gratie niet werd srerlaan. En dat geef ik toe, doch 
daarbij moge in aanmerking worden genomen de onbekend-
heid vnn zoo velen dezer menschen met den jrang van zaken 
tea deze. 

(A. P. Staalman e. a.) 
Ik zou daarom den Minister willen vragen: is het niet 

mogelijk, dat de parketten, die zoo geheel met de finesses der 
feiten en der betrokken personen Lekend zijn, in zulke ge-
vallen van lichtere straffen, waarvan de executie zoo lang 
werd uitgesteld, den betrokkenen een wenk geven alsnog een 
verzoek oni gratio in te dienen ? 

Ik geloof, bij nadere beschouwing zal de Minis-ter willen 
toegeven, dat daarmee een goed sociaal belang zal worden 
gediend en daarom verzoek ik Zijn Excellentie mijn korte 
opmerking in gunstige overweging te nemen. 

De heer I tc i juux: Mijnheer do Voorzitter! Voor het houden 
van algemeen* beschouwingen bij deze begrootingt bestaat 
dit jaar weinig aanleiding. Geconstateerd kan worden, dat 
in het afgelcopen zittingjaar niet onbelangrijke wetsontwer. 

Ïen op juridisch gebied door de Kamer werden afgedaan. 
_ [et nieuwe Wetboek van Strafvordering, de vracht van 
jarenlange ernstige voorbereiding, werd door de Tweede 
Kamer aangenomen na een openbare beraadslaging) van 
slechts luttele dagen. Deze vlotte behandeling bewijst, dat 
het niet de juristen zijn, die den messten tijd van de Kamer 
vragen, en dat belangrijke vraagstukken van strafrecht en 
strafvordering, mits zij behoorlijk zijn voorbereid, door de 
Kamer in enkele dagen kunnen worden besproken en beslist. 
Voor het komende jaar zijn weder zeer belangrijke wetaont-
werpen aangekondigd of voor behandeling gereed. Herinnerd 
nioge worden aan het wetsontwerp tot vereenvoudiging van 
de rechtspleging in lichte strafzaken en aan het buitenge-
woon belangrijke wctsontweup op den rechtstoestand van 
ambtenaren, aan het ontwerp tot wijziging en aanvulling 
van de bepalingen omtrent het erfrecht in het Burgerlijk 
Wetboek, en aan het ingediende ontwerp tot reorgbnisatie 
van de politie, alsmede aan net ontwerp tot herziening van 
het zeerecht. 

Niemand, die billijk wil oordeel en, kan dus zeggen, dat 
er aan het Departement van Justitie wordt stilgezeten en ik 
ben overtuigd, dat de Minister van Justitie zich gelukkig zal 
rekenen, indien de door hem ingediende wetsontwerpen nog 
dit zittingjaar worden afgedaan, en de regeling van werk-
zaamheden zco kan zijn, dat de Minister dikwijls in ons inid-
den zal zijn ter verdediging van de belangrijke door hem 
voorgestelde wetsontwerpen. 

Ik ben daarom volkomen bewust, dat bij een zoo rijk be-
laden programma er moeilijk plaats is om daaraan nog uit-
breiding ie geven. Toch meen ik in het belang van de zaak 
zelf den Minister te mogen herinneren aan een quaestie, die 
verleden jaar tusschen den Minister en mij werd besproken, 
nl. de regeling van de rechtspositie van de gehuwde vrouw 
in het algemeen, en de aandacht van den Minister meer 
speciaal te mogen vestigen op onze buitengewoon verouderde 
huwelijkswetgeving. 

Ik meen, dat over het feit, dat onze huwelijkswetgeving 
verouderd is, geen verschil van meening bestaat. En zelf» 
de Minister van Justitie, die het vorige jaar zijn bezorgdheid 
uitsprak over de wijze, waarop ik deze zaak in het debat had 
gebracht en bezwaar meende te niceten maken tegen mijn 
uitgangspunt, dat de politieke gelijkstelling van den man 
en de vrouw, die in ons land tot 6tand is gekomen, logisch 
en noodzakelijk medebracht een herziening van haar privaat, 
rechteliikeu toestand, heeft in dat debat on 11 December 
van 1919 erkend, dat de objectieve vraag, of de regeling van 
de rechtspositie van de vrouw niet eeuigszina sa] moeien 
worden veranderd, vatbaar is voor onderzoek en eerstdaags 
zal worden onderzocht. 

Op deze zaak is in het Voorloopig Verslag weer de aandacht 
gevestigd. Op den aar drang van meerdere leden in het Voor. 
loopig Verslag, om de naar algemeene opvatting volkomen 
verouderde huweliikswetgeving te «herzien, antwoordt de 
Minister van Justitie, dat de Coramissie-Kappeyne, thans <̂e 
Commissie-Limburg, de huwelijkswetgeving en eventueel 
herziening daarvan op eenige punten in studie heeft genomen 
en reeds enkele wetsontwerpen heeft ingezonden. De Minister 
deelde voorts mede, dat binnenkort reeds enkele dozer wat». 
outwerpen. regelende de herziening onzer huwelijkswet-
geving, de Kamer zouden bereiken. Ik meen het vaste ver. 
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trouwen te mogen uitspreken, dat de indiening dezer wets-
ontwerpen zoo tij dij? zal geschieden, dat de behandeling 
daarvan door deze Kamer nog kan plaats hebben, onder lei-
ding van deze Regeering. 

Overbodig mag het toch heeten, te constateeren. dat in alle 
kringen van de samenleving, ook in die, welke aan den 
Minister van Justitie nauw verwant rijn, de aandrang tot 
herziening van die wetgeving met den dag meer toeneemt. 
Daarom heb ik met vreugde de toezegging van den Minister 
begroet, dat door hem binnenkort ter hand genomen zal 
worden een regeling van de huwelijkswetgeving. 

In de tweede plaats heb ik met genoegen kennis genomen 
van de mededeefing van den Minister, dat hij geen oezwaar 
heeft om voort te gaan met subsidieering van de bureiux 
voor kosteloozeu rechtsbijstand. In 1911 werd door den 
Minister Regout voor het eerst een post van f 3000 voor dit 
doel op de begrooting gebracht, die op uw verzoek, Mijnheer 
de Voorzitter, in stemming werd gebracht, omdat er leden 
in do Kamer waren, die niet overtuigd waren van het nut en 
het belang van die bureaux voor kosteloozen rechtsbijstand. 
Ik geloof veilig te mogen constateeren, dat van 1Ü11 tot 
heden die bureaux hebben bewezen, dat zij niet alleen nuttig, 
maar ook noodzakelijk zijn. 

In do plaatsen, waar deze bureaux voor kosteloozen rechts-
bijstand werken, waar zij hum/ adviezen geven, ziet men, dat 
geleidelijk de verplichte kosteloozo reentsbijstand overgaat 
naar do bureaux, dat wat vroeger gedaan werd verplicht 
kosteloos, door de balie, meer en meer in de lijn van gelei-
deïijkheid wordt overgenomen door de bureaux voor koste-
looxen rechtsbijstand. 

Maar hieruit vloeit ook voort, dat aan die bureaux, die 
zich voortdurend uitbreiden, en waaraan voortdurend meer 
populariteit wordt gegeven en aan de leiders van die bureaux 
steeds hoogere eischen worden gesteld, niet alleen in verband 
met het toenemende werk van die bureaux, maar ook in ver* 
band met de belangrijke uitbreiding van onze Bociale wet-
geving. 

In 1911 werd door Minister Regout een post uitgetrokken1, 
zoool» ik reeds zeide, van f3000. Verleden jaar werd door 
dezen Minister een post voorgesteld van f8500; bij deze be-
grooting wordt die post verhoogd met f 1000 en dus gebracht 
op f 9500. Maar bij de uitbreiding van deze bureaux en bij 
de nieuwe oprichting van de vele bureaux in ons land mag 
zeker de verwachting worden uitgesproken, dat dit bedrag 
onvoldoende zal zijn en daarom verheug ik er inij over, dat 
de Minister zich op hot standpunt stelt, dat mits de bureaux 
behoorlijk willen werken en zich uitbreiden, hij ook bereid 
is om in afwachting van een eventueele herziening van den 
kosteloozen rechtsbijstand aan die bureaux rijn vollen bij-
stond te verleenen. 

Ik geloof inderdaad, dat langzamerhand de teekenen zoo 
zijn, dat in de plaats van den verplichten kosteloozen recbts-
bijstand zullen komen de rechtskundige bureaux die gratis 
hun adviezen verleenen onder leiding van een daartoe opzet-
telrjk eangestelden en deskundigen leider. 

Ik hoop daarom, dat wanneer mocht blijken, dat die aan-
vrage van f 8500 onvoldoende is, de Minister er niet tegen op 
zal zien gebruik te maken van de bevoegdheid, hem bij art. 2 
van deze begrootingswet gegeven, cm met overschrijving van 
den post „onvoorziene uitgaven" op den post voor de bureaux 
voor kostelooze rechtskundige adviezen deze bureaux loyaal 
eni ruim te steunen en te subsidieeren. 

De heer van Schalk: Mijnheer de Voorzitter! Dezer dagen 
zyn wij verblijd met de toezending van het rapport der 
Staatsconimissie-Gratama voor de herziening van het Wet-
boek van Burgerlijke .Rechtsvordering. Deze commissie, in 
1911 door den toenmaiigen Minister van Justitie mr. Regout 
geïnstalleerd, heeft geruimen tijd noodig gehad, om zich 
van haar taak te kwijten. In zooverre de lange duur van 
deaen arbeid als een begin van verwijt zou kunnen gelden, 
wordt zulks te niet gedaan door het hoogst belangrijke resul-
taat#van dien# arbeid. Het aangeboden ontwerp van wet, uit-
voerig toegelicht, brengt ingrijpende veranderingen in den 
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burgerlijken procesgang, maar tevens aanmerkelijke verb*te-
ringen. Het opent een verschiet van snel recht, zooveel moge-
lijk bevrijd van formalisme, terwijl de voorgestelde nauwere 
aanraking tusschen rechter en rechteoekenden en de gelegen-
heid, d » de rechter krijgt, veel meer dan thans tot ' in het 
wezen van het twistgeding door te dringen, voor de deug-
delijkheid der door hem te geven beslissingen grootere waar-
borgen biedt. 

De vraag, die naar aanleiding van de indiening van dit 
rapport rijst is: wat zal er mede gebeuren? Ik zou niet gaarne 
durven veronderstellen, dat de Minister ook 9 jaren zal noo-
dig hebben, alvorens zijn denkbeelden omtrent revisie der 
rechtspraak in een wetsontwerp te kunnen belichamen en 
bij de Kamer in te dienen. Dit neemt niet weg, dat als de 
Minister het geboden ontwerp louter beschouwt als een advies, 
waarmede hy zijnerzijds zal kunnen rekening houden bij de 
samenstelling van een geheel eigen ontwerp, met de indiening 
van dit laatste nog geruimen trjd kan zijn gemoeid. 

De materie is omvangrijk, daarenboven niet eenvoudig, en 
ik zal wel niet mistasten door te veronderstellen, dat de 
Minister zelf en zijn Departement met zeer veel ander werk 
zijn overladen. Is net dus al te gewaagd aan te nemen, dat, 
al zal dan niet het ontwerp der Staatscommissie als zoovele 
voorgangers voorgoed in net archief van het Departement 
worden opgeborgen en van de herziening der rechtsvordering 
voorloopig geen sprake zijn, toch met de indiening van een 
Regeenngscntwcrp meer dan één jaar zal zijn gemoeid? 

Dit nu zou in hooge mate te betreuren zijn. Een spoedige 
en ingrijpende verbetering van het burgerlijk procesrecht is 
een volksbelang van den eersten rang en van urgentie. Da 
klachten over onzen huidigen rechtsgang zijn algemeen, en 
gegrond. Men zegt zijn vertrouwen aan de rechterlijke macht 
op en zoekt hoe langer hoe meer zijn recht buiten de daar-
toe aangewezen Rijksorganen om. Deze toestand mag niet 
langer dan noodig bestendigd blijven. 

Daarom stel ik aan den Minister de vraag: zou het u niet 
mogelijk zijn, waar het betreft een materie van vrijwel prac-
tisch-juridischen aard, het ontwerp der Staatscommissie 
ongewijzigd, althans nagenoeg ongewijzigd, bij den Raad 
van State en daarna als wetsontwerp bij de Kamer in te 
dienen ? 

Ik stel die vraag niet, omdat ik zou willen trachten den 
Minister de meening op te dringen, dat de voorstellen der 
Commissie-Giatama niet ook tot gerechte critiek zouden ean-
leidinsr geven en wiiziging of verbetering zouden behoeven. 
Dat allerminst. Ook ik zelf heb tegen bepaalde deel en van de 
voorgestelde regeling bezwaren. Maar ik lanceer de gedachte 
uitsluitend om een vlugge afdoening van zaken te bevorde-
ren. Immers, mocht de Kamer besluiten een min of meer 
technische Commissie van Voorbereiding voor dit ontwerp te 
benoemen, dan zou deze dadelijk aan hot werk kunnen gaan 
en voort» in geregeld overleg met den Minister de openbare 
behandeling kunnen voorbereiden. Inmiddels zou het dan 
den Minister natuurlijk volkomen vrijstaan die wijzigingen 
in het ontwerp aan te brengen, die hem bij nader inzien 
noodzakelijk zouden voorkomen. Aldus zou, meen ik, de 
voortvarende behandeling van dit stuk wetgevenden arbeid 
zeer worden in de hand gewerkt. 

Misschien dat de Minister mij tegenwerpt, hetgeen ook in 
de Memorie van Antwoord door hem wordt te kennen ge-
geven, dat hij van de werkkracht der Kamer te veel zou 
vergen. 

Daarbij zou ik als mijn meening willen te kennen geven 
dat, hoe meer do Kamer in beslag genomen is door oad er-
werpen, die meer in het teeken staan van de da<relrjk>cup 
algemeene belangstelling, dus de meer politieke en econo-
mische onderwerpen, des te gemakkelijker de Minister er in 
zal slagen wetsontwerpen, even belangrijk, maar van meet 
techniechen aard en voor niet alle leden even interessant, in 
korten tijd in het Staatsblad te brengen. Zijn niet met' de 
openbare behandeling ven het ontwerp-strafvorderin?. liet-
welk toch zekor meer algemeene belangstelling kon trekken 
dan het ontwerp-reohtsvordering zal doen. slechts een paar 
dagen tijds gemoeid geweest? Ook de kort geleden benoemd» 
Commissie van Voorbereiding voor de wijziging van het zee-
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recht, evenzeer een onderwerp van belang, is met kaax onder-
zoek van het ontwerp nagenoeg gereed en zal zich binnenkort 
tot den Minister wenden tot het plegen van overleg. Dat dit 
onderwerp nog in dit zittingjaar zonder veel discussie zal 
•worden aangenomen, mag als vrij zeker worden voorspeld. 

Met een herziening van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering op korten termijn is nog een ander belang 
gemoeid. Vele rechtbanken zijn overladen met werk, zoodat 
groote achterstand heerscht. Do Regeering tracht hieraan 
te geinoet te kernen door uitbreiding der rechterlijke colleges. 
Het is echter zeer do vraag, of op den duur voldoende krach-
ten voor do bezetting der rechterlijke macht zullen worden 
gevonden. In liet ontwerp dor Staatscommissie nu worden 
.voorstellen gedaan, die een betere arbeidsverdeling in de 
rechterlijke colleges ten gevolge zullen hebben en do colleges 
als zoodanig van voel werk zullen ontlasten. Immers, niet 
mec-r ten overstaan van de rechtbank in pleno. maar van den 
rechter-commissaris zal het tijdroovende conclusie- en ander 
rolwerk worden verricht, terwijl ook in bepaalde gevallen de 
rechter-commissaTis olleen een beslissing over de zaak zal 
kunnen geven. Wordt dit voorstel, al dan niet gewijzigd, 
wet, dan zal daardoor, zie ik goed, een beteekenisvolle ver<-
andering ten goede worden aangebracht, die tevens in staat 
zal zijn, aan de overbelasting, vooral van de groote recht-
banken. een einde te maken en de steeds maar voortgaande 
uitbreiding der colleges tot stilstand te brengen. 

In de tweede plaats zou ook ik de aandacht van den 
Minister willen vragen voor het onderwerp, dat ook de heer 

'Reijmer reeds heeft aangeroerd: de regeling van de rechts-
,positie van de vrouw. Ook naar mijn nieening is dit een 
onderwerp, waartegenover de wetgever niet langer onverschil-
lig mag staan. Het gaat niet aan, dat aan de vrouw — tenzij 
zulks uit beginsel noodig is — wettelijke beletselen worden 
in den weg geleed om aan liet rechtsverkeer deel te nemen, 
om haar stem als vrouw, echtgenoote en moeder tot gelding 
te brengen, om ambten en betrekkingen te bekleeden, waarin 
zij een levensroeping meent te kunnen vinden. Aan den ande-
ren kant is de samenleving er mede gebaat, dat zoowel in het 
recht», als in het maatschappelijk leven, zoowel in de ver-
vulling van openbare als in die van andere functies, profijt 
worde getrokken van de geestesgaven en de weikdadigkeid 
van de vrouw. 

De Minister schijnt hiervoor niet zooveel interesse te koes-
I teren als ik wel zou wenschen. 

Wat mij echter verwonderd heeft, is dat Zijn Excellentie 
kick in zijn Memorie van Antwoord, voor wat aangaat een 
verbetering der huwelijkswetgeving, beroept op de studie der 
Gommissie-Kap peyne. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat beroep, deze mededeeling, dat 
de Minister wacht op de voorstellen dier Commissie, begriir» 
ik niet goed. Het vorig jaar was het juist deze Minister, die 
zich schrap zette tegenover den heer Reijmer, en het in dezen 
wraakte, dat hij te weinig oog had voor den principieelen 
kant van de zaak. Is de Commissie-Kappeyne dan het meest 
aangewezen lichaam om de Regeering principieele voorstellen 
te doen op liet gebied der regeling van de rechtspositie van 
de vrouw? Ik meen, dat deze Commissie uitsluitend tot taak 
heeft te adviseeren omtrent partieele wetswijzigingen waar-
over een communis gensus bestaat. Indien er nu een onder-
werp is, waarover de meeningen verdeeld zijn — dat blijkt 
ook duidelijk uit hetgeen daaromtrent door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken bij de algemeene beschouwingen is 
medegedeeld — dan is het over de rechten van de vrouw. De 
Commissie-Kappeyne lijkt mij dan ook minder aangewezen 
om hier den Minister van advies te dienen. Daarenboven is 
er heel wat meer te doen dan uitsluitend het huwelijksgoe-
derenrecht te herzien. Onze gekeele wetgeving behoort nader 
bekeken te worden uit het oogpunt van de uitbreiding van 
do rechten der vrouw. 

Het geldt hier een netelig onderwerp. Vooral voor hen, 
die als ik ook in het huwelijk als rechtsinstituut aan den 
man en aan do vrouw, mede tegenover hun kinderen, een 
eigen aparte plaats tcekennen. Netelig ook voor hen, die 
in verband met de natuurlijke functie van de vrouw en haar 
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bijzondere lichamelijke en geestelijke gesteldheid, van de 
algeheele gelijkstelling van man en vrouw op rechtsgebied 
niet willen weten. 

Daarom ben ik van meening, dat de Minister hier moet 
komen met een eigen regeling on de zaak in haar geheel 
moet overzien, een regeling van principieelen aard. Indien 
dit misschien te veel gevraagd is van den Minister, zou het 
m. i. in elk geval, ofschoon ik allerminst veel voel voor 
Staatscommissies, toch meer aanbeveling verdienen daarvoor 
een speciale commissio te benoemen, om die met de voor-
bereiding van dit werk te belasten, daar de Commissie-Kap-
peyne een geheel andere opdracht heeft. 

Ten slotte meen ik met een paar woorden mijn vreugde te 
mogen uitspreken^ over het feit, dat de Staatscommissie voor 
de Grondwetsherziening in haar ontwerp de mogelijkheid van 
deelneming van leeken aan de rechtspraak heeft voorzien. 
Ongetwijfeld heeft hierop invloed gehad het feit, dat deze 
Minister het vorig jaar naar aanleiding van de hier gevoerde 
debatten de aandacht van die commissie op dit punt heeft 
gevestigd. 

Het is natuurlijk het oogenblik niet, om op dez<> voorstellen 
in te gaan. Waar echter de definitieve voorstellen van de 
Regeering eerlang te wachten zijn en dezo Minister uiteraard 
de bijzondere verantwoordelijkheid zal dragen voor de voor-
gestelde wijziging in het 5de hoofdstuk der Grondwet, meen 
ik op één punt 's Ministers aandacht nu reeds te mogen ves-
tigen. De Staatscommissie opent het vooruitzicht, dat leeken 
zullen kunnen deelnemen aan de rechtspraak, zonder echter 
tot de rechterlijke macht te behooren. Dit sluit eenorzijds in 
zich, dat de wetgever de benoeming dier leeken aan de Kroon 
kan onthouden en aan andere organen voorbehouden, ander* 
zijds, dat het zoogenaamd privilegie der benoeming voor het 
leven voor deze leekenrechters niet zal gelden, althans grond-
wettelijk nde-t wordt gewaarborgd. Men breekt hier dus met 
dit privilegie, maar schept tevens een zekere anomalie, door 
dit voor slechts een deel der rechters te doen. 

De vraag is daarom bij mij gerezen, of de Regeering het 
onderwerp der onafzetbaarheid der rechterlijke macht niet 
ook bij deze gelegenheid in haar geheel onder de oogen heeft 
te zien. Voor de zeer groote voordeelcn van het beginsel eener 
zoogenaamde onafhankelijke rechterlijke macht, welke wordt 
bevorderd door de onafzetbaarheid des rechters, kan niemand 
blind zijn. 

Aan den anderen kant. waar in den loop der tijden de arbeid 
van den rechter is uitgebreid en ook wel in sommige opzichten 
een ander karakter heeft gekregen, ook een wat men dan 
moemt meer sociaal karakter heeft gekregen, ik denk bijv. 
aan het recht van ingrijpen in de ouderlijke macht en de 
voogdij, en het reclasseeringsreglement bij de strafberech-
ting. komt de vraag naar voren, of de gestie van de rech-
terlijke macht in haar geheel en omvang Aan iedere cmtröle 
of invloed zelfs van de Regeering moet blijven onttrokken. 

Ik herhaal, als men het desbetreffend beginsel van de 
Grondwet voor den leekenrechter loslaat, kan, dunkt mij, dat 
beginsel ook niet onbesproken blijven ten aanzien van de 
rechterlijke macht in den engeren zin des woords en valt h?t 
te overwegen, of dat beginsel even absoluut en rigoureus moet 
worden gehandhaafd als het thans beschreven staat. 

De heer Bakker : Mijnheer de Voorzitter! Het Reeft oen 
gevoel van veiligheid, wanneer men op deze wijze met Justitie 
m aan'a'^ing komt omdat men nabij het hoogste fiezag is, 
hetwelk er voor hoeft te zorgen, dat de wetten des laad? wor-
den uitgevoerd, en de veiligheid zoowel als de bescherming 
van de burgers in het Rijk waarborgt. 

Deze inleiding zegt reeds voldoende, dat ik ">p het alge-
meen beleid van den Minister van Justitie geen critiek zal 
uitoefenen, waartoe ik, als leek, al bestond daar aanleiding 
toe. niet gemakkelijk zou overgaan. Voor critiek is mijner-
zijds ceen aanleidingen ik wil mij gaarne aansluiten bij hen, 
die Zijn Excellentie allen lof toebrengen voor zijn voorU 
varendheid en groote "werkkracht, welke zich openbaren in 
den wetgevenden arbeid. 

Het is dan ook enkel mijn bedoeling om één zaak ter 
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sprake te brengen, welke naar ik meen bij deze algemeene 
beschouwingen kan worden behandeld, omdat deze zaak be-
treft de handhaving van het gezag, en den eerbied voor de 
wetten des lands, waardoor het recht en de veiligheid van 
ieder burger des lands kan worden gewaarborgd. 

In dit verband wensch ik op een toestand te wijzen, welke 
zich een reeks van jaren heeft voorgedaan, en zich nog voor-
doet in één onzer steden in het Noorden des lands, waarin het 
mot de handhaving van het gezag het uitoefenen van het 
recht en de eerbiediging der wetten, al bijzonder slecht ge-
eteld is. Wanneer het zoo gesteld is in een bepaalde plaats 
met de handhaving van het gezag, dan ligt het voor de hand, 
dat de demoraliseerende invloed daarvan uitgaat op de naaste 
omgeving, en die, zij het dan ook langzaam, op den duur 
gevolgen met zich brengt voor het geheele land. 

Het ligt voor de hand, dat ik mij bij dezen veroorloof een 
bijzonder geval te noemen, waaruit mag blijken, tot welke 
toestanden men komt wanneer degenen, welke geroepen zijn 
bet gezag uit te oefenen, het recht te eerbiedigen, en de vei-
Ügheid te verzekeren, wanneer degenen, zeg ik, welke daar-
mede belast zijn, zich uit onverschilligheid niets van dit alles 
aantrekken. 

Het bijzondere geval, waarover ik sprak, betreft een toe-
stand van rechteloosheid, welko zich een reeks van jaren 
heeft voorgedaan in Harlingen en omdat deze toestand in 
de gevolgen van groote beteekenis kan zijn voor Friesland, 
acht ik het in het algemeen belang, dat deze zaak hier onder 
de oogen wordt gezien. 

Ik ben daarbij overtuigd, dat de Minister, die reeds pogin-
gen heeft aangewend om een beteren toestand in deze stad 
te scheppen, mede zal willen werken, om de oorzaak daarvan 
weg te nemen. 

Deze oorzaak van veel ellende in Harlingen is m. i. de 
commissaris van politie in die stad. 

Daar is in geen stad zoo gegapt en zco gestolen, en dat 
meestal ongestraft, als gedurende een reeks van jaren in 
deze stad heeft plaats gevonden. 

Graan- en kaaspakhuizen werden bestolen, aardappelen en 
groenten werden op wederrechtelijke wijze toegeëigend, 
«onder dat er eigenlijk moeite gedaan werd, om de daders 
op te sporen. 

Het ia niet te verwonderen, dat sommigen, waar de com-
missaris absoluut geen medewerking verleende tot het op-
sporen van de daders, optraden als hun eigen rechter. 

De oud-wethouder Postma van Harlingen, wien men op 
de meest ergerlijke wijze bestal, heeft menigen nacht zelf de 
wacht over zijn goederen gehouden, en vier dieven op heeter-
daad betrapt, waarvan hij er twee zelf berecht en half dood 
geslagen heeft en de twee andere met de gewapende revolver, 
voor zich uit naar het politiebureau gedreven heeft. 

Wanneer de toestand in een stad zien zoodanig openbaart, 
dat de burgers genoodzaakt zijn om zelf rechtend op te 
treden, dan kan een zoodanige toestand niet bestendigd 
blijven. 

Daar is in Harlingen heel wat gebeurd, dat door het 
optreden der politie had kunnen worden voorkomen. 

DJ houd er niet van het vuil naar boven te halen, vooral 
niet in het Parlement, doch de Minister weet er ook wel iets 
van, omdat Zijn Excellentie feitelijke mededeelingen zijn 
verstrekt, gedekt met den naam van een oud-wethouder van 
Harlingen, waaruit reeds genoegzaam mocht blijken, dat de 
commissaris tegenover de vele gepleegde wandaden niet 
alleen daartegen niet optrad, doch door zijn onverschillig 
aptreden vele verkeerdheden in de hand werkte. 

Nu moet ik erkennen, dat Jen heer Minister alle lof toe-
komt voor zijn optreden betreffende de onhoudbare toestan-
den in Harlingen. 

Met tact en de noodige voorzichtigheid is in dezen opge~ 
treden, en het ingestelde onderzoek heeft geleid tot schorsing 
van den commissaris. Deze schorsing geschiedde op e^n aan-
klacht van een misdrijf tegen de zeden. Het onderzoek heeft 
echter tot dit negatieve resultaat geleid, dat het overtuigend 
bewijs van het ten laste gelegde wel is geleverd, doch het 
wettig bewijs niet. Er is een o;igerechtigheid, welke ge&n 
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zonde is voor de wet. De juristen in deze Kamer zijn te goed 
met dezen toestand op de hoogte, zoodat nadere verklaring 
van dit gezegde overbodig geacht mag worden. Volgens wet-
telijke uitspraak zou dus de commissaris in Harlingen ge-
handhaaf d kunnen worden. 

Toch zal dit inderdaad onmogelijk blijken te zijn. Er is 
daartoe met en onder toelating van dezen man te veel ge-
beurd. 

Er zouden dan in de toekomst nog ergere dingen gebeuren. 
De betrokkene levert een gevaar op voor de omgeving en 
vooral voor den burgemeester, een uitnemend man, van wien 
de bevolking houdt. 
_ JN'u komt echter deze moeilijkheid, dat de tijd van schor-

sing welhaast verstreken is. 
Mijft de commissaris in Harlingen, dan zal de burgemees 

ter zaoh genoodzaakt zien zijn ambt neer te leggen. De ge-
meanteraad zal hem volgen, en ook de plaatsvervangers van 
de raadsleden zullen niet bereid gevonden worden om de 
open plaatsen te vervullen. 

Wat moet er nu gebeuren? 
Een ambtenaar wegjagen is voor den Minister uiterst 

moeilijk, ik erken dat. 
Doch zou deze commissaris niet een ontslagaanvrage kun-

nen indienen op grond van lichaams- en zielsgebreken ? Het 
geheele optreden toch getuigt van groote zenuwoverspanning. 

Ind len dit niet net gsval is, zou Zijn Excellentie dan dezen 
man niet den wenk kunnen geven, om een ontslagaanvrage 
in te dienen op andere gronden P Indien deze ambtenaar ook 
dit niet zou willen, dan zal de Minister niet anders kunnen 
doen dan hem zijn ontslag geven. 

Want zijn behoud levert een dubbel gevaar op. De ver-
bittering van de bevolking tegen dezen ambtenaar is zóó 
groot, dat zijn handhaving als commissaris zelfs levens-
gevaar voor hem zelf beteekent. 
^ Bovendien mogen burgemeester en raad niet aan het be-
noud van dezen man worden opgeofferd. Meerdere Kamer-
leden, die met deze quaestie op de hoogte zijn, zullen dit met 
mij eens zijn. De vertegenwoordigers van alle richtingen in 
den raad van Harlingen eischen het ontslag van den com-
missaris. Dit zegt m. i. genoeg hoe de bevolking o^er deze 
qaaéstie denkt. 

Kan de Minister een vorm van ontslag vinden, waarbij 
vol pensioen voor den commissaris gewaarborgd is, ik vind 
dit allerbest, doch de volslagen anarchie, die in Harlingen 
gehoerscht heeft, mag niet langer voortduren. Hier is reorga. 
nisatie ten zeerste gewenscht. Dit is in het belang van geheel 
Friesland. 

Harlingen vormt in veel oprichten den sleutel van Fries-
land. De toestand in Harlingen zal demoraliseerend inwei» 
kon op andere_ plaatsen. Handhaving van de wetten des 
lands behoort in de allereerste plaats te geschieden door 
de daarvoor verantwoordelijke personen. 

Den Minister komt lof toe, dat hij, waar hem bekend was 
dat dit in Harlingen niet geschiedde, daartegen optrad. 

In vertrouw dat deze Minister met de kalmte en doortas-
tendheid, Zijn Excellentie eigen, deze schoone deugden reu 
opzichte van Harlingen in toepassing zal brengen, en niet 
zal aarzelen, de oorzaak van al de geleden ellende in Har 
lingen zco spoedig mogelijk weg te nemen. 

De heer van Sasse van Yaselt: Mijnheor de Voorzitter! 
Ik ben het volkomen eens met hetgeen de Minister in zijn 
Memorie van Antwoord heeft gezegd, dat men niet te veel 
moet vergen van de werkzaamheid van deze Kamer. Toen ik 
toch in den aanvang van dit zittingjaar de nieuwe omslnsren 
moest doen om de onafgedane stukken dezer Kamer, bleek 
mij, dat tal van ontwerpen, afkomstig van het Departement 
van Justitie, neg voor behandeling gereed lagen.. De Kamer 
kan inderdaad niet alles meer verorberen, nu er nog zooveel 
wetsontwerpen lisrgen. Daarom wensch ik niet bij dezen 
Minister aan te dringen op de indiening van veel wctsont-
werpen. 

Met belangstelling heb ik evenwel vernomen hetgeen de 
heer van Schaik heeft opgemerkt omtrent het ontwerp in zake 
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herziening van de burgerlijke reohtsvorderiufl, hetwelk door 
«Ie commissie-Gratama — waarvan ik de eer had lid te zrjn — 
aan H. M. de Koningin is aangeboden. Ik ben dien gsachten 
afgevaardigde dankbaar voor de welwillende woorden, door 
hem aan het adres dier commissie uitgesproken. Met hem 
hoop ik dan ook, dat het dezen Minister gegeven moge zrjn, 
dit ontwerp bij de Kamer in te dienen. Maar laat de Minister 
dan tevens indienen — al ware het alleen maar ad informan-
dum — het ontwerp in zate vereenvoudiging van rechtsple-
ging in burgerlijke zaken bij de rechtbank, samengesteld door 
de commissie-Kappeyne, thans de commissie-Limburg. 

Een der moeilijkste punten, waarover de commissie-Gra-
tama het aanvankelijk niet geheel eens was, betrof de rege-
ling van den rechtsgang bi,j den rechter-commissaris. 

In de Memorie van Toelichting van het ontwerp-Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering staat dan ook te recht, dat 
voor een behoorlijken rechtsgang bij dien rechter-commis» 
n r i s wordt vereischt een ideaal van een rechter-commissaris, 
van een griffier, van een advocaat en van een procureur. 

Het is daarom, dat ik het zou op prijs stellen, indien te 
gelijk met gezegd ontwerp, ook het door mij zooeven bedoeld 
ontwerp van de commissie-Kappeyne werd ingediend, opdat 
de Kamer zal kunnen flagaan, welke methode ds beste is voor 
de procedure ton overstaan van den rechter-commissaris, die 
van deze commissie of van de commissie-Gratama. 

Miinheer de Voorzitter! De heeren Reijmer en van Schaik 
hebben aangedrongen op een regeling van de rechtspositie 
der gehuwde vrouw. Ik acht dit een zeer netelig onderwerp, 
en kan zeer goed begrijpen, dat de Minister daaromtrent nog 
licht wil zien ontstoken door de commissie-Limburg. BH een 
huwelijk, zooals dat is geschetst door wijlen prof. Goudsmit 
op zijn colleges: zijnde een door godsdienst en zeden ge-
heiligde en in de liefde gewortelde verhouding van menschen 
tot elkander, behoeft men niet aan te dringen op versterking 
van de rechtspositie der vrouw! 

Maar als die verhouding üiFschen mau en vrouw niet een 
zoodanige is, dan vrees ik. dat wanneer men de positie van 
den man en de vrouw gelijkstelt, men zal komen tot con-
eequenties, die niet leiden tot een gelukkig huwelijk, wat 
toch het ideaal bahoort te zijn van ieder man. die met een 
vrouw ©en eebtverbintenis aangaat. Dit sluit echter niet uit, 
dat verbeteringen kunnen worden aangebracht in onze huwo-
lijkswetgeving, en dat ik daarom gaarne zal zien, dat d«zo 
Minister wetsvoorstellen daartoe bij de Kamer indient. 

Ik zeide zooeven, dat ik van dezen Minister wegens de vele 
justitieele wetsontwerpen, die nog bij deze Kamer aanhangig 
zijn, niet zal vragen de indiening van verscheidene nieuwe, 
maar ik wil toch een uitzondering maken voor hetgeen, ook 
in het Voorloopig Verslag is gevraagd, nl . inla-sschiug in het 
Wetboek van Strafrecht van strafbepalingen tegen opzette-
lijke stoornis van een electrischt bedrijf. 

De Minister weet — hem is dienaangaande reeds een- of 
tweemaal mededeeling gedaan door Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant — dat de voorziening van elcctrischen stroom 
ernstig kan worden geschaad door handelingen van bal-
dadigen. welke ernstige stoornis van het electrisch bedrijf 
en daardoor groote schade voor dat bedrijf zelf en voor de 
afnemers ten gevolge kunnen hebben, zelfs, dat er gevaar 
door ontstaat voor aanmerkelijke beschadiging van de elec-
trische installaties zelf. 

De Minister antwoordde in zijn Memorie van Antwoord, 
dat hij een ontwerp dienaangaande reeds had voorbereid, 
maar dat hij later tot de conclusie was gekomen, beter een 
afwachtende houding te kunnen aannemen, en te zien, wat 
de rechterlijke macht zou beslissen ten aanzien van diefstal 
van electrisehe energie. Het komt mij voor, dat dit een 
onderwerp is, dat met het door mij bedoeld geval geen ver-
band houdt, terwijl het bovendien zeer lang kan duren, eer 
er omtrent de door den Minister geopperde rechtsvraag een 
eindbeslissing velt. 

Wel hebben de rechtbanken te Zierikzee en te den Haag j 
reeds uitgemaakt, dat diefstal van electrisehe energie mogelijk 
is, maar de mogelijkheid bestaat, dat het gerechtshof van 
's Gravenhage omtrent het bewijs van den diefstal van een 

(van Sasse van Yssolt e. a.) 
andere meening is of dat ten slotte de Hooge Raad het arrest. 
dat door het hof in dezen wordt gewezen, om een vorm-
quaestie vernietigt en de zaak naar een onder gerechtshof ver-
wijst. De eindbeslissing over bedoelde rechtsvraag Lan dus 
zeer lang op zich laten wachten en inhisschen blijft da 
opzettelijke 6toorais van het electrisch Indrijf straffeloos. 

Naar mijn meening zijn, zooals ik reeds opmerkte, opzette-
lijke stoornis van een electrisch bedrijf en diefstal of ver-
duistering van electrisehe energie twee niet met elkander in 
verband staande onderwerpen, en kunnen deze zeer wel 
afzonderlijk in het Wetboek van Strafrecht worden geregeld, 
het eerste m. i. het best in den 7den titel van dat Wetboek, 
waar het geldt misdrijven, waardoor de algemeene veiligheid 
van personen of goederen in gevaar worden gebracht, zooals 
ook behooren te zyn opzettelijk veroorzaakte stoorniseen van 
het electrisch bedrijf, zooals die in het afgeloopen jaar en in 
het begin van dit jaar in Noord-Brabant zijn voorgekomen. 
Die behooren met zeer strenge straffen te worden bedreigd, 
want gebeurt dit niet, dan is het gevaar te duchten, dat der-
gelijke stoornissen meermalen zullen voorkomen. 

De Minister geeft in de Memorie van Antwoord in over-
weging, deze materie bij provinoiale verordening te regelen. 
Het komt mij voor, dat dit een zaak is, die de provinciale 
wetgever niet regelen kan, want hij zal niet anders straf-
baar kunnen stellen dan wat reeds strafbaar is gesteld bij 
art. 424 W. v. S., namelijk straatschenderij, en dat vermag 
hij niet. Iedereen zal bovendien moeten toegeven, dat het 
niet aangaat, wegens straatschenderij te straffen opzettelijke 
electrisehe stoornissen, als ik op het oog had en zooals zich 
de laatste twee jaar in Noordbrabant hebben voorgedaan. 
Wegens straatschenderij kan men toch slechts gestraft worden 
met een geldboete van ten hoogste f 15, terwijl op feiten als 
ik op het oog had, minstens een straf moest zijn gesteld van 
ten hoogste 5 jaar, terwijl tevens de mogelijkheid geopend 
zou moeten worden, om den dader deswege in voorloopige 
hechtenis te stellen. J)at zou afschrikkend werken, wat een 
eenvoudige politieverordening niet doet. Daarom dring ik er 
bij den Minister op aan, omdat hier periculum in mora is, 
dat hij zoo spoedig mogelijk voorstelt in het Wetboek van 
Strafrecht een-strafbepaling op te doen nemen tegen opzette-
lijke electrisehe stoornissen, waarvan in het Voorloopig Ver-
slag sprake is. 

De heer van Rappard : Mijnheer de Voorzitter! Met ge-
noegen heb ik het antwoord gelezen van den Minister van 
Justitie op de vraag in zake de verhooging van de uitkeering 
aan de gescheiden vrouw. Dx hoop, dat het niet lang zal 
duren, voordat een wetsontwerp de Kamer zal bereiken, 
waarbij die uitkeering wegens noodzakelijk levensonderhoud 
wordt verhoogd. Waar verschillende echtgenooten tegen-
woordig hun weekloon hebben zien stijgen van f 16 tot f 50, 
geloof ik, dat er alle aanleiding is, dat ook deze uitkeering 
aan de gescheiden vrouw wordt verhoogd. 

Met mindor ingenomenheid heb ik begroet het antwoord 
van den Minister van Justitie op den wensoh van sommige 
leden, in het Voorloopig Verslag geuit, om een verbod uit 
te vaardigen om een hond als trekdier te bezigen. Op bladz. 7 
van de Memorie van Antwoord zegt de Minister: 

„Het onder dit hoofd ter sprake gebrachte zal onder 
de aandacht van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken worden gebracht, aangezien dit onderwerp in de 
eerste plaats het Departement van Binenlandsche Zaken 
betreft. 

Ik geloof, dat de Minister zich hier niet op het juiste 
standpunt plaatst. De Minister doelt hier blijkbaar op het 
feit, dat met de uitvoering van sommige bepalingen van de 
Trekhondenwet de Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast. Maar waarom sijn die bepalingen van de Trekhonden-
wet in het leven geroepen? Omdat de wet het gebruiken 
van een hond als trekdier niet strafbaar stelt en men het 
lot van het ongelukkige beest wat heeft willen verzachten. 
Ik ben van meening. dat deze zaak in de eerste plaats den 
Minister van Justitie regardeert. In artikel 465 van het 
Wetboek van Strafrecht staat: 
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„Met een geldboete van ten hoogste vijftien gulden 

•wordt gestraft: 
1°. hij die door dieren doet trekken of diagen een 

last, welke kennelijk hunne krachten te boven gaat; 
2°. hij die het vervoer door trek- of lastdieren doet 

plaats hebbon op eene noodeloos kwellende wijze; 
3°. hij die dieren vervoert op eene noodeloos kwel-

lende wijze." 
Welnu, men voege hieraan toe een nieuwe alinea, waarbij 

strafbaar wordt gesteld het gebruiken van een hond als trek-
dier, en de Trekhondenwet heeft heelemaal geen reden van 
bestaan meer. 

Üe heer Schaner schijnt het niet zoo erg te vinden, maar 
als hij even wil wachten en mij niet interrumpeert, zal ik 
hem bewijzen, welke schandelijke tooneelen zich afspelen. 

Hoo sohcone voorschriften men ook maakt tot bescherming 
van de trokhonden, zij worden tcch niet nageleefd, immers 
hoe moeilijk is het toch te bewijzen, — en op dit woord leg 
ik allen nadruk — dat het vervoer plaats heeft gehad op een 
noodeloos pijnlijke of kwellende wijze. De misstanden nemen 
nu eenmaal toe. 

Ik zou zeer gaarne willen, dat de Minister mij eens het 
enoegen zou doen, met mij een autotochtje te maken als al 
ie Zuiderzeevisschers hun waren aan den man brachten, op 

uren afstand van hun woonplaats, tot op de Veluwe toe. i k 
ben er dan vast van overtuigd, dut als de Ministor die erger-
lijke tooneelen had gezien, binnen enkele weken een wets-
ontwerp bij de Kamer zou komen waarbij verbodeu werd een 
hond als trekdier te gebruiken. Ik zou gaarne willen, dat de 
heer Schaper mede die autotocht maakte, dan zou ik hem 
toonen, hoe het vaak voorkomt, dat drie honden, twee grootc 
en een kleine, voor een kar zijn gespannen en uren moeten 
afleggen, terwijl de derde hond zolis nog Koog in het tuig 
wordt gehouden, zoodat de twee anderen niet alleen moeten 
trekken, maar nummer drie ook nog moeten opbeuren. 

Het eenige radicale middel is het uilvaardigen van een 
verbod. Waarom zou een hond niet hier als treKdier geweerd 
kunnen worden, waar men in Engeland het gebruik van een 
hond tot vervoer al sedert 1857 heeft verboden? En tal van 
andere landen hebben dat ook gedaan, ik noem bijv. Dene-
marken. Het is het eenige middel om aan die ergerlijke too-
neelen een einde te maken en het is juist zoo bedroevend, dat 
in Engeland het ergerlijke hiervan wel wordt ingezien en in 
ons land niet. Ik dring er daarom met klem op aan bij den 
Minister — en ik ben overtuigd, dat ik spreek namens velen 
— om te komen met oen wetsontwerp, waarbij het verboden 
wordt de hond als trekdier te gebruiken. De Trekhondenwet 
heeft er niets meer mede te maken wanneer er een bepaling 
komt in ons Wetboek van Strafrecht. 

Mijnheer de Voorzitter! Een enkel woord nog over een 
onderwerp, hetwelk ik reeds meermalen hier heb aangeroerd, 
nl. de deurwaarders. Ik heb er zoo dikwijls bij den Minister 
op aangedrongen, _ om toch te komen met een wetsontwerp 
regelende de salarissen en den rechtstoestand van de deur-
waarders, opdat eindelijk die ongelukkige menschen worden 
geholpen. 

Alle staatsdienaren hebben verhooging gekregen, maar 
deze menschen sehijuen op hun verhooging maar steeds te 
moeten wachten. 

De heer Kleerekoper: Mijnheer de Voorzitter' Zonder dat 
ik er iets onvriendelijke mede bedoel tesrenover een van mijn 
geachte medeleden, zou ik toch de opmerking willen maken, 
dat het vrouwenkiesrecht zijn schaduw reeds voooruitwerpt. 
Want het is treffend geweest hoe bij de schriftelijke debatten 
en ook bij deze mondelinge toelichting het pleit voor den 
rechtstoestand van de vrouwen van alle kanten is gevoerd, 
hoewel de rechteloosheid^ van de vrouwen reeds zoo lang heeft 
geduurd, en op voorziening in dat gebrek reeds zoovele jaren 
is aangedrongen. 

Ik zou echter tegenover de meening, welke hier is verkon-
digd door den heer van Schaik, dat de Minister onjuist had 
gehandeld door deze zaak. althans in eerste instantie, op te 
dragen aan de cominissie-Limburg, als mijn meening willen 

(Kleerekoper.) 
zeggen, dat ik mij juist heb verheugd, dat bij die commisfie 
de eerste voorbereiding is terechtgekomen. 

Ik heb mij daarover verheugd, juist op dezelfde gronden, 
als waarop de heer van Schaik zich daarover heeft beklaagd. 
De heer van Schaik toch zeide volkomen te recht, dat. wan-
neer het gaat om de nieuwe rechtspositie der vrouw, en met 
name der gehuwde vrouw, die in achterstand het meeste 
lrjdt, de meeningen bij de onderscheiden politieke groepen 
zoozeer uiteenloopen, en daarbij de principieele meenmga-
verschillen een groote plaats innemen. Op dien grond üon 
de Minister alleen zelf deze materie ter hand nemen en ons 
een ontwerp voorleggen, dat getuigenis aflegt van de be-
ginselen, die hij daarbij vooropstelt. 

Wanneer ik het nu goed begrijp, is de oommHsie-Limburg, 
waarin ongetwijfeld mannen zitten van verschillende levens-
richting, maar welke niet met het oog op die verschillende 
levenarichting is samengesteld, zooals men dit dost met 
Staatscommissies, welke meer-politieke doeleinden nastre-
ven. een commissie, bestaande uit vooraanstaande, vcortref-
felijke juristen. En wanneer nu van deze commissie eeu 
ontwerp komt, heeft dit de meeste kans het midden te zullen 
houden tusschen de uiteenloopende levensrichtingen, welke 
zich op dit gebied bewegen, en is de kans zeer groot, dat de 
weg zal worden gevonden om de positie van de vrouw te 
regelen zonder dat die regeling moet afstuiten op ernstige 
meeningsverschillen, welke daaromtrent bij de verschillende 
fracties in de Kamer bestaan. Zoodat de politieke onbevan-
genheid van die commissie voor mij een aantrekkelijkheid 
heeft voor de voorbereiding van deze zaak, omdat haar werk, 
wanneer het de Regeering en ook de Kamer bereikt, niet 
eerst zal worden getoetst op zijn politieke merites, maar zal 
worden beschouwd als wat uit de smeltkroes te voorschijn 
is gekomen, nadat mannen van erkende bekwaamheid hun 
oordeel over deze zaak hadden laten gaan. 

Ik hoop en vertrouw dat door deze werkmethode spoedig 
de achterstand in het belang van de vrouw zal worden inge-
haald. 

Evenals bij de behandelinsr vim het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering wil ik ditmaal, in aansluiting bij hetgeen 
door vorige geachte sprekers is gezegd, pleiten voor uit-
breiding en betere regeling van den finaneieelen steun van 
Rijkswege voor kosteloozen rechtsbijstand. 

Maar handhavende het standpunt dat ik ook vroeger daar-
omtrent heb ontwikkeld, zou ik den Minister met aandrang 
willen vragen om. wanneer hij in deze ingrijpt, dat niet tg 
doen_ op de als ik het zoo mag noemen amhtenaarsachtige 
manier waarop de heer Reijmer zich blijkbaar deze zaak 
heeft voorgesteld. Die spreekt van menschen, die vast aan-
geeteld zijn en die er speciaal hun taak van maken om tegen 
bezoldiging voor den kosteloozen rechtsbijstand te zorgen. 

Ik geloof wel, dat het een voortreffelijk ding is, dat ook 
de onvermogende door financieelen biisland van overheids-
wege een advocaat krijgt, die zijn vollen tijd en zijn volle 
aandacht aan zijn zaak kan geven en die zaak niet als een 
nevenzaak behandelt, in een verloren kwartiertje. Er zijn 
ongetwijfeld zeer verdienstelijke advocaten, die dat heel goed 
doen. Er zijn ook anderen, die het minder poed doen, en 
het is jammer dat men een premie moet stellen op die ge-
ringe plichtsbetrachting, maar daaraan is blijkbaar geen 
ontkomen en de rechtzoekenden mogen in creen geval bet 
slachtoffer worden van het gemis van plichtsbetrachting, in 
het geval dat niet voldoende betaald kan worden. 

Ik zou er nu prijs op stellen dat de financieele regeling 
zoo getroffen werd, dat iedere advocaat op zijn beurt zulke 
zaken in handen kreeg en dat men niet een soort van dorre 
ambtenarij krijgt voor de verdediging van onvennoirende 
lieden of voor den bijstand van onvermogenden in civilibus. 
Anders wordt die rechtsbijstand toch niet wat hij zou geweest 
zijn wanneer hij tegen een betaling door den cliënt zou ver-
leend zijn. 

Het heeft mij gespeten, dat de Minister in de Memorie 
van Antwoord zoo ver weggeworpen heeft de gedachte, dat 
hij zelf zon bevorderen, voor zoover dat in zijn macht ligt, 
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om het instituut van den alleen rechtsprekenden rechter uit 
te breiden. 

Ik heb mij veroorloofd in het Voorloopig Verslag te doen 
opnemen de opmerking dat, waar de Regeering hoe langer 
hoe meer goneigd is in strafzaken door één rechter in plaats 
van door een college te laten rechtspreken, daarmede toch 
gezegd is dat wat in strafzaken kan a plus fort raison in 
burgerlijke zaken zou kunnen, want in burgerlijke zaken 
wcrdt ten slotte beslist over materieele belangen en in straf-
zaken over levende personen, en wanneer dit laatste mag 
toevertrouwd worden aan één man, dan kan het eerste zeker 
ook aan één man toevertrouwd worden. 

Waar nu voortdurend gesproken wordt over bezuiniging, 
waar de Minister zelf in zijn begrooting verschillende 
nieuwe reckter- en raadsheerplaatsen te bezetten heeft, waar 
de Minister zelf de klassieke klacht herhaalt, dat het buiten-
gewoon moeilijk is om aan candidaten voor het rechterlijk 
ambt te komen, omdat de bezoldiging geen gelijken tred 
houdt met hetgeen door juristen in de vrije maatschappij 
kan verdiend worden — ik meen dat de Minister dit in ver-
band met de magistratuur gezegd heeft, maar in elk geval, 
over het feit dat ik noem, is iedereen het eens —, daar is 
de uitbouw van het instituut van den alleen-rechtsprekenden 
rechter een uitstekende manier om hierin te voorzien. 

Ik weet wel, de Minister zegt het ook in de Memorie van 
Antwoord, dat de wet het al mogelijk maakt en men moet 
dus afwachten in hoever de rechterlijke macht zelf van dat 
instituut gebruik zal maken, maar mijn wensch is dat de 
Regaering, door niet het uitzicht te openen op een voort-
durende uitbreiding van het aantal rechter* en raadsheer-
plaatsen, zelf den prikkel zcu scheppen om het instituut van 
den unicus judex meer dan thans te laten werken. 

Dan wil ik nog eens herhalen wat ik ook in liet Voorloopig 
Verslag heb doen opnemen, nl. dat deze Minister, naar het 
mij voorkomt — en daarin is hij misschien niet een uitzonde-
ring maar eerder de regel, gelijk zijn ambtsvoorgangers ge-
weest zijn — te weinig krachtig ingrijpt wanneer feiten te 
zijner kennis komen welke wijzen op rechteloosheid van bur-
gers, die door hem als hoofd der jnstitie in Nederland dan in 
bescherming moeten genomen worden. 

Dc heb in den loop van het vorig jaar den Minister ge-
vraagd naar het gebeurde te Leerdam. De Minister heeft ge-
antwoord, dat hij daarnaar een uitgebreid onderzoek had inge-
steld en dat hem gebleken was dat al die vreeselijke mededee-
lingen, welke men gekregen had over een man, die in ver-
hoor was gehouden, die al dien tijd honger geleden had en had 
gestaan, die al dien tijd geboeid was geweest en die een ge-
heelen nacht gefolterd was door den burgemeester van Leer-
dam, dat al die verhalen deels onjuist en deels schromelijk 
overdreven waren. 

Nu zou ik den Minister willen vragen: heeft Zijn Excel-
lentie bij een zoo ernstige beschuldiging, die ook bij schrifte-
lijke viaag door een lid der Kamer te zijner kennis was ge-
bracht, den betrokken verdachte uit Leerdam gehoord P Heeft 
hij hem contradictoir gehoord tegenover den burgemeester 
VOD Leerdam? Ik wil zeggen, zonder dat ik het recht heb dit 
nader te preciseeren, dat de wijze waarop dezo klachten tot 
mij waren gekomen, het bijna onmogelijk maakte te onder-
stellen dat die klachten onjuist konden zijn. En wanneer ik 
naga wat de Minister verder in zijn antwoord toegeeft, bijv. 
dat deze man in voorloopit? verhoor was geweest van 's avonds 
ongeveer 10 uur tot den volgenden morgen half 7,_ dan is die 
tijdsduur, nog wel in den nacht, reeds een aanwijzing dat het 
met dat verhoor niet zoo heol erg in orde kan zijn geweest. 
Als de Minister dan zelf mededeelt, dat de burgemeester ge-
durende dat verhoor eenige ververschingen nuttigde, omdat 
hij in den waan verkeerde dat ook de verdachte behoorlijk 
hcd gesoupeerd, wanneer dan achteraf na dit gebeuren in dit 
viaap-en-anfVoordsrjel de geheele gemeenteraad van Leer-
d;:m bij de Regeerin? moet aandringen om van dien burge-
meester te worden verlost, dan gaat de Minister van Justitie 
tcch niet vrij uit. die kort te voren in de gelegenheid is ge-
weest zulk een schandaal te onderzoeken en niet ter plaatse is 
gegaan, gelijk ik meen te moeten onderstellen, om de per-
sonen over en weer te hooren. 

(filcerekoper e. a.) 
Het heeft mij ook getroffen dat op dezen zelfden dag waar-

op 's Ministers begrooting behandeld wordt in de ochtend-
bladen voorkomt een verslag van een strafzaak, die gisteren 
gediend heeft in hooger. beroep voor het gerechtshof in den 
Haag en welke betreft iemand, die zich op strafbare wijze had 
uitgelaten over den burgemeester van Woubrugge. Nu is bij 
de behandeling van die zaak gebleken, dat er was een brand-
stoffenhandelaar, die benadeeld was en dat een ministerieel 
ambtenaar was gezonden om die zaak te instrueeren; d«vt 
daarin moesten worden gehoord 3e burgemeester en de veld-
wachter en dat, vóórdat die veldwachter werd gehoord, de 
burgemeester dien veldwachter bij zich heeft laten komen en 
hem een verklaring heeft voorgelezen, met de kennelijke be-
doeling dien man te suggereeren dat hij die verklaring in dien 
vorm aan den ministeneelen bezoeker zou voordragen, ter-
wijl bekend was, dat die burgemeester, om het zoo maar eens 
sober te zeggen, niet heel veel bijzonders was en daarentegen 
die veldwachter ter plaatse bekend stond als een bijzonder en 
zelfs intellectueel man. Die veldwachter heeft die gesug-
gereerde verklaring van de hand gewezen en van dien datum 
is hij vervolgd door de wraakneming-en en plagerijen van dien 
burgemeester. Waar nu blijkt, dat het pleidooi van den advo-
caat, die dien veldwachter in de vervolging wegens smaad-
eohrift heeft bijgestaan — de advocaat was zelf bij de zaak 
betrokken —, de volgende mededeeling bevatte, dat de man 
zich had beklaagd bij den Minister van Justitie en bij een 
Kamerlid, maar dat niets hielp, daar zijn dit de voorbeelden, 
welke ik bedoel. Wanneer zulk een klacht komt ten opzichte 
van een burgemeester tegenover een veldwachter in een justi-
tieele aangelegenheid, dan heeft men in het Nederlandsche 
volk het gevoel, dat als die mindere staat tegenover een meer-
dere, er geen recht is te krijgen. Men kan het eens probeeren: 
men neemt wel eens een Kamerlid in den arm, die zich dan 
bij den Minister vervoegt, maar het helpt absoluut niets. Ik 
heb een voorbeeld gezien, dat een veldwachter, die uit hoofde 
van zijn politieke overtuiging van een premie was beroofd, 

ezet op het ontdekken van een spoor van een misdrijf, zich 
aarover beklaagde. Die klacht was juist; ik heb de zaak on-

derzocht en een advocaat, die in de zaak betrokken was, ge-
sproken; ik heb de zaak aan den Minister ter behandeling 
voorgedragen. De Minister heeft de zaak onderzocht. Maar 
dan geschiedt dat niet ter plaatse en persoonlijk, neen, men 
vraagt rapporten en dan meestal van personen, wier ambte-
lijke reputatie juist bij den loop van dat onderzoek is be-
trokken. En dan blijft men altijd precies voor het raadsel 
staan. De schoonste wetten en het best geoutilleerde Departe-
ment van Justitie baten niet, als het hoofd van het Departe-
ment persoonlijk ingrijpt. De rechtvaardigheid gebiedt te 
zeggen, dat dit niet een verwijt is speciaal aan het adres van 
dezen bewindsman; het is een karakteristiek van het regime, 
dat altijd zoo geweest is. Het wekt bij het volk de over-
tuiging, dat het kwaad kersen eten is met groote heeren, en 
dat kleine menschen in den druk geraken, als zij trachten 
recht te krijgen. 

De heer Brau t lgam: Mijnheer de Voorzitter! Het vorige 
jaar heb ik den Minister gevraagd hoe het stond met de her-
ziening van het Wetboek van Koophandel en speciaal van 
den vierden titel van het I lde boek. De Minister voegde mij 
toe: houd moed, de herziening van het Wetboek van Koop-
handel is binnenkort aan de orde en ofschoon daarin de 
vierde titel van het I lde boek niet is opgenomen, wil ik 
zeggen, dat het mijn plan is daarna met die_ herziening te 
komen. Ik moet toegeven, dat de Minister in deze woord 
heeft gehouden. Hij zegt in de Memorie van Antwoord, met 
den Minister van Arbeid in gedachtenwisseling te zijn ge-
treden over een nieuwe regeling van de rechtspositie van 
het scheepsvolk en m zooverre zou ik dus tevreden kunnen 
zijn. Toch ben ik slechts matig tevreden over den gang van 
zak.en. 

In den loop van het vorige zittingjaar is verschenen het 
wetsontwerp tot herziening van het Wetboek van Koophan-
del, maar daarin is de vierde titel van het I lde boek uit-
geschakeld en dat zullen wrj straks te behandelen krijgen. 
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ponder te weten wat de voorstellen tot herziening van den 
Tierden titel zullen zijn. Dit neemt echter niet weg, dat het 
mij voorkomt, dat het zeer moeilijk zal zijn de herziening 
van het Wetboek van Koophandel te behandelen, als niet 
inmiddels js verschenen het wetsontwerp dat inhoudt een 
herziening van de rechten en verplichtingen van de scheeps-
gezellen. 

Het valt immers niet te ontkennen, dat de herziening die 
wordt voorgenomen en in een wetsontwerp is belichaamd, toch 
ook praejudicieert op de rechten en verplichtingen van de 
scheepsgezelien en dat het zeer bezwaarlijk zal zijn, de arti-
kelen, die nu voor ons liggen, te aanvaarden zonder dat wij 
weten hoe de artikelen over de rechten en verplichtingen der 
acheepsgezellen er zullen uitzien. Het wil mij ook voor-
komen, dat bij uitstel van behandeling een onbülijkheid 
zou worden begaan tegenover de scheepsgezelien en dat het 
zoo ook door de zeelieden wordt gevoeld, blijkt uit het adres, 
dat 10 November bij de Kamer is ingezonden door het Perma-
nent Comité ter verbetering van de rechtspositie der zee-
lieden, waarbij zeelieden van diverse categorieën, zoowel 
officieren als minderen, zijn aangesloten en dat in totaal 
ruim 15 000 zeevarenden vertegen woord igt. In dat adres 
lees ik: 

„dat zij echter met groote teleurstellng hebben kennis 
genomen van het feit. dat de Regeering den Vierden 
Titel van net Tweede Doek van het W. v. K. thans niet 
aan een herziening onderwerpt, doch daaromtrent mede-
deelt, dat het voornemen bestaat, het than9 ingediende 
voorstel te doen volgen door een ontwerp van wet tot 
regeling van de arbeidsovereenkomst van schipper en 
Bohepelingen." 

Deze grief is volkomen gegrond. Het is niet mijn bedoe» 
ling op dit oogenblik in de merites van het wetsontwerp, 
dat bij de Kamer is ingediend, te treden, maar ik wil met 
twee voorbeelden, het eene ontleend aan de rechten en het 
andere aan de verplichtingen der zeelieden, aantoonen, hoe 
het niet wel mogelijk is tot deze iierzieing over te gaan zon-
der dat wij bekend zijn met de artikelen ten aanzien van de 
scheepsgezellen. 

Het nieuwe wetsontwerp gaat in hoofdzaak uit van dit 
feit, dat do aansprakelijkheid ten volle bij den reeder be-
rust, dat wordt gebroken met de gedachte, dat de aanspra-
kelijkheid van den reeder niet verder gaat dan tot hetgeen 
hij aan de zee heeft toevertrouwd. Nu wordt in de Memorie 
van Toelichting dan ook geegd, dat dat wenschelijk is omdat 
het anders tot een volstrekte onredelijke verrijking van den 
reeder zou kunnen leiden in verband met de &ssurantiepen-
ningen. Maar wij zien, dat toch gehandhaafd wordt art. 418 
van den Vierden Titel, dat zegt: 

„De scheepsofficieren en scheepsgeaellen kunnen geen 
huur of loon vorderen, wegens de reis waarop het schip 
genomen en voor goeden prijs verklaard wordt, of zoo-
danig strandt en breekt, dat schip en goederen geheel 
en al vergaan." 

D. w. z., dat tegenover den verlader en den ontvanger, 
tegenover iedereen de aansprakelijkheid van den reeder 
erkend wordt, maar dat tegen de bemanning gezegd wordt, 
dat, wanneer het schip verloren gaat, zij geen huur of loon 
kan vorderen. 

Ten aanzien van de verplichtingen wordt in art. 367 van 
het nieuwe wetsontwerp gezegd: 

„De kapitein, vernemende dat de vlag, waaronder hij 
vaart, onvrij is geworden, is verplicht in de meest in 
de nabijheid gelegen onzijdige haven binnen te loopea 
en aldaar te blijven liggen, totdat hij op veilige wijze 
kan vertrekken of van den reeder stellige orders om te 
vertrekken heeft ontvangen." 

Dat wil dus zeggen, dat als de vlag onvrij is en de reeder 
desniettemin meent het er op te kunnen wagen en den kapi-
tein stellige orders geeft, de bemanning, in verband met de 
huidige omschrijving van haar verplichtingen, dan gedwon-
gen zal zijn de reis mede te maken, zoodat in tijden als de 
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afgeloopen oorlogsjaren met duikbooten- en mijnengevaar de 
reeder niet enkel over het wel en wee van zijn schip, maar 
ook over leven en dood van de bemanning zou kunnen be-
schikken. Daarom is het noodig, dat de Kamer, alvorens aan 
te vangen met de behandeling van de herziening van het 
Wetboek van Koophandel, allereerst een wetsontwerp in 
zake de regeling van de rechtspositie der schepelingen be-
handelt. Toen in 1907 prof. Molengraaff' van Minister van 
Raalte opdracht kreeg om een ontwerp-Wetboek van Koop-
handel samen te stellen, hield die opdracht ook in de her-
ziening van den Vierden TtteJ. De hoer Molengraaf? heeft 
dan ock veel voorbereidend werk in dezen verricht, zoodat 
het zeer wel mogelijk is, het door mij bedoelde wetsontwerp 
binnen enkele maanden gereed te hebben. Ik dring er daarom 
bij den Minister op aan, dat hii opdracht zal geven om een 
dergelijk wetsontwerp ten spoedigste samen te stellen en bij 
de Kamer in te dienen. 

De heer Beumer : Mijnheer de Voorzitter! De heer Bi au-
tigam was niet geheel ingenomen met den loop van zaken 
betreffende de wijziging van het Wetboek van Koophandel 
en heeft te kennen gegeven, dat het aanhangige wetsontwerp 
niet moest worden behandeld, voordat was ingediend een 
ontwerp, waarbij het arbeidscontract van de schepelingen 
wordt geregeld. 

Ik wil den Minister verzoeken, aan dien wensch geen ge-
volg te geven, omdat daardoor de totstandkoming van het 
aanhangige wetsontwerp, waarvan de afdoening urgent is 
te achten, gevaar loopt te worden vertraagd. Jarenlang is 
gewerkt aan de voorbereiding van dit ontwerp, dat nu in 
Randen is van een commissie uit de Kamer. Die commissie 
betreurt het, dat haar verslag nog niet gereed is; de redenen 
daarvan liggen ten deele in een langdurige zeer betreurde 
ongesteldheid van den voorzitter der commissie. Zij meent 
echter, dat het ontwerp zoo spoedig mogelijk moet worden 
afgedaan en daaraan volstrekt niet in den weg mag staan een 
regeling van het arbeidscontract der schepelingen. Indien 
de Minister voor dat laatstgenoemde onderwerp wat wil doen, 
zal de commissie dat toejuichen, maar zij is van oordeel, dat 
het eene punt onafhankelijk van het andere hier kan worden 
behandeld en dat in geen geval de afdoening van het aan-
hangige wetsontwerp mag worden vertraagd, omdat wen-
schelijk is de afdoening van een ander wetsontwerp. 

De geachte heer Kleerekoper gaf te kennen, dat uit de 
redevoeringen van eenige leden was gebleken, dat het vrou-
wenkiesrecht zijn schaduwenvooruit werpt. Inderdaad, Mijn-
heer de Voorzitter, wie kennis genomen heeft von het verslag 
van een der jongste zittingen van den Amsterdanischen ge-
meenteraad, zal het met mij eens zijn, dat donkere schaduwen 
zich hebben vertoond. Men heeft beweerd, dat de komst der 
vrouwen in de politiek daarin een element van zachtaardig-
heid en lieflijkheid zou brengen; maar het is gebleken, dat 
dit een misvatting is geweest. 
_ En nu hebbon wij nog maar de schaduwen van het pas-

sieve vrouwenkiesrecht; hoe zal het zijn onder het actieve? 
Inderdaad, het vrouwenkiesrecht werpt zijn schaduwen 

vooruit, en misschien dat ook een enkele redevoering in deze 
Kamer in die schaduwen heeft gestaan. Ik houd ni?t van 
de schaduw; ik sta liever in de zon, en daarom wensch ik ook 
een enkele opmerking te maken en den Minister te waar-
schuwen tegen desiderata, aan deze zijde van de Kamer door 
sommigen geuit. 

Ik erken, dat de rechtspositie der vrouw niet is in e 11e 
opzichten, zooals ik ze zou wenschen; maar iets anders is, 
of men er op aan moet dringen, dat de Regeering juist dit 
onderwerp als zoo urgent ter hand neemt. 

De heer van Schaik heeft er op gewezen, dat de Minister 
in de Memorie van Antwoord de quaestie van de herziening 
der huwelijkswetgeving min of meer verwijst naar de com-
missie-Limburg, wat hij onjuist achtte, omdat naar zijn 
meening, waar hot hier principieele vragen betreft, een spe-
ciale Staatscommissie die quaestie moet behandelen. 

Ik erken, dat de commissie-Limburg voor de oplossing van 
beginselvragen niet de eerstaangewezene is, maar ik veimoed, 
dat de Minister hier meer het oog had op enkele punten, 
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waaromtrent niet het principieele meeningsverschil bestaat, 
waarop de heer van Scnaik wees. 

Indien die geachte afgevaardigde van oordeel mocht 
wezen, dat bij de Regeering aandrang moet worden uitge-
oefend om te komen met een wetsontwerp, waarin een oplos-
sing van deze nuaestie is belichaamd, die juist de principes 
raakt en regelt in zeer vooruitstrevenden zin; indien hij 
meent, dat de Minister moet komen met een ontwerp dat 
aannemelijk is voor degenen, die zeer vooruitstrevende denk-
beelden innemen, dan wensen ik daartegenover den Minister 
te waarschuwen en hem in overweging te geven, zulks maar 
niet te doen. 

De Minister, hoewel jeugdig; is verstandig en voorzichtig 
genoeg, om geen onbezonnen dingen te doen; maar toch kan 
net hem aangenaam zijn, een enkel woord van steun uit de 
Kamer te ontvangen. 

Laat de Minister zich buiten het aangevoelde netelige 
onderwerp houden; er valt nog genoeg te doen; hij kan dit 
punt. waarbij zeer ernstige meeningsverschillen zich zullen 
openbaren, beter laten rusten dan net in een wetsvcoi-stcl 
belichamen. 

Ik moge hierbij even wijzen op een ontwerp, ook in het 
Voorloopig Verslag met eere en instemming vermeld, betrof-
fende hoofdlijnen voor een moderne huwelijkswetgeving, 
waarin de geduchte wordt gelanceerd om raden voor gezins-
aangelegenheden in te stellen. Wij hooren tegenwoordig van 
allerlei dwaze raden, en daarom verbaast het mij niet. dat 
hier ook een raad voor gezinsaangelegenbeden wordt ge-
noemd. 

Wanneer de Minister het onderwerp der huwelijkswet-
geving aanvat, hoop ik. dat hij van raden voor gezinsaange-
legenheden niets zal willen weten. Wanneer de Minister zou 
meanen, dat het op zijn weg ligt, dergelijke raden vooi to 
stellen, dan «uilen wij bij die gelegenheid een eenigszins 
scherp, zij het dan overigens vriendelijk debat moeten voeren. 

Do heer van Schaik heeft ook gesproken van bet vraagstuk 
van de onafzetbaarheid van de rechterlijke macht. Er is ge-
weest een Staatscommissie, die de voorstellen tot Grondwets-
herziening had voor te bereiden en die in haar napport ook 
de mogelijkheid opent van het aanstellon van schepenre;'ii-
ters. De heer van Schaik heeft te recht ontdekt, dat die per-
soneu niet voor hun leven worden aangesteld en daarom 
gaf hij in overweging, ook het vraagstuk van de onafzetbaar-
heid van de recnterlijko macht in engeren zin eens te be-
kijken. Hij heeft de beteekenis van die zaak o. a. hierin 
gezocht, dat de rechterlijke macht tegenwoordig ook heeft 
te maken met allerlei vraagstukken^ waarin een sociaal 
element is gelegen. Indien nu de bedoeling van den geachten 
afgevaardigde mocht zijn. om bet beginsel van de onafzet-
baarheid van de rechterlijke macht op zij te zetten, dan wil 
ik ook daartegenover een ander geluid doen hooren. De heer 
van Schaik zeide wel, dat wij geen van allen blind zijn voor 
de voordeekn, die aan de onafzetbaarheid zijn verbonden, 
maar een dergelijke tirade is zoo gevaarlijk, omdat daarop 
dan volgt, dat men om allerlei redenen dat beginsel toch 
maar wil laten varen. Dr meen echter, dat, juist omdat de 
rechterlijke macht tegenwoordig meer en meer niet met uit-
êluitena juridische quaesties te maken beseft, het van hoog 
gewicht is, dat de Regeering niet het recht heeft, de rechter-
lijbe macht te beoordeelen, in dien zin dat de rechterlijke 
macht van de Regeering afhankelijk zal worden. De Regee-
ring kan op veel zaken critiek oefenen, gelijk zij veel critiek 
moet hooren, maar van de rechterlijke macht blijve zij af. 
Het beginsel van de onafzetbaarheid van de rechterlijke 
macht moet onder alle omstandigheden gehandhaafd blijven. 

Mijnbeer de Voorzitter! Ik tal geen verdere beschouwingen 
honden. Ik hoop. dat de Minister begrepen zal hebben, dat 
ik niets anders bedoelde, dan om hem steun te verleenen tegen 
©enige nieuwe denkbeelden, die naar ik verfronw, ook hem 
niet zoo aangenaam zullen zijn. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de groote welwillendheid, die gewoonlijk de 
beschouwingen over hoofdstuk IV van de Staatsbegrooting 

(Minister Heemskerk.) 
kenmerkt, en die ik ook ditmaal ter zeerste waardeer, is ook 
nu weer deze schaduwzijde aan den dag gekomen, dat mij 
een staalkaart van de meest heterogene onderwerpen is voor-
gelegd, zoodat het moeilijk zal zijn daarop een antwoord te 
geven,' dat eenigszins samenhangend kan zijn. 

De heer Juten heeft gesproken over de toepassing van de 
Vuurwapenwet. Hem gaan twee dingen ter harte: dat niet 
met het oog op de Jachtwet een vergunning voor het voor-
handen hebben van een vuurwapen zal worden gegeven of 
geweigerd, en dat in het algemeen met verstand en naar do 
eischen van den toestand ten plattelande zal worden ge-
handeld met het verleenen van die toestemmingen. Zou mis-
schien niet een circulaire, die van den Commissaris der 
Koningin in Noordbraban; den 6den November is uitgegaan, 
aan het verlangen van den geachten afgevaardigde te gemoet 
komen ? 

De machtiging tot het voorhanden hebben van een vuur-
wapen moet natuurlijk alleen gegeven worden, indien de 
houder daarbij een redelijk belang heeft, en indien hem 
dat wapen vertrouwd kan worden. 

Het zou ook wel eens een enkele maal kunnen voorkomen, 
dat de wijze, waarop hij ten aanzien van jachtovertredingoa 
optreedt, de reden zou kunnen zijn, om hem die machtiging 
te onthouden, maar ik geloof dat men wel mag zeggen, dat 
het tot de uitzonderingen behoort, en dat slechts zeer be-
denkclijke gevallen die lützonderingen zullen opleveren. 
Dat is ook de strekking van die circulaire van den Commis-
saris van de Koningin in Noordbrabatit. Waar het al of 
niet geven van die machtiging niet tot mijn bevoegdheid 
behoort, maar tot die van de noofden van politie, en van 
de Commissarissen van de Koningin, moet ik zeer voor-
zichtig zijn met het gen-en van wenken daaromtrent, maar 
ik zal nader overwegen, of het op mijn weg ligt, dat te doen. 

De heer Staalman heeft een enkel woord gesproken over 
het verleenen van gratie en de moeilijkheden, die kunnen 
ontstaan, wanneer de executie van de straf zeer lang na het 
misdrijf komt en zeer lang na de veroordeeling. 

Ik ben mij daarvan ten volle bewust. Nu gebeurt het ook 
niet zelden, dat in verband daarmede op een gratieverzoek 
gunstig wordt beschikt, maar men kan niet «eggen, dat dat 
in alle gevallen kan gebeuren. Want het kan wel zijn, dat 
de lange tijd, die verstreken is sinds het misdrijf en de nfe 
spraak, te wijten is aan de houding van den veroordeelde 
zelf, die somwijlen uit het land is gegaan, of die door her. 
haalde gratieverzoeken de zaak zeer lang gerekt beeft. 

Er zijn gevallen, waarin inderdaad het feit reeds eenige 
jaren geleden gepleegd is, en waarin het gedrag van den 
veroordeelde in dien tijd er aanleiding toe geeft, om mede 
in verband met dien langen tijd op een gratieverzoek gunstig 
te beschikken. 

Maar de geachte afgevaardigde is iets verder gegaan, en 
heeft eenige gevallen besproken waarin personen vier jaren 
na het plegen van het feit en drie jaren na de veroordeeling 
werden opgeroepen tot het ondergaan van de «traf. Hij heeft 
er echter niet bij gezegd, dat dit personen waren, die gratie 
verzocht hadden. De geachte afgevaardigde wenscht nu, dat 
de parketten aan zulke personen een wenk zullen geven om 
alsnog een verzoek om gratie J n te dienen. 

Ik moet zeer voorzichtig zrjn, daaromtrent eenige toezeg-
ging te doen. Want over het verzoek om grafteverleening be-
slist niet de officier van justitie, maar ten slotte de Koningin, 
op voordracht van den Minister van Justitie, en dat wel na 
het inwinnen van een advies van de rechtbank. Somwijlen 
worden bij die stukken ook nog eenige informaties gevoegd, 
en om nu een wenk te geven, dat men een gratieverzoek moet 
indienen op een oogenblik, waarop men nog volstrekt niet 
weet, boe de adviezen daaromtrent kunnen luiden, boe de 
omstandigheden zullen zijn, daaromtrent moet men zeer voor-
zichtig zrjn en ik zou dus geen algemeene toezegging duiven 
geven. 

De heeren Reijmer en Kleerekoper hebben een enkel woonl 
gezegd over den kosteloozen reebtebiistand. 

Ik heb met genoegen van den heer Kleerekoper vernomen, 
dat hii niet wenscht. dst in den kosteloozen rec]itsbii'f*iid 
op ambtenaarsaehtige wijze wordt voorzien, maar ik sou toch 
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niet meenen, dat daarin een reden gelegen zou weren, om niet 
«an die bureaux de gelegenheid te geven, hun wterkcaamheid 
uit te breiden. Wanneer advocaten van Staatswege bezoldigd 
worden voor kosteloozen rechtbijstand, dat zou veel te ambte-
naaisachtig ^ijn, en dat wil ik niet. Maar ook zou het te 
ambtenaarsachtig wezen, indien de advocaten aan die bureaux 
niets anders deden dan, bezoldigd door die bureaux, de 
pro-deo-zaken te behandelen. Ik veronderstel, dat die bureaux 
zorgen dat de advocaten, dia daar werkzaam zijn, een houo-
rarium ontvangen, maar niet zou, dat zij geen andere praktijk 
uitoefenen. 

Indien men kreeg eenige advocateu, die niets anders ter 
wereld deden dan tegen betaling van zekere jaarwedde, niet 
door de Regeering. mnar door zoodanige bureaux, welke 
eenig subsidie van de Regeering krijgen, kosteloozen rechts-
bij stand verleenen, dan zou ik dat betreuren. Het is ge-
wenscht, dat het advocaten zijn, die ook eenig ander werk 
hebben. Maar het komt mij juist voor. dat die bureaux de 
gelegenheid hebben om de zaak onder de advocaten zoo te 
schikken, dat aan dat vereischte wordt voldaan. 

Ik moet eerlijk zeggen: dit is voor mij de oplossing van de 
houding der Regeering tegenover den kosteloozen rechts-
bijstand. 

De heer Roijuier heeft den wemsch uitgesproken, dat ik 
dit zou doen in afwachting van een nadere regeling. Dit is 
eigenlijk mijn bedoeling niet; dat is voor mij eigenlijk de 
oplossing. 

Maar daarbij is ook de vraag gerezen, of men de advoca-
ten, die in sommige gevallen voor prodeanen verschotten 
moeten doen, van Regeeringswege niet een weinig zou kun* 
non bijstaan, en dit is een punt waarin voorzien wordt in 
art . 119 van het ontwerp der Staatscommassie-Gratama, en 
het maakt bij mij een punt van overweging uit, of in die 
richting ook nog iete zou kunnen gedaan worden. Misschien 
zou dit bij een wetsontwerp van partieelen aard geregeld 
kunnen worden. 

De heer van Rappard heeft ter sprake gebracht de Trek-
hondenwet en heeft de stelling verkondigd, dat het op den 
weg van den Minister van Justitie zou liggen om het verb>d 
van het gebruiken van treklionden voor te stellen. Wel_ is 
waar, aldus zijn redeneering, valt de Trekhondenwet onder 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, maar die geheele 
wet behoefde er niet te zijn, indien in het Wetboek van Straf-
recht verboden was om honden als trekkenden te gebruiken, 
en dientengevolge zoet men dat do zaak bü Justitie behoort. 

Dit is toch een al te eenvoudige redeneerisg. Onder den 
Minister van Binnenlandsche Zaken is nu eenmaal de Trek-
hondenwet. Dat is dus de regeling der verhouding tussenen 
de eigenaars van honden, die zij wollen gebruiken in hot 
belang van hun bedrijf als trekhond, en die honden zelf. 

Wanneer nu de Minister van Justitie ging zeggen: ik zal 
uw geheele regeling overbodig maken door plotseling het 
gebruiken van een hond als trekhond te verbieden, dan zou 
hij treden op het giebied van wetgeving, dat tot nog toe door 
uen Minister van Binnenlandsche Zaken bestreden is, en 
ik zou er toen nooit aan denken om zoo iets te doen zonder 
overleg met den Minister van Binnenlandsche Zaken. Maar 
ik durf ook op dit punt nog geen toezegging te doen. 

Ik heb wel eenigszins betreurd, dat het Trekhondenregle-
ment niet wat vlugger is ingevoerd; dat mag ik eerlijk zeg-
gen, want het instituut is indertijd onder mijn auspiciën ge-
nïaakt. Eon van de elementen was de echouderhoogte van den 
hond; daarvoor is een termijn gesteld, aanvankelijk van 
3 jaar. Die termijn is na mijn aftreden telkens van jaar tot 
jaar verleDgd. Zooals gezegd, dat heb ik wel eengszins be-
treurd. Ik geloof, dat het jammer is dat men niet eenvoudig 
gezegd heeft: wij houden ons aan dien termijn, welke tame-
lijk lang was, en binnen dien termijn moet ge maar zorgen 
dat de zaak in orde komt. 

Het is mogelijk, dat de Trekhondenwet beter zou gewerkt 
bebben, indien die termijn niet telkens verlengd was. 

Er is altijd een discussie tusschen de personen, die zeggen: 
een hond moet in het geheel geen trekhond ziju. en de per-
sonen die zeggen: een hond kan wel trekhond zijn, mits men 

hem als zoodanig maar goed behandelt. En nu weet ik wel 
dat degenen die de eerste stelling verdedigen, het gemak» 
kelijkst aanhangers vinden; die spreken het hardst; op dit 
§ebied zijn dat degenen die het verst gaan en zich het luidst 

oen hooren, die ook het meest op het gemoed van de men-
schen werken. Het is altijd ondankbaar dan eenigen twijfel 
te doen hooren, maar ik herinner mij uit den tijd dat ik die 
wet te behandelen had, dat ook de stelling dat het zoo kwaad 
niet was trekhonden te houden, als de hond maar goed werd 
behandeld, ook veel aanhangers vond. De geachte afgevaar-
digde heeft tijdens zijn rede een kleine schermutseling gehad 
met den heer Schaper, die hem half en half interrumpeerde. 
Ik begrijp dat zeer goed, want ik herinner mij uit dien 
zelfden tijd, dat toen ook, en mede door den heer Schaper, 

ezegd werd: men moet altijd eenigszins denken aan hen, die 
un broodwinning hebben door den trekhond, die zeker die 

broodwinning niet mogen hebben door hun beesten wreed te 
behandelen — ik ben daar een groot tegenstander van en 
heb dat getoond door het Wetboek op het punt van de dieren. 
bescherming verleden jaar te verscherpen — maar voor wie 
het een heel ding is als zij hun broodwinning zouden kwijt-
raken. 

De heer van Rappnrd: Waarom kan het in Engeland en 
Denemarken wel ? 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Dan zou het toch in elk geval niet andere dan 
geleidelijk kunnen ingevoerd worden eD wanneer het verkeer 
er op is ingericht dat er geen trekhonden meer behoeven te 
zijn. 

De heer Oud: Als de meiuchen hun broodwinning kwijt 
zijn, gaat de hond ook dood. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Die opmerking is treffend door haar juistheid. 
Als de menschen hun broodwinning kwijt zijn, gaat de hond 
ook dood: volkomen waar! Men moet altiid zorgen dat degene 
die u betalen moet en waarvan gij moet leven, zelf wat heeft 
om te betalen. 

Dat is een zaak, die bijv. bij de qnaestie van de salarissen 
van Overheidswege ook tê pas komt. Een uitstekende opmer-
king van den heer Oud! Als de menschen hun broodwinning 
kwijt zijn, gaat de hond ook dood; dit kan een «evleugeld 
woord worden, Mijnheer d9 Voorzitter, en niemand kan in 
dit verband zich er aan stooten als hij zich met den hond 
vergelijkt, want de hond heeft hier een eervolle vermelding. 

Dit zijn geheel ongezochte bloempjes, die ik aantref, maav 
ik durf den geachten afgevaardigde den heer vaa Rappard 
dus op dit oogenblik niet de toezegging doen, dat ik Z3l 
komen met een verbod van het gebruik van don hond als 
trekdier. 

Het zou tamelijk onschuldig zijn, wanneer het iu art. 456 
van het Wetboek werd opgenomen, want daar wordt het straf-
baar gesteld met een geldboete van ten hoogste f 15. Die 
geldboete zou het velen wel waard zijn. Maar indien het zou 
moeten gebeuren, zou het alleen geleidelijk kunuen worden 
ingevoerd. 

jfu heeft dezelfde geachte afgevaardigde nog andere be-
schermelingen, de deurwaarders. Ik kan hem mededeelen, dat 
een ontwerp-besluit tot vaststelling van de salarissen der 
deurwaarders om advies is gezonden a/in de Commissie voor 
georganiseerd overleg. Zoodra dat advies is ingekomen, zal 
de zaak spoedig voortgang kunnen hebbeu en haar beslag 
kunnen krijgen. 

Een wetsontwerp tot herziening van de tarieven voor rechts-
bijstand in burgerlijke zaken met de bedoelinsr een hoogere 
vergoeding aan de deurwaarders te verzekeren, zal vermoe-
delijk morgen — ik heb heden do desbetreffende missives 
geparafeerd — naar den Raad van State worden gezonden. 

De heer Kleerekoper heeft er zich over beklaagd, dat in het 
algemeen de Ministers van Justitie te weinicr krachtig ingri.i-
pen wegens feiten, wijzende op rechteloosheid. Hij heeft ge-
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vraagd of ik in de zaak van Leerdam den verdachte contra-
dictoir met den burgemeester heb gehoord. Dat heb ik niet 
gedaan, maar de zaak is .uitvoerig onderzocht, ik heb de 
rapporten nauwkeurig nagegaan en daaruit is mij gebleken, 
dat de verdachte wel degelijk is gehoord. 

De zaak is — dat blijkt uit de stukken — zooals ik indertijd 
in mijn antwoord aan den heer Kleerekoper heb medegedeeld. 
Het verkeerde in die zaak was, dat het verhoor inderdaad wat 
al te lang had geduurd, maar zoo geheel onschuldig was die 
beklaagde ook niet, want krj had het zich heel wat gemakke» 
lijker kunnen maken. Nu brengt de heer Kleerekoper een 
zeker verband tusschen hetgeen thans in Leerdam gebeurt en 
die zaak, maar ik geloof geheel ten onrechte. Ik had die zaak 
op zich zelf te beoordeelen en hetgeen thans in den gemeente-
raad tegen den burgemeester wordt aangevoerd is van geheel 
anderen aard. Het ligt volstrekt niet op mijn weg om in een 
appreciatie te treden van toestanden in Leerdam, omdat ik 
dan in een veel te uitvoerige beschouwing zou moeten komen, 
want bij een vorige gelegenheid heb ik bemerkt, dat er over 
die zaak hesl veel meer te zeggen zou zijn, maar eenig ver-
baad tusschen datgene waarover thans ten opzichte van den 
burgemeester wordt geklaagd en het geval van dat verhoor 
is er in geen enkel opzicht. Een bepaalde herinnering heb ik 
nog zeer zeker omtrent die quaestie. Er werd destijds beweerd, 
dat die beklaagde geen eten had gehad, maar er waren 
absoluut zekere en betrouwbare verklaringen van getuigen, 
dat hij zijn eten behoorlijk had gehad. 

De geachte afgevaardigde heeft daarbij ook ter sprake 
gebracht den toestand te Woubrugge en een geval, dat iemand 
van een premie zou zijn beroofd wegens zijn politieke over-
tuiging. Als ik mij wilde uitlaten over de toestanden in Wou-
brugge en de politieke overtuigingen zouden er bij te pas 
komen, dan zouden dezen niet werken ten nadeele van den 
veldwachter — die veldwachter is antirevolutionnair — ... 

De heer Kleerekoper: Ik heb gesproken over het geval-
Woubrugge op zich zelf. Maar het geval van die premie heeft 
zich afgespeeld te Assen; het zijn dus twee onderscheidene 
gevallen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Dat weet ik 
wel, ik beschuldig den geachten afgevaardigde dan ook niet, 

dat hij mij iets ten laste legt, maar men moet niet te vlug zijn 
met het trekken van conclusies in verband met politie); :> r:ver-
tuiging. Dat is alles wat ik wil zegsren. Yan die zaak te >V<m> 
brugge is mij indertijd iets ter kennis gekomen, in een ver-
band, waardoor de Minister van Justitie er niets over te 
zeggen had. Vergis ik mij niet, dan geldt het ook nu weer 
tiiet iets waarover de Minister van Justitie iets te zeggen zou 
hebben. Dit raakt dus den Minister van Justitie niet. 

Wat betreft de quaestie van den man, die van een premie 
beroofd zou zijn wegens zijn politieke overtuiging, deze zaak 
is indertijd onderzocht. Ik ken baar niet meer uit het hoofd 
— ik wist niet dat de geaebte afgevaardigde daarover beden-
avond spreken zou — maar ik geloof wel, dat ik, uit hetgeen 
mij toen ter kennis is gebracht, geen onjuiste conclusies heb 
getrokken. Maar indien de geaebte afgevaardigde zou 
eischen, dat. indien een dergelijk ding voorvalt, de Minister 
dan persoonlijk naar de plaats gaat en de menschen contra-
dictcir hoort, ik geloof niet dat dit een practisebe wijze van 
werken zou zijn. Ik ben mij bewust, dat ik toegankelijk ben 
voor klachten; dat ik zooveel mogelijk het tegenwoordige 
régime, waarvan de geachte afgevaardigde sprak, gebruik 
om alle klachten nauwkeurig te onderzoeken, maar indien 
dat in den regel zou moeten geschieden door een persoonlijk 
verhoor door den Minister, dan geloof ik, dat de krachten 
van den Minister zouden tekort schieten. Hij moet dus in, 
vele gevallen afgaan op rapporten en als daarin iets staat 
dat hem niet bevalt, dan moet hij daarover schrijven en dat 
doe ik dan ook wel. 

De heer Kleerekoper: Maar als eens een Minister in een 
erg geval er zelf op uitging, en die zaak eens zelf ter plaatse 
ging instrueeren, dan zou dat op andere onrechtplegers een 
sterken indruk maken. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Dat kan ook 
wel een enkele keer gebeuren. In een zaak in de straf gevan-
genis te Scheveningen heb ik dat bijv. ook gedaan en ik 
beweer dan ook niet, dat het nooit zou moeten gebeuren, 
maar men moet niet zeggen, dat het tot regel gemaakt kan 
worden. 

Men moet daarbij ook niet vergeten, dat de geachte af ge-
vaardigde de zaak van slechts één kant hoort, daardoor dus 
kan komen tot een zekere lezing van het geval die later niet 
wordt bevestigd. 

De heer Kleerekoper: En de Begeering hoort de zaak van 
den anderen kant. Het zijn altijd twee eenzijdige voor-
stellingen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Ten slotte be-
ziet de Minister bet dan toch van de verschillende kanten. 

De heer Bakker beeft ter sprake gebraebt zekere toestanden 
in Harlingen en den wenscb uitgesproken, dat bet daarheen 
zou worden gestuurd, dat de commissaris van politie aldaar 
niet in zijn ambt zou worden bestendigd. De zaak is reeds bij 
mij in onderzoek en ik zal het door dien geachten afgevaar-
digde gesprokene nader in overweging nemen. 

De neer van Sasse van Vsselt wenscht een wetsontwerp, 
om tegen te gaan de opzettelijke stoornis van den toevoer van 
electriciteit. Ik geloof dat die geachte afgevaardigde te recht 
heeft opgemerkt, dat stoornis in dien toevoer niet betzelfde 
is als diefstal van electrischen stroom. Ik ben vooralsnog niet 
geneigd om een herziening van art. 310 van het Wetboek 
van Strafrecht ten aanzien van dien diefstal voor te stellen, 
omdat ik geloof — ik spreek dat gevoelen uit met allen 
eerbied voor de rechterlijke macht — dat het ten eigen bate 
tot zich trekken van electrischen stroom diefstal is. 

Ik wil dus afwachten wat de rechter, ten slotte de Hooge 
Baad, daarvan zegt. De vraag of electriciteit als eenig goed 
is te beschouwen, is misschien meer een natuiir-philosophisch-
wetenschappelijke. dan een rechtskundige vraag. Want wat 
is stoffelijk goed ? Wat is de stof en wat is kracht P Wat is 
electriciteit, en waarom zou electriciteit niet een stof af 
een goed genoemd worden? De beslechting van die vraag 
kan voorloopig worden overgelaten aan den Hoogen Baad. 

Geheel iets ander!» is het aanbrengen van stoornis in den 
aanvoer van electrischen stroom. Daarin zou kunnen worden 
voorzien door een aanvulling van de artt. 351 en 164 van 
het Wetboek van Strafrecht en wellicht ook van andere 
artikelen. Het ligt in mijn bedoeling, binnen niet langen 
tijd een wetsontwerp over deze materie in te dienen. 

De heer van Schaik sprak over do leekenrechrspraak, en 
zooals wij van hem gewcon zijn, hebben zich daarbij wijde 
perspectieven voor hem geopend. Eigenlijk moet ik spreken 
van schepenrechtspraak; verder zou ik niet willen gaan. 
Te recht heeft de geachte afgevaardigde opgemerkt, dat iets 
dergelijks mogelijk is, als de personen niet behcoren tot de 
rechtelijke macht en afzetbaar zijn. Zij zouden dan perio-
diek aan de rechtspraak kunnen deelnemen. 

De geachte afgevaardigde heeft daaraan vastgeknoopt^ de 
afschaffing van de onafzetbaarheid van de rechterlijke 
macht en meer invloed vanwege de Beigeering. Dat is inder-
daad een ontzaglijk wijd veld. Tot nu toe is vrijwel ieder 
overtuigd geweest, dat het behoort tot de waarborgen van de 
vrijheid en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht, 
dat zij onafhankelijk is van de Begeering en deze over haar 
uitspraken niets te zeggen heeft. Maar tegenwoordig ver-
schuift veel: er zijn veel menschen, die het heel jammer 
vinden. Dat is niet een philnsophisehe, maar een procHvehe 
vraag, die zelfs op mijn audiënties naar voren komt. Meer-
malen verkondigt men de meening, dat ik toch de hoogste 
rechterlijke macht in het land ben en verkeerde vonnissen 
wel veranderen kan. Ik moot dan een soort cursusje in het 
Staatsrecht geven — dat doe ik heel kortelijk natuurlijk — 
dat zulks niet tot de bevoegdheid van den Minister van 
Justit ie behoort. Maar dan zijn er zeer velen, die dat zeer 
jammer vinden. Wij zien dat bijv. op het gebied van de 
Huuropzeggingswet, de Huurcommissiewet e. a. 

Indien het denkbeeld van den heer van Schaik ingang 
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vond, en de rechterlijke uitspraken niet meer werden ont-
trokken aan de bemoeiing; van de Regeering, zou toch eén 
Minister van Justitie niet genoeg zijn, maar moesten er 
minstens twee zijn: een voor de vele dingen, die de tegen-
woordige Minister heeft te behandelen, en een voor het 
corrigeeren van do rechterlijko uitspraken, want het zou een 
werk van zoodanigen omvang worden, dat de man iederen 
dag zou worden overstelpt met verzoeken van allerlei aard. 

De heer van S'chaik: TJ maakt er een carioatuur van. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Neen, ik maak 
er geen caricatuur van. Ik zeg het in vollen ernst: het zou 
zijn het werk van een apart ambt, dat de geheele ambtelijke 
werkzaamheid zou vorderen — ik zeg niet den geheelen 
mensch, want met iemand wiens geheele mensch opgaat in 
zijn ambt, is het altijd eenigszins mis — van dengene, die 
daarmee werd belast. 

Ik kan den geachten afgevaardigde dus daarom reeds op dit 
punt geen toezegging doen. 

Bovendien, indien de rechtspraak werd onderworpen aan 
de politieke verantwoordelijkheid van de Regeering, zou wel 
hier en daar een verkeerde uitspraak kunnen worden gecorri-
geerd, maar tot welke gevolgen het verder zon leiden is niet 
te overzien en zij zouden vermoedelijk zeer bedenkelijk wezen. 

Ik schaar mij dus in dezen aan de zijde van den heer Beumer 
en ik waardeer het ook, dat de heer Beumer een woord van 
tegenspraak heeft laten hooren, want het komt wel meer 
voor, dat op een Minister van uit de Kamer aandrang wordt 
uitgeoefend tot een of andere hervorming, die geenszins in 
den geest van de Kamer valt, maar dat tegenspraak uitblijft, 
en de Minister maar moet gissen, hoe de Kamer daartegenover 
staat. 

Zoo verheugt het mij ook, dat de heer Beumer een tegen-
spraak heeft laten hooren tegen den aandraag van den heer 
Brautigam om het wetsontwerp tot herziening vaim de eerste 
titels van het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel 
niet te behandelen, voordat ook voor ons ligt het wetsontwerp 
tot herziening van den Vierden Titel. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wensen de herziening von den 
Vierden Titel met spoed te bevorderen, en ik hoop binnen zeer 
korten tijd de opdracht tot bewerking daarvan te kunnen geven 
aan een kleine commissie, die in overleg met prof. Molen-
graaff zal worden samengesteld. Ik hoop, dat zij vlug zal wer-
ken en dat de Kamer, als het wetsontwerp inkomt, het vlug 
zal behandelen. De Minister van Arbeid heeft geen bezwaar, 
dat deze materie door mij wordt ter hand genomen als wijzi-
ging van het Wetboek van Koophandel. Het gaat dus alles in 
de richting, die de heer Brautigam wenscht, maar met allen 
goeden wil kan men er niet op rekenen, dat binnen enkele 
maanden het ontwerp wet zal kunnen zijn. Het thans aanhan-
gige wetsontwerp dateert van 1906, en eerst thans is het zoover 
dat het Voorloopig Verslag wordt ingewacht. Ik hoop, dat het 
met het andere wetsontwerp niet zoo lang zal duren, maar 
eenigen tijd van voorbereiding is toch noodig, en men kan 
gesn termijn stellen, binnen welken het wetsontwerp gereed 
moet zijn. 

Maar wat beteekent het, wanneer men zegt: het wetsont-
werp moet kant en klaar bij ons liggen ? Moet het dan bij d«n 
Minister zijn ingekomen, en deze het hebben gepubliceerd ? 
Of moet het bij den Raad van State zijn geweest en bij de 
Kamer zijn ingediend? Dat zijn nosr twee geheel verschillende 
tijdstippen. 

Wanneer men zegt, dat de Kamer dit wetsontwerp niet 
kan behandelen, wanneer dat andere wetsontwerp niet voor 
de Kamer ligt, dan zou ik zeggen, dat het dan nog beter zou 
zijn eerst het thans aanhangige wetsontwerp in openbare ba-
handeling te nemen voordat de bewerking van het nieuwe is 
aangevangen ;want anders zouden wij, door het tweede ontwerp 
ter hand te nemen, niet werken om hervormingen te bevor-
deren, maar om ze tegen te gaan. Le mieux est souvent 
Vennevxi du bien. Wat op het oogenblik zoover is. dnt het 
waarschijnlijk binnenkort door de Kamer in behandeling 
genomen kan worden, daarmede moeten wij beginnen. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1920—1921, — I I , 

Nu noemt ds geachte afgevaardigde eenige punten, die met 
de thans aanhangige regeling niet wel te vereenigen zouden 
zijn. Ligt het dan niet op den weg van den geachten afge-
vaardigde om de aandacht van do speciale Commissie op die 
artikelen te vestigen en te zeggen: indien het nieuwe ontwerp 
ongewijzigd wordt aangenomen, lipt het in de lijn. dat ook 
die en die artikelen van den 4den Titel van het Tweede Boek 
worden gewijzigd? Het is mogelijk, dat op een dergelijk 
gewijzigd artikel later een nieuwe wijziging zou komen. 
Maar dat geschiedt bij een herziening van een wetboek op 
groote schaal altijd. Ik schaar mij geheel en al aan de zijde 
van den heer Beumer, en ik vlei mij, dat de Kamer, wanneer 
eenmaal het wetsontwerp tot herziening van de eerste Titels 
yafl het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel 
in staat van wijzen zal zijn, de behandeling daarvan niet zal 
vertragen. Ik mijnerzijds zal bevorderen, dat een wetsont-
werp tot herziening van het arbeidscontract der zeelieden 
zoo spoedig mogelijk in bewerking wordt genomen. 

Thans nog een opmerking van meer algemeenen aard. 
Er is aangedrongen op, hetgeen men noemt, de herzie-

ning van de huwelijkswetgeving en van de rechten van de 
vrouw. Zoo versta ik, hetgeen op het on^enblik gebeurt, niet. 
Er bestaan in ons wetboek een aantal fouten, o.m. ten aan-
zien van het huwelijksrecht en verschillende punten, waarbij 
de rechten van de vrouw betrokken zijn. Een van die punten 
is bijv. de uitkeering aan gescheiden echtgenooten, die wel 
voor vermindering, maar nooit voor vermeerdering vatbaar 
is. Het is een dwaling te meenen, dat dit alleen in het nadeel 
van de vrouw kan ziin en nooit ten bate van de vrouw kan 
zijn. Het is ook mogelijk, dat de vrouw veroordeeld wordt om 
een uitkeering aan den man te geven. Mannen zijn ook men-
schen. Maar het is een punt, dat herziening eischt en een 
wetsontwerp daaromtrent zal spoedig de Kamer bereiken, 
want het heeft mijn Departement, naar ik meen, reeds ver-
laten, of, wanneer dat niet is gebeurd, dan zal het zeer 
spoedig geschieden. Zoo zijn er eenige andere wetsontwer-
pen, waarvan ik hoop, dat zij spoedig bij de Kamer zullen 
inkomen of binnen niet langen tijd zullen volgen. Maar ik 
herinner, dat de commissie-Kappeyne, thans de commissie-
Limburg, indertijd door den heer Kappeyne is geïntroduceerd 
als een commissie, om die fouten uit onze wetgeving weg te 
nemen, waarvan iedereen zou erkennen, dat het fouten waren 
en waarover nauwelijks discussie mogelijk zou zijn. Die voor-
spelling zal nu wel is waar niet geheel in vervulling kunnen 
gaan, gelijk ik destijds aanstonds heb te kennen gegeven, 
maar er zijn toch wel een paar van die punten, waaromtrent 
weinig verschil van gevoelen zal bestaan, en die dus ge-
gereodeliik tot partieele herz-ienincr aanleiding geven. Nu sta 
ik met die commissie voortdurend in contact, en over en 
weer opperen wij enkele punten, die nu voor behandeling 
in aanmerking komen. 

Daarvan zullen eenige binnenkort de Kamer bereiken, 
en in bewerking is o.a. een herziening van het huwelijks-
goederenrecht. Daarbij is mijn bedoeling echter niet, het 
geheele huwelij ksgoederenrecht als het ware omver te werpen 
en het in alle opzichten op een andere basis te stellen, maar 
wel om er die fouten uit weg te nemen, die met de erkenning 
van de juistheid van vele grondbeginselen van de tegenwoor-
dige wetgeving toch geacht moeten worden in die wetgeving 
te bestaan en waarvan sommige ook inderdaad in het nadeel 
van de vrouw strekken. 

Indi en men zou meenen, dat ik op het oogenblik onze 
huwelijkswetgeving geheel zou willen herzien, zou men zich 
vergissen, maar ik meen juist, dat degenen, die dit niet 
wenschen, den plicht hebben — en van dien plicht wensch ik 
mij te kwijten — om datgene, wat als onrecht gevoeld wordt, 
weg te nemen. 

In die richting wordt gewerkt in overl g met mij door de 
Commissie-Limburg, wier werkzaamheid ik zeer op prijs stel, 
en al zijn op het cogenblik de vruchten van die werkzaamheid 
nog niet openbaar, over enkele weken reeds, naar ik hoop, zal 
de Kamer eenige vruchten, die haar geboden worden, kunnen 
verteren. 

De heer van Sasse van Ysselt heeft gevraagd, welk ontwerp 
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(Minister Heemskerk e. a.) 
de Coinmissie-Keppeyne heeft ingediend, omtrent de vereen-
voudiging TO do procedure in burgerlijke zeken. 

De heer van 3asse van Ysselt: Neen, ik heb de opmerking 
gemaakt, dat naar mijn meening die Commissie-Kappeyne 
daarover een ontwerp had ingediend. I_k heb gevraagd of, als 
het ontwerp-Gratama door u zou worden ingediend, u tevens 
zoudt indienen, doch slechts ad informandum, het wetsont-
werp van die Commissie-Kappeyne, opdat zal kunnen worden 
beoordeeld, welke van de beide systemen het beste is. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Een wets-
ontwerp tot vereenvoudiging van de procedure in burgerlijke 
zaken heb ik van de Commissie-Kappeyne niet ontvangen, 
maar daarvan is die Commissie ook geen verwijt te maken. 
Teen deze commissie ontstond, was het rapport van de Com-
missie-Gratama op komst. Ik heb te kennen gegeven, dat men 
eenigszins rekening zou moeten houden met hetgeen in het 
ontwerp-Gratama zou te vinden zijn bij het voorstellen van 
partieele herzieningen van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. Dergelijke voorstellen zijn echter op het 
oogenblik nog niet gekomen maar in afwachting van de 
vraag, of een geheel nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechte-
vordering zal moeten worden vastgesteld, is de Commissie-
Limburg ontvankelijk in voorstellen tot partieele verande» 
ring. 

De heer van Schaik wenscht, dat liet wetsontwerp van de 
Commissie-Gratama maar eenvoudig ongewijzigd naar den 
Raad van State wordt gezonden. 

Het is natuurlijk gemakkelijk, om dat advies van den heer 
van Schaik op te volgen. 

Daartoe behoeft men nauwelijks .Minister van Justitie 
te zijn. 

Maar ik wil er toch nog wel over denken of het inderdaad 
op mijn weg ligt. De zaak is niet, dat ik geloof, dat de werk-
kracht van de Kamer te kort schiet, om een Wetboek af te 
doen. Met het Wetboek van Straf vorder ing ia het nog al 
vlug gegaan en ik hoop, dat het ook met de 2 Titels van 
het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel wel 
vlot zal gaan. Ik durf het met de Kamer ook wel aan, als 
ik tijd van leven heb, een geheel wetboek te behandelen op 
juridisch gebied. 

Maar de Kamer beeft niet altijd tijd om dergelijke zaken 
aan de orde te etellen, want zij heeft nog andere werkzaam -
heden, welke somtijds zeer veel tijd kosten, en dan is het 
wel eens moeilijk voor ontwerpen van den Minister van 
Justitie tijd te vinden. Nu ligt er op het oogenblik een 
groot ontwerp en eenige van meer beperkten omvang, en 
esnitre kleine komen er nosr in. Ik kan dus niet ze<rgen, 
dat liet thans het juiste oogenblik is om een gebeel Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering in te dienen. Er is dus ge-
legenheid om den inhoud van net ontwerp der Staatscom-
missie-Grataina nog na te gaan, en ik boop, dat voor indie» 
ning van zoodanig ontwerp bet juiste oogenblik binnen niet 
te langen tijd zal aanbreken. 

Ik hoop, Mijnheer de Voorzitter, dat ik hiermede de ver-
schillende sprekers heb beantwoord. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

Artikel 1 komt in behandeling. 

Onderartikel 1 wordt zonder beraadslaging en zonder hoof-
delijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Op onderartikel 2 was door den heer Mar-
chant een amendement ingediend, maar de voorsteller heeft 
mij medegedeeld, dat hij na de uitvoerige verdediging van 
dezen post door den Minister bij Nota, 4 December aan de 
Kamer ingezonden, dit amendement niet handhaaft. 

De onderartikelen 2 tct en met 7 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen, 

(Voorzitter e. a.) 
De Toorzit ter: I n de Nota van Wijziging (Stuk n°. lö) 

wordt een wijziging aangebracht in onderartikel 8, waarbij 
het cijfer wordt gebracht op f 50 500 30. 

Dit ie een drukfout en moet zijn f 5 050 030. 

Beraadslaging over onderartikel 8, luidende: 
„Traktementen van de leden der rechterlijke macht, 

traktementen van en toelagen aan de schrijvers ter grif-
fie en ten parkette, traktementen van de bedienden bij 
de gerechten, vergoedingen aan kantonrechters voor de 
waarneming der werkzaamheden van rechter in een aan-
grenzend kanton, toelagen aan griffiers van ontbonden 
kantongerechten, f 5 050 030." 

De heer Tan Sassc van Tsselt : Mijnheer de Vooratisrl 
De Regeering tracht den achterstand, welke bij eenige rech-
terlijke colleges in bet Zuiden der lands bestaat, te achter-
halen door aan eenige rechtbanken aldaar toe te voegen 
overcomplete rechters. Verleden jaar heeft de Regeering 
voorgesteld om boven bet maximum een rechter te benoemen 
bij de rechtbank te 's Hertogenbosch, thans stelt zij voor het-
zelfde te doen voor wat betreft de rechtbank te Breda. Ik zou 
het echter beter achten, indien de Regeering de moeilijkheid, 
welke van den achterstand bet gevolg is, op een andere 
manier oploste. 

Waardoor ontstond die achterstand en bovendien de over-
lading met werkzaamheden bij de rechterlijke colleges in het 
Zuiden des lands? Wanneer ik naga den toestand, zooals 
die is in het zuiden van het land, dan kom ik tot de conclusie 
dat die vermeerdering van werkzaamheden het gevolg daar-
van is, dat sedert 1877, waarin de nieuwe rechterlijke orga-
nisatie tot stand kwam, de bevolking van Noordbrabant en 
Limburg en ook de industrieele en landbouwbedrijven in 
die provinciën aanmerkelijk toegenomen zijn. Daaraan is 
te wijten de groote toevloed van burgerlijke en strafzaken 
bij de rechterlijke colleges aldaar. 

Een spoedige bei echting van die zaken zal men niet kun-
nen verkrijgen door bij deze of gene rechtbank een rechter 
meer te benoemen, maar wel door in te stellen een nieuwe 
rechtbank. 

In de Memorie van Antwoord zegt de Regeering, dat zij 
van oordeel is dat dat niet noodig zou zijn, omdat de abnor-
male omstandigheden, welke het gevolg van den oorlog 
waren, oorzaak zijn dat zoovele burgerlijke en strafzaken 
bij de rechterlijke colleges thans aanhangig zijn. Maar wat 
de Regeering dienaangaande zegt klopt niet op haar voorstel 
om bij eenige rechtbanken in het zuiden des lands een rechter 
er bij te benoemen. 

De toeneming van het aantal zaken zou volgens den 
Minister het gevolg zijn van den oorlog; zoodat, nu de oorlog 
achter den rug is, de normale omstandigheden weder terug 
zouden keeren. De normale omstandigheden zijn echter reeds 
teruggekeerd ten aanzien van de strafzaken, en dat zal naar 
ik vermoed ook spoedig het geval zijn ten aanzien van de 
burgerlijke zaken, maar desniettegenstaande zijn de thans 
in net zuiden des lands bestaande rechtbanken met te veel 
werk overladen en dat zullen zij ook blijven ten gevolge van 
de omstandigheden, welke ik reeds aangaf. 

Daarom zou ik het beter achten om een nieuwe rechtbank 
in te stellen. 

De Regeering zegt, dat zij dat niet noodig acht met het 
oog op het wetaontweip hetwelk door haar ingediend is ten 
opzichte van den politierechter. Ik meen echter, dat de 
instelling van het instituut van den politierechter den rcch-
terlijken colleges weinig zal baten, want de invoering van 
dit instituut kan slechts ten gevolge hebben, dat enkel Heine 
strafzaken, de z.g. correctioneele zaken, zooals men die voor 
1886 noemden, bij den politierechter zullen komen, maar 
dat zal de rechterlijke colleges niet zeer ontlasten, want 
dergelijke kleino zaken veroorzaken niet veel werk. 

De Regeering heeft ook gewezen op de indiening van het 
wetsontwerp ten aanzien van den kinderrechter, maar 
wanneer de kinderrechter werkelijk effect zal sorteeren, zal 
m. i. het rechterlijk werk eer vermeerderen dan verminderen. 
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(van Sasse Tan Ysselt e. a.) 
Want wil die kinderrechter een goede uitwerking hebben, 
dan zal hij voor allee preventief moeten optreden en niet 
repressief. 

Er is nog een andere reden waarom ik meen dat de instol-
ling van een nieuwe rechtbank in het zuiden des lands 
wensohelijk is. Zij is deze: dat de justitiabelen op het oogen-
blik voor een deel zoo ver verwijderd zijn van den zetel hun-
ner i-echtbank. Ik kan daarvoor verwijzen naar de bevolking 
in Noordbrabant langs de Belgische grens in het arrondisse* 
ment 's Hertogenbosch. Die moet zich, wil zij recht krijgen, 
naar de stad 's Hertogenbosch begeven. Hetzelfde geldt voor 
een deel van het arrondissement Roermond. Het kanton Hei-
mond toch is ver gelegen van de stad Roermond en meer-
malen is het voorgekomen dat personen, die zich moesten 
begeven naar de rechtbank te Roermond van uit Gemert of 
Helmond, om financieele redenen niet bij machte waren, 
daar ter plaatse te komen en dus niet hunne belangen behoor-
lijk konden voorstaan. Dit is een euvel dat zeker niet kan 
worden weggenomen door het benoemen van een rechter meer 
in deze of gene rechtbank 

Wanneer ik nu naga welke plaats het meest voor een 
nieuwe rechtbank in aanmerking kan komen, dan wil het mij 
voorkomen dat daarvoor, geografisch genomen, de meest aan-
gewezen plaats Eindhoven. Die stad ligt midden in het 
gebied van het arrondissement 's Hertogenbosch en vlak bij 
het kanton Helmond. Wanneer het zou kunnen gebeuren, dat 
daar ter plaatse weder een rechtbank kwam, dan zullen de-
genen, die thans naar het voor hen te ver afgelegen 's Herto-
genbosch. of Roermond voor gerechtszaken moeten gaan, zich 
naar een meer nabij gelegen rechtbank kunnen begeven en 
zuljen de andere rechtbanken ontlast worden van het vele 
werk, dat zij op het oogenblik hebben. 

De veroorloof mij daarom den Minister in overweging te 
geven of het niet beter is te Eindhoven een nieuwe rechtbank 
in te stellen dan telkens Techters te doen benoemen boven het 
gewone aantal van da tegenwoordige rechtbanken in het 
zuiden des lands. 

De heer J u t e n : Mijnheer de Voorzitter: Ik zal naar aan-
leiding van het betoog van den heer van Sasse van Ysselt, 
die in deze materie zeker deskundig is, niet veel zeggen. Ik 
herinner alleen aan het betoog, dat ik hier meermalen heb 

f ehouden om te wijzen op het precaire bestaan van de rccht-
ank te Zierikzee. Ik zal er niet veel van zeggen, opdat men 

mij njet ga vergelijken met Cato, een vergelijking, die ten 
opzichte van mrj buitengewoon mank zou gaan, terwijl ik 
bovendien Zierikzee niet gelijk wil stellen met Carthago, 
want aan dat historische Zeeuwsche stadje wensch ik een 
lang bestaan toe. Uit de cijfers, die de Minister zelf heeft 

f egeven, blijkt, dat te Zierikzee per jaar 55 burgerlijke en 
00 strafzaken worden behandeld, en daarin kan toch geen 

reden gelegen zijn om daarvoor jaarlijks f 50 000 op te offe-
ren. Ik hoop, dat de Minister op het denkbeeld van den heer 
van Sasse van Ysselt om die rechtbank te Zierikzee op te hef-
fen zal ingaan. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wensch mij mijn cevoelen omtrent deze punten 
voor te behouden. Het ie mij bekend, dat er in Noordbrabant 
eenigen zijn, die daar een nieuwe rechtbank wensohen. Onder 
hen zijn er. die die nieuwe rechtbonk te Eindhoven wenschen, 
terwijl ik vermoed, dat er een lid in de Kamer is, die de 
voorkeur zou geven aan een rechtbank te Tilburg. Ik zal 
daaromtrent thans geen uitspraak doen. De heer Juten heeft 
nogmaals aanbevolen de rechtbank van Zierikzee naar Bergen 
op Zoom over te plaatsen. Indien die rechtbank kon worden 
cfgeschaft, zou dat een bezuiniging zijn. maar elke verplaat. 
sing kost natuurlijk geld. In Zierikzee wonen nu eenmaal 
die rechters on is een rechtsgebouw; wanneer men die recht-
bank nu overbracht naar Bergen op Zoom of Ter Neuzen, 
zouden verschillende uitgaven daarvan het gevolg zijn. Ook 
het instellen van een nieuwe rechtbank kost geld. 

Ik noemde Ter Neuzen. Indien de rechtbank van Zierikzee 
werd verplaatst, zou immers ook overwogen moeten worden 

(Minister Heemskerk e. 8.) 
of het niet gewenscht zou zijn haar naar Zeeuwsch-Vlaan-
deren over te brengen en de jurisdictie van het eiland 
Schouwen naar Middelburg over te brengen. Al die vragen 
van rechterlijke indeeling zijn zeer moeilijk en ik neem 
gaarne aan, dat die zaak over eenigen tijd moet wórden 
nagegaan, maar ik vind. dat in de tegenwoordige omstandig-
heden, nu wij verschillende beslissingen hebben te nemen, 
b.v. omtrent den politio- en den kinderrechter, wij verstandig 
zullen doen ons ten opzichte van deze aangelegenheid niet 
vast te leggen. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderartikel 8 zonder 
hoofdelijke stemming: aangenomen. 

De onderartikelen Sa tot en met 15 worden achtereenvol-
gens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Beraadslaging over de l i l d e afdeeling (Kosten van het 
Hoog Militair Gerechtshof, van de krijgsraden bij de Laud-
maebt en van den Zeekrrjgsraad binnen het Rijk in Europa, 
van het officie bij laatstgenoemden krijgsraad en van de 
auditiën in de militaire arrondissementen.) in het algemeen. 

De heer K r uy t : Mijnheer de Voorzitter! Ik heb slechts een 
enkele opmerking te maken, mrj daarbij aansluitende bij de 
opmerking, die door den heer Kleerekoper is gemaakt aan-
gaande de inlichtingen, die door den Minister gegeven worden 
op grond van rapporten. Het geval, dat ik op het oog Leb, 
is de bekende vrijspraak van het Hoog Militair Gerechtshof 
naar aanleiding van het schieten op «sen geïnterneerden Bus. 
Het geval is voldoende bekend, omdat het ook in het Voor-
loopig Versla? en de Memorie van Antwoord is behandeld, 
maar toch lijkt het mij nuttig, er nog met een enkel woord 
de aandacht op te vestigen. De Minister doet ook in dit geval 
niets anders dan dat hij verwijst naar het stuk, dat voor ons 
op de grieffie ter inzage heeft gelegen. 

Daaruit zien wij, dat het Hoog Militair Gerechtshof een 
uitspraak heeft gedaan, waarbij men moet bewonderen de 
vindingrijkheid waarmede! ier aan een officier, die een feit 
heeft bedreven waarover iedereen, die het van racer nabij 
heeft medegemaakt, het eens is dat het feitelijk in het teeken 
van misdrijf moest staan, alle schuld is kwijtgescholden. 
Die vindingrijkheid blijkt uit, de volgende overweging van 
het hof: 

,,dat de zenuwarts dr. J . Casparie, als deskundige 
benoemd en beëedigd door den officier-commissaris in 
het garnizoen 'sHertogeuboscli, in zijn lapport op de 
door hem daarvoor aangevoerde trronden beeft betoagd 
en geconcludeerd, dat beklaagde, die niet lijdende is aan 
ziekelijke storing van de creestvermognns, ten gevolge 
van zijn Oosterscke afstamming heeft levende fantasie, 
verwachtings-gevoelens (verwachtingsangst), neiging 
tot mystiek, verhoogde auto-yugrrestibiliteit, terwijl door 
erfelijke momenten van vaders-kant daarbij nog komen 
neuropathische momenten van overgevoeligheid; dat be-
klaagde door de kort aan het feit voorafgaande emoties 
— o.a. poging tot ontsnapping even te voren van drie 
Russen — en doordat zijn sreest in het hem zoo gevaarlijk 
dunkende milieu van het interne*rinff*kamp te Hurder-
wijk zich reeds lan£ ivad gericht op zelf-verdediging, op 
het oogenblik van Ie handeling zich in zeer heilige *e-
moedsbeweging h^eft bevonden met algemeen sterk ver-
hoogde reflex-prikkelbaarheid, dat, naar de overtuiging 
van den deskundige, het schot i* gevallen als auton;a-
tische zelf-verdedigingsreactie op een onverwachte be-
weging, die de Rus, i'ien beklaagde van Wapenen tooi zien 
achtte, maakte; dat de geest van beklaagde voor het tot. 
stand komen van automatische reacties ontvankelijk en 
gevoelig was geworden, en beklaagde in dien toestand 
niet in staat wae om kalm na te denken en motieven te 
overwegen"» 
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(Kruyt e. a.) 
Het kost veel moeite to «ïclooven. dat Lier vrijspraak op 

zijn plaats is. Ik welde «kat-op echter "wijzen, omdat onder-
tusschen te Harderwijk wi-cr eeD dergelijk geval zich heeft 
voorgedaan. Voor den krijgsraad te Arnhem is duidelijk 
uitgekomen, dat do •cïiuld ligt bij de onmensckelijke voor-
schriften en de onvoldoende wijze, waarop deze ter keunis 
van de geïnterneerden worden gebracht. Ik lees daaromtrent: 

„Voor den Krijgsraad 1e Arnhem heeft zich te verant-
woorden gehad J . de Haas, 21 jaar. soldaat van het 
bew.nkingsdelachement bij het depot voor buitenlanders 
te Harderwijk, die op 31 Juli jl. toen hij op schildwacht 
wacht stond den geïnterneerde Frank Gresz door een 
geweerschot doodde. Beklaagde heeft verklaard, dat hij 

resz viermaal aanriep en toen deze aan het l>evel om 
halt te houden eeen gevolg gaf, had geseboten. <l'ress 
werd in den slaap getroffen. 

Volgens de consignes zou bekl. zich er niet op kunnen 
beroepen, dat hij verplicht wae om te schieten, waar deze 
inhouden, dat do geïnterneerde slechts .,met bet geweer 
op de plaats" l:nn WWIIHII behouden. 

Het getuigenverhoor werd op 8 Oct. geschorst en op 
5 dezer vooitg.'/.et, waarbij bleek, dat de consignes, die 
overgeschreven waren, maar niet gecollationeerd, in-
hielden, Jat , indie;. een oangeroepene niet op de plaats 
blijft, de schildwacht, na tweemaal roepen schieten moet. 

Het bleek, dat de bepalingen alleen in ds» Duitsche 
taal in de barakken zijn opgehangen, ook dat nie# btkend 
was, dat Grejz aan doofheid leed, waardoor mogelijk ia, 
dat de Bajfalsotanan de bepalingen niet kou lezen eu het 
aanroepen «an <i°n scbildwacct niet lieerde. 

De auditeur-militair, mr. W. F . van ^leurs. noemde 
de consignes onmenschelijk eii al is gebleken, dat G:esz 
geen poging tot ontvluchting deed, beklaagde handelde 
zooals hem WAM voorgeschreven. De auditeur vr-rderde 
vrijspraak wor beklaagd*. 

De verdediger mr. Frowein vereenigde zich met dien 
eisch en maakte er de autoriteiten een verwijt van. dat 
de belangen der geïnterneerden te Harderwijk zoo slecht 
worden behandeld." 

Ik heb deze z:iak hier ter sprake willen brengen, omdat ik 
niet weet waar zij thuis behoort. By Binnenlandsche Zaken 
heb ik nooit IUC;PS gehad, bij Oorlog no? tuinder, en daarom 
wilde ik haar aanbautrig maken bij Justitie, in de hoop, dat 
de Minister zijn invloed zal aanwenden tot opheffing van 
die inderdaad ^nmeiischelijke voorsclniften, waarvan de ge-
interneerden de dupe worden. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan mij begrijpen, dat de uitspraak van het 
Hoog Militair Gerechtshof den geachten afgevaardigde aan-
leiding tot critiek gaf, maar ik geloof niet, dat net mijn 
roeping is, van mijn plaats critiek daarop uit te oefenen. 

Voorts heeft de geachte afgevaardigde een vraag gedaan 
len aanzien van de geïnterneerden in Harderwijk. Gaarne zal 
ik nagaan, welke voorschriften bestaan, en overwegen, of 
daaraan niets te doen valt. Zonder die voorschriften te ken-
nen kan ik natuurlijk geen toezegging doen. 

De beraadslaging in het algemeen wordt gesloten. 

De onderartikelen 16 tot en met 27 worden zonder bergaoV 
slaging en zonder hoofdelijke eteniminjr aangenomen. 

Beraadslaging over de Vide afdeeling (Kosten van Rijks-
politie.) in het algemeen. 

Ds beer Kruy t : Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien van 
de rijkspolitie, waaronder ik ook begrijp het verleenen van 
paspoorten, wensch ik een enkele opmerking te maken. 

Voordurend blijkt, dat paspoorten geweigerd worden aan 
personen op grond van hun politieke overtuiging. Ik zal bier-
van één geval naar voren brengen, hoewel ik er vele zou 
kunnen noemen. 

Voor mij ligt een schrijven van een onderwijzeres, die eea 
pas heeft aangevraagd naar Zwitserland, en die mij schrijft: 

..Eenige maanden na de aanvraag kreeg ik een schrij-
ven van den burgemeester van Almelo, waarin hij mij 
uit naam van den Commissaris der Koningin in de pro» 
vincie Overijsel meedeelde, dat ,,er bezwaar bestond mij 
een pas te geven". Verder geen opgave van redenen. In, 
den tijd tueschen aanvraag en ontvangst va» genoemden 
brief ben ik verscheidene keeren op het stadhuis ta 
Almelo geweest, maar kreeg telkens ten antwoord, dat 
de zaak in den Haag in onderzoek was. Door een der 
ambtenaren ten stadhuize werd mij in vertrouwen mee-
gedeeld, dat de pas waarschijnlijk wel geweigerd zou 
worden, omdat ik werd beschouwd als propagandiste van 
de C. P . De ondervonden behandeling was steeds zeer 
correct." 

Nu is het ongetwijfeld plezierig, op een correcte wijze met 
een kluitje in het riet te worden gestuurd, maar het ia nog 
veel plezieriger als dit in ' t geheel niet gebeurt. 

Ik zou daarom den Minister de vraag willen stellen in hoe-
verre do burgemeester aan iemand kan mededeelen, uit naam 
van den Commissaris de Koningin, dat er bezwaar bestaat 
aan die persoon een pas te geven? 

Voorts, Mijnheer de Voorzitter, een enkele opmerking naar 
aanleiding van de mishandeling van den bekenden oommunist 
De Visser in Heerlen. Het geval heeft uitvoerig in de cou-
ranten gestaan, zoodat ik het niet weer behoef uiteen te zetten. 

Hoofdzaak is, dat een onderzoek is toegezegd, maar dat 
dit nooit beeft plaats gehad. Aan bedoelden de Visser is 
toegezegd, dat de zaak onderzocht zou worden. 

Op 20 Mei kwam hij voor den rechter van instructie té 
Maastricht. Daar waren de hoofdinspecteur, een inspecteur, 
twee politieagenten en de drie verdachte rechercheurs, terwijl 
daarvoor blijkbaar de hotelhouder, wiens hotel hij had moeten 
verlaten er geweest was. 

De heer de Visser gaat aldus verder: 
,,De getuigenissen van de politie tegen de politie 

waren zóó, dat de verdachten er gemakkelijk konden 
uitdraaien, omdat de hoofdinspecteur zeide: dat de mis-
handeling te 4 uur plaats had, terwijl het ongeveer 
6 uur was, dit om te kunnen aantoonen, dat de verdach-
ten toen niet op het bureau waren. Van verder onderzoek 
e t c , heb ik nimmer weer iets gehoord." 

Ik wil er op wijzen, dat het in het zuiden van Limburg, 
dat niet ten onrechte den naam van het donkere zuiden draagt, 
niet alleen tegenover communisten, maar ook tegen S. D. 
A. P.-ers wel wat al te bar toegaat. Van de zijde van de 
Roomsch-Katholreke pers worden dergelijke razzia's bevor-
derd. Zoo lees ik b.v. in Het Volle, hoe in het Paaschnummer 
van het R.-K. Eindhovensche Dagblad het feit-de Visser 
even besproken wordt op deze manier: „Prachtig, op deze 
manier moet het gaan, met de vingers moet men hen nawij-
zen en met de gummistok bewerken." "Waar deze gevallen 
door de publieke opinio daar op de meest lackbare wijze in 
de hand worden gewerkt, mag de Minister van Justitie zich 
de zaak wel eens aantrekken, en ik meen, dat hij dat niet 
beter kan doen dan door het geval-de Visser, dat nog altijd 
op een oplossing wacht, en ik hoop, dat hij deze zaak dan 
tot een betere oplossing zal kunnen brengen. 

De heer Kleerekoper: Mijnheer de Voorzitter! In Amster-
dam heef zich eenigen tijd geleden het geval voorgedaan, 
dat men in een huishoudelijke vergadering menschen in een 
kast verstopt vond. De Minister wuift met de hand. Het is 
mij niet duidelijk, welke nuance dat wuiven op het oogen-
blik moet beteekenen. Wanneer het iets anders is, dan een 
saluut voor de vraag en wanneer het beteekenen moet, dat 
de Minister er niets van weet, dan moet ik het toch eenigszins 
bevreemdend vinden, dat de Minister bij het enkele verniol-
c?tm van die ambtenaren een afwijzend gebaar maakt. Want 
gebleken is, dat het waren politioncele ambtenaren, die niet 
handelden in opdracht van do gemeentelijke autoriteiten, 
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fcoodat bun die opdracht moet zijn verstrekt van justitioneele 
zijde. Welke menschen, van welke politieke overtuiging 
daar vergaderden, kan ons absoluut koud laten. Het feit, 
dat men politie-ambtenaren in een kast stopt om af te luiste-
jen, wat daar gesproken wordt, ia beneden alle critiek. Er 
is gebleken, dat het waren politioneele ambtenaren, en ook, 
dat zij niet kebben gehandeld in opdracht van de gemeen-
telijke autoriteiten van Amsterdam, gelijk door den burge-
meester in den gemeenteraad is verklaard, en dit wettigt de 
veronderstelling, dat ook den Minister na het gerucht, dat 
dit feit gemaakt heeft, deze zaak niet onbekend kon zijn. 

Ik durf wel als mijn meening uitspreken, dat, zelfs wan-
neer de meest gevaarlijke plannen in een huishoudelijke ver-
gadering zouden worden besproken, het gevaar van die 
plannen altijd toch kleiner is, dan het gevaar van een 
politieregiem, waarbij men de menschen verdekt opstelt om 
achter die geheimen te komen. Want het hangt er maai* van 
af, wie op een bepaald oogenblik de macht heeft om zijn 
politieken tegenstander op de onbekoorlijkste wijze te be-
stoken. 

Daarom heb ik deae zaak ter sprake gebracht, in het ver-
trouwen, dat van dezen Minister de mededeeling zal uitgaan, 
dat ook de Regeering een dergelijke politioneele opdracht 
afkeurt. Ik hecht bijzondere waarde aan die verklaring, 
omdat dit ook een geruststellende mededeeling zal zijn 
tegenover de geruchten, dat de politioneele autoriteit, van 
wien deze order zou zijn uitgegaan, om die menschen in de 
kast te «toppen, zoo aanstonds zal worden geroepen voor het 
nieuwe hoogste politioneele ambt, dat de Minister zich voor-
rtelt in het leven te roepen. 

De heer Kleerekoper: Mijnheer do Voorzitter! Ik moet 
zeggen, dat het antwoord van den Minister mij geducht tegen-
valt. 

Er is een andere roeping van een Minister van Justitie dan 

om met vlotheid en vaardigheid te ontkomen aam het uit-
spreken van een oordeel dat in een bepaald geval met nadruk 
in het openbaar gevraagd wordt. 

De Minister zegt, dat ik wel weet dat het de taak der politie 
kan zijn om zich verdekt op te stellen op de plaats waar een 
misdaad wordt beraamd. Ik geef hem dat volkomen toe en 
de Minister zal van mij wel gelooven, dat ik niet de bedoeling 
gehad heb hem te vragen of de politie zich verdekt mag op-
stellen waar gegronde verdenking bestaat dat misdaden be-
raamd worden. Maar dat was niet de strekking van mijn 
vraag. 

Ik heb den Minister gevraagd, of hij het oirbaar acht, dat 
de politie zich verdekt opstelt in een huishoudelijke vergade-
ring van politieken aard en do Minister weet zeer goed, dat 
de vergadering waar dat gebeurd is, was een vergadering van 
den Bond van Revolutionnaire Intellectueelen, een organi-
satie waarvan men in gemoede geenszins mag veronderstellen 
dat zij vergadert om misdaden te beramen. 

Wanneer nu vaststaat dat de politioneele autoriteit op justi-
tioneel gezag in een kast gaat zitten om af te luisteren een 
vergadering van intellectueelen, die bijeenkomen om hun 
organisatorische zaken af te doen, dan meen ik dat men het 
recht heeft aan den Minister van Justitie te vragen, niet een 
algemeene theoretische beschouwing over verstoppen ten einde 
en flagrant délit een misdaad te kunnen blootleggen, maar 
over het zich verstoppen in een kast om een huishoudelijke 
vergadering van een politiek genootschap af te luisteren. Ik 
heb den Minister gevraagd, of dat zede en recht moet worden 
in Nederland, en of dat een juist optreden is van een politio-
neele autoriteit. 

Ik heb er aan toegevoegd — Zijn Excellentie schijnt dat te 
hebben overhoord — dat ik speciaal belangstelde in het stellen 
van d ieymag met het oog op de mogelijkheid dat de politie-
autoriteit uit de Doelenstraat, die deze opdracht gegeven 
heeft, zoo aanstonds zou worden geroepen om het hoogste 
politioneele ambt in Nederland te bekleeden dat de Minister 
zich voorstelt in het leven te roepen. 

De heer J larchant : Mijnheer de Voorzitter! Het antwoord, 
dat de Minister aan den heer Kruyt gegeven heeft betref-
fende de passen, bevredigt mij niet. 

Indien de Minister van Buitenlandsche Zaken hier tegen-
woordig geweest ware ,dan zou — ik heb de gegevens om dit 
te kunnen verklaren — of die Minister tegen de opmerkingen 
van zijn ambtgenoot van Justitie hebben geprotesteerd, öf de 
Minister van Justitie zou die opmerking achterwege hebben 
gelaten. 

Wat is toch het geval? Formeel wolden de passen afge-
geven door den Minister van Buitenlandsche Zaken. 

Wanneer de Minister van Buitenlandsche Zaken een pas 
weigert, doet hij dat op grond van gegevens, menigmaal ten 
minste op grond van gegevens die hij ontvangt van zijn ambt-
genoot van Justitie. En wanneer het rapport, dat van 
Justitie komt bij Buitenlandsche Zaken, inhoudt een advies 
om aan iemand een pas te weigeren, moet natuurlijk Buiten* 
landsche Zaken de pas weigeren. Het is voor den Minister 
van Buitenlandsche Zaken onmogelijk — hij heeft er ook 
geen reden voor — een nieuw onderzeek te doen instellen. 

De Minister van Justitie kan dus niet volstaan door met de 
enkele opmerking, in antwoord op de vraag van den heer 
Kruyt, de zaak te endosseeren aan zijn ambtgenoot van Bui-
tenlandsche Zaken. Het is een uitvlucht. Want al die geval-
len waarop de heer Kruyt het oog had — er zijn er onde>- :lie 
ook mij hebben geërgerd — komen voor de verant woordelij k-
heid van dezen Minister en van niemand anders. 

Naar mijn meening moet een pas vcor verblijf in het 
buitenland, al wordt die formeel, naar zijn inhoud. be-
schouwd als een aanbeveling van den houder bij een vreemde 
Regeering, zijn een recht, waarop ieder Nederlandsen burger 
aanspraak heeft. Wanneer het een minder gewenscht bezoek 
betreft in een vreemd land, is dat een zaak yan die vreemde 
Regeering. Men krijgt op dien pas geen visum. Maar de 
Nederlandsche Regeering behoort elk Nede:lander, tenzij er 
zeer overwegende redenen zijn om het niet te doen, dien pas 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! De beschouwingen van den heer Kruyt over het 
weigeren van passen zal ik aan mijn geachten ambtgenoot 
van Buitenlandsche Zaken overbrengen. Wat betreft de mis-
handelingen, die er moeten gepleegd zijn op den heer L de 
Visser te Heerlen, het spreekt vanzelf, dat daarover eeu jus-
titieel onderzoek is ingesteld. Ik heb dat niet eens behoeven 
te gelasten. Indien er behoefte aan was geweest, om dat te 
gelasten, had ik het natuurlijk ged?.an, maar het werd mrj 
vanzelf bekend uit de rapporten van het parket, dat een ver-
volging tegen de daders zou worden ingesteld, indien deze 
mogelijk bleek. 

l o t heden is niet gebleken, dat eenig bewijs tegen iemand 
als dader is verkregen. Ik kan allic'it in het gesprokene van 
den geachten afgevaardigde Matei Ving vinden nog eens 
nadere berichten te vragen en uis de daders worden gevonden 
on een bewijs tegen hen wordt verkregen, is het niet aan 
twijfel onderhevig of >jj zullen worden vervolgd; maar dat 
is op het oogenblik nog niet het geval. 

Wat nu de vraag van den geachten afgevaardigde, den 
heer Kleerekoper betreft, deze moet het mij ten goede hou-
den. dat ik daaromtrent geen meded>;eii ig doe. 

Mijn gebaar boteekende: wat zal ik daarvan zeggen? Ik 
heb daaroverwel iets in de courant gelezen, maar het sjreekt 
vanzelf, dat ik daarop niet heb te reageeren. Het kan gebeu-
ren, dat het een verkeerde maatregel is van de politie, en een 
maatregel die zij ook uit beginsel beter had achterwege kun-
nen laten, wanneer zij zich ergens verdekt opstelt. 

Maar ook de geachte afgevaardigde zal niet beweren, dat 
het niet somwijlen plicht van de politie kan zijn zich ergens 
wel verdekt op te stellen daar waar men meent dat een mis-
drijf kan worden gepleegd of beraamd. Daaromtrent ziin voor 
de recherche yan te voren geen regelen te stellen. Dat daarbij 
zekere bescheidenheid in acht genomen behoort te worden, 
wil ik gaarne verklaren. Maar het spreekt vanzelf, dat het 
niet ligt op den weg van den Minister van Justitie om zich 
met de bijzonderheden van de recherche in te laten. Hij zou 
daarbij op een terrein komen waarop hij nauwelijks compe-
tent zou zijn. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1920—1921. — I I . 
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(Marchant e. a.) 
te geven; wanneer zij een pas weigert, behoort den aan-
vrager te worden medegedeeld, op welke gronden dat ge-
schiedt. Het is herhaaldelijk voorgekomen dat passen gewei-
gerd zijn op grond van een of ander misverstand, dat de 
Betrokkene in een oogenblik uit den weg zou hebben kunnen 
luimen. Het feit alleen, dat iemand behoort tot een bepaalde 
politieke partij, mag nooit reden zijn om hem een pas te 
weigeren. De beslissing daarover berust bij dengene die rap-
porteert over den, betrokkene, en degene die rapporteert is de 
Minister van Justitie en geen ander. 

Derhalve is het voor den Minister van Justitie een onmoge-
lijkheid om de verantwoordelijkheid voor deze zaak te endos-
seeren aan. zijn ambtgenoot van Buitenlandsche Zaken. Wil 
de Minister het standpunt van mij of van den heer Kruyt 
bestrijden, dan moet hij dat doen, maar de Minister kan zich 
niet aan de verantwoordelijkheid van deze vraag onttrekken. 

Een tweede opmerking, welke ik heb te maken, geldt de 
vraag van den heer Kleerekoper. Wanneer men, zooals is 
geschied bij de behandeling van de wet tegen revolution-
naire woelingen, de voorstelling geeft, welke op feiten berust, 
dat in Nederland de politie menigmaal handelt op een wijze, 
welke men liefst alleen zou waarnemen in landen van het 
verre Oosten, maar waarboven men hopen mocht, dat de 
Nederlandsche Justitie en de Nederlandsche politie zich 
zouden verheven gevoelen, dan wordt de opmerking gemaakt 
dat men een overdreven voorstelling geeft. Het antwoord, 
dat de Minister heeft gegeven op de vraag van den heer 
Kleerekoper, bevestigt mij. dat die voorstelling van de zaak 
niet overdreven is en die toestanden door het gezag van deii 
Ncderlandschen Minister van Justitie worden gedekt. Ik 
meen, dat onder dit bewind geen kans is om hierin verande-
ring te krijgen. Ik heb alleen het woord gevraagd om vast 
te stellen, dat dit een feit is. 

De heer Krny t : Mijnheer de Voorzitter! Dx ben den heer 
Marchant dankbaar, dat hij zijn opmerking te juister tijd 
heeft gemaakt. Toen de Minister mij antwoordde, meende ik, 
dat dit het juiste en het eenige antwoord was, maar de heer 
Marchant heeft mij doen inzien, dat het antwoord van den 
Minister meer handig dan volledig wa9. Waar dus deza 
passenquaestie, dit goed recht van iederen Nederlandschen 
burger om een pas te krijgen, ook den Minister van Justitie 
aangaat, geef' ik uitvoering aan het plan, dat ik zooeven inge-
houden had, om de motie voor te stellen, welke ik, Mijnheer 
de Voorzitter, op uw bureav. zal deponeeren. 

De Voorzitter: Door de. heeren Kruyt en van Ravesteijn 
is de volgende motie ingediend: 

,,De Kamer, 
van oordeel, dat bij aanvragen van buitenlandsche 

paspoorten door ingezetenen des Rijks geen onderzoek 
behoort te worden ingesteld naar de politieke gevoelens 
der aanvragers, 

van oordeel, dat buitenlandsche paspoorten aan iede-
ren aanvrager behooren te worden verstrekt tegen beta-
ling van de met die uitgifte verbonden onkosten, 

gaat over tot de orde van den dag." 

Deze motie wordt ondersteund door de heeren L. M. Her-
mans, Marchant, Oud en Ossendorp, en maakt derhalve een 
onderwerp van beraadslaging uit. 

De Voorzitter: Ik stel voor. de motie te doen drukken 
en ronddeelen en den dag der behandeling later te bepalen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Dx ben wel 
eenigermate verwonderd, Mijnheer do Voorzitter, dat de heer 
Kleerekoper zoo weinig bevredigd is door mijn antwoord. Het 
spreekt vanzelf, dat ik over een dergelijke speciale zaak in 
deze Kamer niet spreek, indien hetgeen ik daarover te zeggen 
heb aanmerkingen waren, welke ik aan de betrokken autori-

(Mmister Heemskerk e. a.) 

teiten zou kunnen mededeelen. Maar om de merites ia een 
speciaal geval in de Kamer te gaan bespreken, dat is in het 
algemeen niet wenschelijk en zooals vanzelf spreekt, volstrekt 
onmogelijk ex improvüo. Ik heb te kennen gegeven, dat de 
politie zich verdekt kan opstellen, wanneer zij verdenking 
heeft, dat ergens een misdrijf wordt gepleegd of beraamd. De 
geachte afgevaardigde heeft daartegen niets in het midden 
gebracht, en zelfs de juistheid daarvan erkend. En ik heb 
er bijgevoegd, dat de politie daarbij de noodige bescheiden-
heid in acht heeft te nemen. Wij hebben uit den aard der 
zaak met een algemeene stelling te doen, en wie tusschen da 
regels kan doorlezen zal zien, dat het antwoord aan den heer 
Kleerekoper niet zoo onbevredigend is als hij gelieft het voor 
te stellen. 

Wat betreft de bewering van den heer Marchant, dat voor 
het weigeren van een pas de Minister van Justitie verant-
woordelijk is, het spijt mij het te moeten zeggen, maar bet 
is niet zoo. Ik acht het natuurlijk denkbaar, dat vanwege 
Justitie over een of anderen persoon inlichtingen zouden wor-
den verstrekt, maar daarom gaat het niet. Wanneer men de 
stelling zou willen aannemen, dat onder alle omstandigheden 
aan iederen Nederlander een pas behoort te worden verstrekt, 
dan zou de heer Marchant tot op zekere hoogte gelijk hebben, 
maar dan nog kwam het weigeren van een pas niet ter. ver-
antwoording van den Minister van Justitie, maar uitsluitend 
van den Minister van Buitenlandsche Zaken, die immers 
inlichtingen van Justitie zou hebben gevraagd. Maar daar 
ging het niet om. De heer Kruyt kwam er tegen op. dat 
iemand uitsluitend wegens zijn politieke richting geen pas 
zou krijgen: welnu, dat punt behoort bij Buitenlandsche 
Zaken. Vandaar dat ik over de motie van den heer Kruyt 
niets zal zeggen en niets anders heb te doen — de heer Mar-
chant komt met de gratuite bewering, dat het een uitvlucht 
is, maar dat is geen uitvlucht, doch het eenige antwoord dat 
ik kan geven — dan het door den heer Kruyt aangevoerde ter 
kennis te brengen van den Minister van Buitenlandsche 
Zaken. 

De heer 3Iarchüilt: Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
zegt dat ik met oen gratuite bewering gekomen ben. W*n-
neer ik, door Justitie naar Buitenlandsche Zaken verwezen, 
bij den Minister van Buitenlandsche Zaken zou komen, zou 
deze antwoorden: ,,daar weet ik niets van; hoe kan Justitie 
zeggen, dat dit te mijner verantwoording komt, want het 
weet heel goed, dat ik geen pas geef aan iemand, ten aanzien 
van wien Justitie adviseert om geen pas te verstrekken." 

Voor dat advies, dat van Justitie komt. is de Minister van 
Justitie verantwoordelijk en niet die van Buitenlandsche 
Zaken. Het is dus geen gratuite bewering, het is een feit. 

De heer Heemsberk, Minister van Justitie: Mijnheer d« 
Voorzitter! Ik weet niet over welk advies van Justitie de 
geachte afgevaardigde spreekt. Er is geen advies van den 
Minister van Justitie aan de orde, zoodat ik mij daarover niet 
verantwoorden kan. En of de geachte afgevaardigde zich wen-
den moet tot den Minister van Buitenlandsche Zaken weet 
ik niet en dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb niet de gewoonte 
iemand naar een ander te zenden, maar ik kan niets anders 
doen dan het aangevoerde brengen ter kennis van den Minis-
ter van Buitenlandsche Zaken, en dat ben ik voornemens te 
doen. De bewering, dat het weigeren van een pas komt voor 
verantwoording van den Minister van Justitie, en dat het 
een uitvlucht is wanneer deze zegt het te willen overbrengen 
fian den Minister van Buitenlandsche Zaken, is inderdaad een 
gratuite bewering, namelijk een die op niet» berust. 

De beraadslaging in het algemeen wordt gesloten. 

De onderartikelen 28 tot en met 35 worden »chtereenvol-
gens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Beraadslaging over onderartikel 36, luidende: 
>,Reis- en verblijfkosten in zake Rijkspolitie, en in 
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(van der Toort Tan Zijp e. a.) 
zake Tan transporten door rijksveldwachtere, voor zooTer 
die kosten niet vallen onder gerechtskosten in straf-
zaken, bedoeld bij de daartoe betrekkelijke tarieven, 
f 110 000." 

De heer van der Voort van Zijp: Mijnheer de Voorzitter! 
Met instemming heb ik gelezen, dat de Minister zal over-
wegen aan de Rijksveldwachters uit den Haag, die avond-
dienst aan het gebouw der Tweede Kamer hebben te ver-
richten, een verhooging van de vergoeding toe te kennen. 
De vraag is of verhooging nu niet moet worden verleend 
aan de veldwachters, die dagdienst hebben en wonen op be-
langrijke afstanden van den Haag. De Minister heeft in 
zijn schrijven van 15 Juli 1919 aan u medegedeeld, dat uit 
een achttal brigades Rijksveldwachters worden gerequireerd. 
o.a. uit Gouda, Maassluis en Alphen, benevens het aantal 
diensturen. Ik betwist niet de juistheid dezer cijfers, maar 
zij geven slechts het gemiddelde. Verschillende veldwachters 
aldaar wonende, maar inzonderheid die van de dorpen in 
de nabijheid van genoemde gemeenten, hebben langer dan 
12 uren dienst, zoodat een vergoeding van 60 cent volstrekt 
onvoldoende is. Ik hoop, dat de Minister deze vergoeding 
nader zal willen bezien. Wanneer blijken zou dat ook noodig 
is een wijziging van de vergoeding voor de transporten, hoop 
ik dat ook deze zal tot stand komen. 

De heer Heemsberk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Gaarne zal ik het gesprokene door den geachten 
afgevaardigde overwegen. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderartikel 36 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Onderartikel 37 wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderartikel 38, luidende: 
,,a. Kosten vallende op de uitleiding en uitzetting 

van vreemdelingen, op de grensbewaking en op de uit-
voering van de met vreemde Rijken gesloten verdragen 
tot het tegengaan van den zoogenaamden handel in vrou-
wen en meisjes; o. subsidiën ter tegemoetkoming in kos-
ten wegens bestrijding van dien handel aan: het Natio-
naal Comité tot bestrijding van den handel in vrouwen, 
gevestigd te Amsterdam, ien behoeve van het door dat 
Comité opgerichte Bureau van Informatie; de Vereeni-
ging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes, 
te Utrecht; de Federatie van de Roomsch-Katholiekc 
Internationale Vereeniging ter bescherming van meisjes 
in Nederland, te Utrecht, en den Nederlandschen Vrou-
wenbond tot verhooging Tan het zedelijk bewustzijn, te 
'• GraTenhage, f 3 334 280." 

De heer van der Yoort van Zij|>: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik deel het standpunt Tan den Minister in zake het grens-
toezioht. Te recht zegt hij, dat een volkomen afsluiting 
ondoenlijk is. Tijdens den oorlog iŝ  aan de zuidelijke grens 
wel gebleken, dat zelfs een electrische draad met scherp 
grenstoezicht niet Terhinderde, dat Torschillende personen de 
grens overschreden. 

Niet ten onrechte wordt in het Voorloopig Verslag eenigs-
arins in twijfel getrokken, of bij de regeling Tan het grens-
toezicht wel Tan het beschikbare personeel het meeste profijt 
wordt getrokken. In April hebben wij een officieele mede-
deeling in de bladen kunnen lezen, waarin werd verzekerd, 
dat het grenstoezicht uitstekend was. De Tier verschillende 
korpsen, die de wacht hielden, werden genoemd, en er wordt 
medegedeeld: daar al dit personeel bijzondere geschiktheid 
bezit voor het zoo moeilijke toezicht op het grensTerkeer en 
de leiding in handen komt Tan hierroor bij uitstek bevoegde 
personen, zal het toezicht in plaats van minder te worden in 
waarde winnen en is er niet de minste aanleiding tot onge-
rustheid. Verschillende artikelen verschenen over dit onder-
werp in het Algemeen Handelsblad; ik heb hier een artikel 
van 15 September j .1 . , waarin in denzelfden geest wordt ge-
sproken. 

Ik meen, dat het toezicht aan de grens beter zou zijn, indien 
de leiding daarvan van het begin af in handen was geweest 
van de bijtijds uitgebreide marechaussee. Samenwerking met 
de kommiezen had kunnen zijn verkregen, indien hun de 
Terplichting was opgelegd, op straffe bij nalatigheid van 
strafrechtelijke vervolging, olken vreemdeling, die zonder 
geldige papieren in de verboden strook werd aangetroffen, 
c. q. ook andere nienscken, aan te houden en over te geven 
aan den naastbijzijnden inarechausseepost. 

Ik zou nu den Minister in overweging willen geven om na 
te gaan of niet mogelijk is, alsnog deze regeling te treffen, 
ten eindo alsnog verzekerd te zijn van de zoo noodige samen-
werking van de korpsen bij het grenstoezicht. 

De heer van de Bi l t : Mijnheer de Voorzitter! Ik heb bij 
het afdeelingsonderzoek bezwaar gemaakt tegen het voor-
leiden van vreemdelingen, die zonder pas of toelatings-
bewijs in ons gebied worden aangetroffen, voor den burge-
meester. Dat geschiedt sedert den oorlog, sinds de passen 
zijn ingevoerd. De Minister zegt in de Memorie van Ant-
woord, dat de aangehoudenen ook kunnen overgebracht wor-
den naar de doorlaatposten, die op regelmatige tijden door 
de grenspolitie zullen worden bezocht. 

Onze zuidelijke grenzen toch, Mijnheer de Voorzitter, zijn 
geheel open terrein, met hier en daar op 1 a 2 uur af-
stand aan de groote wegen een doorlaatpost. De kommiezen 
der Rijksbelastingen nu surveilleeren daar langs onze gren-
zen over afstanden van 1, 2 tot 3 K.M. Zij hebben hier en 
daar rustpunten, die hun als dienst zijn voorgeschreven, 
waar zij zich op bepaalde uren moeten bevinden. Wat ge-
schiedt nu, vooral bij duisternis? De smokkelaars, slimme 
luidjes in den regel en in deze zaken bedreven, zenden een 
mannetje vooruit: dat is een bliekje om een snoek te vangan. 
Dat is geen fantasie, Mijnheer de Voorzitter. Ik geef den 
Minister de verzekering, dat het gebeurt. Nu kunnen zich 
twee gevallen Toordoen. 

Loopt de Tooruitgestuurde man Tast. wordt hij aangehou-
den, dan moet hij door de belastingambtenaren worden niee-
genomen, stel het gunstigste geval, naar den doorlaatpost. 
Daarop hebben de smokkelaars gerekend. Men begrijpt wat 
er gebeurt als de heeren op stap gaan. Loopt de vooruitge-
schoven man niet vast, nu. Mijnheer de Voorzitter, dan is 
de weg veilig, ds man dcot dus als barometer dienst. Wat 
ik zou willen, Mijnheer de Voorzitter? Dit. Dat de bela^-
tingambtenaar den vreemdeling, van wien zij wel kunnen 
vaststellen bij oogopslag of hij smokkelt of niet, mochten 
laten loopen, opdat zij hun taak, het weren van frauduleu-
zen invoer van goederen, kunnen volbrengen. Dat zou zijn 
in 's lands belang. Laat de Minister van Justitie het aan-
houden van vreemdelingen zonder pas of toelatingsbewijs 
overlaten aan de politie, met de grensbewaking belast. 

Die bewaking is tegenwoordig wel zoo goed, dat de vreem-
delingen hier of daar tegen de lamp loopen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal het gesprokene door den heer van der Bilt 
gaarne nagaan, wanneer het in druk is verschenen; misschien 
dat wij daarmede ons voordeel kunnsn doen. 

De vraag van den heer van der Voort van ZiJD slaat, vergis 
ik mij niet, terne op hetgeen staut in de Memorie van 
Antwoord op art. 38: 

„Er is naar gestreefd de belastingambtenaren zoo min 
mogelijk aan hun dienst te onttrekken, door te bepalen, 
dat vreemdelingen, die zonder de vereischte papieren 
worden aangetroffen in het bewakingsgebied en aan het 
hoofd van politie moeten worden voorgeleid, daartoe 
kunnen worden overgegeven aan de naastbii ziinde 
brigade Koninklijke marechaussee, aan de politietroepen 
of aan de ambtenaren van Rijks- of gemeente-politie." 

De geachte" afgevaardigde wenscht. dat die overgifte uit-
sluitend aan de marechaussee zal geschieden. Het spreekt van-
zelf, dat ik daarop niet onmiddellijk een antwoord kan geven, 
maar ik zal nagaan, of in die richting iets te doen is. 
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De beraadslaging wordt gesloten en onderartikel 38 zonder 

hoofdelijke stemming aangenorqen. 

De onderartikelen 39 tot en met 41 worden achtereen-
volgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Bij Nota van Wijzdging (Stuk n8. 15) heeft 
de Regeering een nieuwe zinsnede ƒ toegevoegd aan onder-
artikel 42. Daarin komt een drukfout voor. Er staat nl. 
,,vacantiegelden". Dit moet zijn „vacatiegelden". Deze 
drukfout zal worden verbeterd. 

Onderartikel 42 wordt zonder beraadslaging en zonder hoof-
delijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderartikel 424, luidende: 
„Kosten van den aankoop van een gebouw voor de 

opleidingsbrigade voor de Rijksveldwacht, memorie". 

De heer Tan Sasse Tan Ysselt : Mijnheer de Voorzit!er! 
De Regeering heeft bij Nota van Wijziging een onderartikel 
42a toegevoegd, waarover de leden van de Kamer zich in de 
afdeelingen niet hebben kunnen uitspreken. De Commissie 
van Rapporteurs neemt daarom de vrijheid den Minister te 
vragen, dat hij dezen post voorloopig zal terug nemen, terwijl 
.bij ' later alle gelegenheid zal hebben, dien post bij een 
suppletoirs begrooting weer voor te stellen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan begrijpen, dat de Commissie van Rap-
porteurs er prijs op stelt, dat deze po»t. met het oog op den 
aard van het onderwerp en de omstandigheid, dat hij eerst 
bij Nota van Wijziging is ingevoegd, thans wordt terug-
genomen, om hem eventueel later met een suppletoire be-
grooting weder voor te stellen. Ik heb er dus geen bezwaar 
:tegen, dezen post op het oogenblik terug te nemen. 

De Voorzitter: De Reoreering deelt niedo, dat zij onder-
artikel 42/1 terugneemt. Dientengevolge maakt dit onder-
artikel g-een onderwerp van beraadslaging meer uit. 

Beraadslaging over onderartikel 43, luidinde: 
,,Bijdrage in de kosten van het wapen der Koninklijke 

marechaussee over 1921, daaronder begrepen een som van 
i' 3000 als aandeel van het Departement van Justitie in de 
subsidie voor het onderling ziekenfonds bij het wapen 
en een som van f 533 als aandeel van dat Departement in 
do subsidie van het betrekkingbureau van het personeel 
benedon den rang van officier bij dat wapen, 
f 3 410 449." 

De heer van der Voort van Zijp: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik zal de reorganisatie van de politie nu niet bespreken, maar 
ik wil slechts op een zaak wijzen, die de marechaussee betreft. 
Ik meen er den nadruk op te moeten leggen, dat er toch 
vooral gewaakt zal word on hiertegen, dat niet door allerlei 
maatregelen het wapen der marecbaussee achteruit zal gaan. 

In de Memorie van Antwoord heb ik gelezen, dat de te 
benoemen directeur-generaal van de politie voorloopig de 
handen vol werk zal hebben, en dat er overleg gepleegd zal 
worden tusschen den Minister van Justitie en den Minister 
van Binnenlandscke Zaken over de vraag, of ook de ge-
meentepolitie opgenomen zal moeten worden in de reorga-
nisatie. De mogelijkheid bestaat, dat hiermede zeer veel tijd 
heengaat, en dat het wapen der marechaussee nog meer zal 
verloopen dan reeds het geval is, en dat zou zeer te betreu-
ren zijn, waar het een zoo gewaardeerd wapen betreft. 

Ik hoop, dat de Minister voorloopig maatregelen zal 
treffen, waardoor de rivaliteit, die meer en meer ontstaat 
tusschen het wapen der marechaussee en dat der militaire 
politie, weggenomen znl worden. Dat deze rivaliteit opkomt, 
is verklaarbaar in de eerste plaats met het oog op de trakte-
menten. 

(ran der Voort Tan Zijp e. a.) 
Ik zal niet veel cijfers noemen, maar een tweetal moet 

ik toch geven. Wanneer een sergeant-majoor van de mili-
taire politio met 16 dienstjaren en een toelage van f 3,75 per 
dag f 3936 plus een verblijfstoelage van f 1277 verdient, 
en een opperwachtmeester van de Koninklijke marechaussee 
met een gelijk aantal dienstjaren f 3268, dan moet wrijving 
ontstaan tusschen die beide korpsen. 

Zoo is het ook met de vergoeding voor de transporten: aan 
een man van de militaire politie wordt 32 cent per uur uit-
betaald, terwijl een marechaussee slechts 50 of 60 cent per 
dag krijgt. Ik hoop dus, dat de Minister niet zal wachten tot 
de geheele reorganisatie aan de erde is en dat zal worden 
weggenomen datgene, wat nu den geest van het korps der 
marechaussee bederven moet. 

Ten slotte hoop ik, dat de Minister het verlof om te 
huwen zal uitbreiden: dit is ook een der oorzaken waardoor 
vele manschappen het wapen verlaten. De Minister zegt in 
de Memorie van Antwoord: dat is een verandering van 
stelsel, en het zal veel geld kosten. Maar het lijkt mij, dat 
die verandering uiterst gering zal zijn, en dat er slechts in 
de verhouding tusschen de gehuwden en de ongehuwden een 
kleine wijziging zal moeten worden gebracht. Wat de kosten 
betreft, zou ik in overweging willen geven, of de Minister 
die niet op een andere wijze kan vinden. 

Te Wormerveer is een maracheusüeekazerne gebouwd voor 
één brigade, die twee ton kost. Deze kazerne is een type, 
door de genie ontworpen. Wanneer men eens een prijsvraag 
uitschreef onder burger architecten, dan zou de vraag zijn 
of niet voor hetzelfde bedrag of minder een kazerne ge-
bouwd kan worden, waarin voor meer gehuwde manschap-
pen plaats is. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet mij er toe bepalen te zeggen, dat het 
denkbeeld van den ge-achten afgevaardigde nader zal worden 
overwogen. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderartikel 43 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over de V i lde afdeeling (Kosten van ge-
vangenissen en Rijkswerkinrichtingen) in het algeemeen. 

De Voorzitter: Ik stel voor den spreektijd te bepalen op 
ten hoogste 10 minuten voor iederen spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer L. M. Hermans : Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
mij in de afdeelingen aangesloten bij do leden, die den Minis-
ter dank gebracht hebben, omdat hij niet nagelaten heeft den 
toestand in, de gevangenissen eenigszins te verbeteren, maar 
ik ben toch min of meer teleurgesteld, want weliswaar is er 
eonige verbetering aangebracht maar het gaat zoo vreeselijk 
langzaam. Als de Minister zoo handelt, dan lijkt het wel 
eenigszins op de springprocessie te Echternach, waarvan men 
mij heeft medegedeeld, dat het drie sprongen voorwaarts gaat 
en dan weder twee sprongen terug. Zoo gaat het op dit stuk 
dikwijls met den Minister; ook wordt weleens de volgorde 
omgekeerd en gaat hij twee sprongen vooruit en dan weder 
drie sprongen achteruit. 

Het gaat zoo vreeselij k langzaam en daarom heb ik mij 
veroorloofd in de afdeelingen de verbeteringen aan te geven, 
die allernoodzakelijkst zijn om te zorgen dat de straffen lou-
terend op de menschen werken. 

De Minister zegt dat er op het oogenblik een commissie aan 
den gang is en dat hij onderwijl niet kan overgaan tot het 
aanbrengen van wijzigingen. 

Ik had gaame, dat de Minister eens zijn oordeel mede-
deelde over do wijzigingen,welke ik wilde aanbrengen in het 
ondergaan van de straf. Misschien krijg ik daarover nog iets 
te hooren, maar als de Minister nog moet overwegen of hij 
mij daarop zal antwoorden, dan zou ik toch aandringen op 
spoed wat betreft het werk der commissie, en verder zou ik 
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er op willen aandringen dat t i j , als de voorschriften der com-
missie in zijn hac ten komen, spoedig de gewenschte verbete-
ringen aanbrenge. Als ik mij niet vergis, dan zijn verschil-
lende verbeteroingen welke ik aangegeven heb ook door die 
commissie overwogen. 

Buitendien dring ik ten zeerste aan op de toepassing van de 
nieuwste voorschriften, welke door den Minister gegeven 
zijn voor de samenkomst van vrouw en kinderen met de ge-
vangeno. 

Men weet dat de Minister een circulaire uitgevaardigd 
heeft, volgens welke nu een gevangene zijn vrouw en kin-
deren wat intiemer mag ontvangen, maar herhaalde malen 
komt het voor, dat het aan een gevangene niet toegestaan 
wordt. Daarom zou ik er op aandringen, dat de Minister een 
nog scherpere circulaire richtte tot verschillende directeuren 
van de gevangenissen. 

_ Ik heb indertijd gepleit voor het verleenen van geestelijken 
bijstand in den meer uitgebreiden zin van het woord. Ik heb 
den gevangene er bij te pas gebracht die bijstand van een 
vrijzinnigen predikant verlangde en dien niet kon krijgen. 
De Minister heeft toegezegd, dat daarin verandering zou 
komen en ik was daarvoor dankbaar, maar wat gebeurt er nu? 
Als die predikant met zijn gevangene samenkomt, dan is er 
steeds iemand bij. 

Nu zegt de Minister, dat hij slechts kan toestaan aan de 
officieel erkende geestelijken om alleen met de gevangenen 
te zijn, maar niet aan andere godsdienstleoraren en predi-
kanten. . 

Nu vraag ik toch, wanneer een gevangene bobo-ofte beeft 
om met een van zijn geestelijke leidslieden samen te komen, 
om daaruit wat moed en berusting te putten, of het dan 
opgaat dat de Minister eenvoudig zegt: Gij moogt niet met 
dien gevangene alleen samen zijn, daar zit dan een bewakei 
of directeur bij. Dan had de Minister net zoo goed kunnen 
zeggen: Ik weiger. Als het iets goeds wil doen aan de gevan-
genen, moet dat samenzijn ongestoord zijn. 

Verder heb ik nog de klacht dat in de gevangenissen te 
Amsterdam, Arnhem, Zutphen en Utrecht voor krankzinni-
gen geen cellen aanwezig zijn. De Minister antwoordt in 
zijn Memorie van Antwoord: 

„Te Arnhem, Zutphen en Utrecht zijn in strafgevan-
genis en huis van bewaring en te Amsterdam in de straf-

gevangenis wel cellen voor afzondering van te tran?-
porteeren krankzinnige gevangenen aanwezig." 

Dit is de waarheid, maar niet de heele waarheid. Er zijn 
wel cellen aanwezig, maar geen speciale cellen voor krank-
zinnigen. Mij is bericht, dat bijv. te Arnhem in het huis 
van bewaring zoo'n cel aanwezig is, maar die is niet van 
matrassen tegen den muur voorzien, zoodat de pati enten door 
tegen den muur te loopen zich verwonden kunnen. 

Zoo is de toestand ook in de andere buizen. Er zijn wel 
cellen die speciaal heeten te zijn voor bet verblijf van krank, 
zinnigen, maar dat zijn geen krankzinnigencellen, geen cellen 
die daarvoor als het ware gereed zijn gemaakt. 

Wat de verwarming in de cel betreft, daarover heb ik 
ook geklaagd. Toen heeft de Minister gezegd: dat hield ver-
band met de kolendistributie, met de weinige brandstof in 
de dagen ven den oorlog, maar het was vroeger ook zoo; bet 
houdt niet bet minste verband met den voorraad k/ilen. Er 
is regelmatig een veel te lage temperatuur in de cellen. 

Ik dring ook aan op verandering in het transporteeren van 
de gevangenen. Het is meer dan ergerlijk dat herbaalde 
malen op de stations de gevangenen daar aan elkaar vast-
geketend loopen tusseben een paar veldwachters of mare-
chaussees: ten aanschouwe van honderden menschen staan 
die ongelukkigen daar. Zij staan elk oogenblik ten pronken 
dat is misschien nog meer zedelijke straf dan de inboetinj? 
van de vrijheid zelf. Ik eisch in naam der menscbelijkheid I 
dat een andere manier van overbrengen van gevangenen 
wordt ingevoerd. 

Verder kom ik er tegen op, dat menschen, die soms voor 
kleine overtredingen zijn veroordeeld tot hechtenis van eenige 
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dagen en die dan 5, 6 of 7 van die straffen achtereen uit-
zitten, en menschen, die herhaab t'ijk tot 4 of 6 dagen hech-
tenis zijn veroordeeld, telkens twee dagen op water en brood 
moeten zitten. Dat is voor die menschen een onduldbare 
pijniging, welke dien menschen wordt aangedaan. Waarom 
is die water- en broodstraf noodigP Waarom den menschen, 
vooral op de eerste dttgen, dat zij in de gevangenis zitten, 
geen warme koop koffie gegeven P 

Ik hoop, dat de Minister nu niet zal zeggen de zaak te 
zullen overwegen, maar dat hij nu eens iets zal doen. 

Verder pleit ik voor een vrijen Zondag voor de bewakers. 
Zij hebben er nu één om de drie weken. Ik hoor, dat er ver-
betering in zal komen; ik znl dat eens afwachten en ik hoop 
het volgende jaar te kunnen zeggen, dat ik daaromtrent be-
vredigd ben. Het gaat niet aan, dat die menschen, als zij 
behoefte hebben om bun godsdienstplichten te vervullen, 
daartoe niet in de gelegenheid zijn. 

Vervolgens vraag ik waarom de achturige werkdag niet 
voor het personeel wordt ingevoerd? 

Ten slotte vraag ik aan den Minister verbetering aan te 
brengen in het lot van de directeuren, die geen enkelen 
vriien_ avond hebben om naar een concert of naar een ver-

adering te gaan. Het lot van de gevangenen is niet alleen 
ard, maar ook dat van de directie en bewakers. E 
De heer Ter Hal l : Mijnheer de Voorzitter! Waar de rede-

voeringen van de vorige sprekers in het teeken van vragen 
en klagen hebben gestaan, wensch ik deze gelegenheid aan 
te grijpen, om den Minister dank te brengen voor de maat-
regelen, welke door Zijn Excellentie werden getroffen om een 
bioscoopvoorstelling in de gevangenis te Scheveningen te 
doen plaats vinden, een gebeurtenis, belangrijk èn voor de 
gevangenen èn voor de bioscoop. 

De neer Gerhard interrumpeert: èn voor de ondernemers. 
Ik wil dit even recht zetten, dat de ondernemer de heer 
Mullens het in het belang van de gevangenen geheel be-
langelcos heeft gedaan. 

Na afloop der voorstelling werd den gevangenen toege-
staan hun bevinding over bet gebodene in een brief kenbaar 
te maken. Wanneer wij — al zijn ' t slechts de fragmenten 
die het Vaderland ons in een verslag van 16 October j . 1 . 
gaf — de berichten dezer opgeslotenen lezen, zoo zal moeten 
worden toegegeven, dat door deze voorstelling een prachtig 
werk is verricht. De verslaggever schrijft dan ook: 

„Over het algemeen zijn wij zeer voldaan, ja, is de 
verwachting, welke wij van deze proefneming koester-
den, overtroffen. De bioscoop beeft een taak in de ge-
yangenis, en wij meenen, dat die taak in de eerste plaats 
is, de opwekking van een zeker tot energie prikkelend 
heimwee. Voor ons zelf is het eene verrassing, dat deze 
indruk de overheerschende is. en dat niets daartoe zoo 
in staat is als de bioscoop. Het levend beeld suggereert 
deze menschen der afzondering veel sterker, dan welk 
levend woord ook." 

Het zal den Minister bekend zijn. dat deze redacteur van 
Het Vaderland, dr. Rademaker, in het tot stand bomen van 
deze bioscoopvoorstellingen een werkzaam aandeel heeft ge-
nomen, waarvoor hem een woord van dank toekomt. 

En wanneer wij lezen hoe alle gevangenen hun dankbaar-
heid voor de rolprentvertooninj? betuigen, hoe zij allen hopen, 
dat deze meermalen zal terugkeeren, hoe deze wijze van ont-
spanninjr en leering voor een oogenblik hun sombere en aan 
zich zelf overgelaten gedachten heeft beheerscht en geleid, 
dan kunnen wij niet anders dan hulde brengen aan hen, die 
de bioscoop in staat stelden te toonen, welk nuttig en mooi 
werk zij kan verrichten. 

Ik hoop dan ook te mogen verwachten, dat de bioscoop als 
nuttige instelling een plaats in de gevangenis zal krijgen. 

Zooals het bij iedere verandering, verbetering of ver-
nieuwing aan tegenstanders niet ontbreekt, zoo doen dezen in 
de bioscoopnanarelegenheid hun stem van tegenspraak hooren. 
o. a. zegt de heer A. v. d. Koppel Jr . in zijn betoog over 
hervorming van ons strafstelsel voor volwassenen in de Vra-
gen. de» Tijdt van 1920, bladz. 93; 
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,,Wellicht zou aan de gevangenis een overdekt zw«m-

bassin zijn te verbinden en zwemonderrioht eni «oefening 
als onderdeel deT lichamelijke oefening zijn op te 
nemen." 

En verder op bladz. 94: 
„Slechts voor deze twee uur per Zon- en feestdag zijn 

dam- en dominospelen, alsmede legkaarten tco te laten, 
voor het overige moeten dergelijke middelen tot tijdver-
drijf, alsmede muziekuitvoeringen en bioscoop voorstel-
lingen, uit de gevangenis streng worden geweerd." 

Ik vermoed dat de schrijver van dit artikel de boven-
gencemde brieven van de gevangenen niet hoeft gelezen, 
immers dan zou hij dat standpunt, dat hij overigens niet 
motiveert, niet hebben ingenomen. Ik meen zelfs alle tegen-
standers van bioscopiscke voorstellingen in de gevangenis te 
moeten aanraden, indien zich daartoe de gelegenheid voor-
doet, een dergelijke voorstelling bij te wonen en de uitwer-
king en invloed te bestudeeren, die hiermede op de gevan-
genen worden gemaakt. 

Ik wil dan ook den Minister nogmaals dankzeggen voor 
zijn genomen proef en het vertrouwen uiten, dat op den 
ingeslagen weg zal worden voortgegaan, om aan do ongeluk-
kige opgeslotenen een enkelen lichtstraal in hun somber be-
staan te brengen. 

De heer Kruyt : Mijnheer de Voorzitter! De Minister geeft 
te kennen, dat de hervorming van het strafstelsel in studie 
is genomen. Die belofte ia al lang gehoord, maar er mocht 
wel eens meer haast met deze zaak worden gemaakt. Hoeveel 
moois wij ook hooren over bioscopen en beter voedsel, het bar-
baarsche, ellendige, beestachtige celstelsel wordt jaax in iaar 
uit gehandhaafd. Men peutert en knoeit er aan, maar leidt 
er de aandacht maar mee af. 

In het Voorloopig Verslag wordt met genoegen geconsta-
teerd, dat in de gevangenissen zoo iets als berouw valt waar 
te nemen. Ik geloof niet. dat dit verschijnsel in het cellulaire 
stelsel frequent voorkomt. De heer dr. A. R. de Jong, die zelf 
een maand gevansreniaKtraf heeft, doorgemnakt, doet deze 
niting hooren: 

,,Het woord van den directeur in Den Bosch, die o. H. 
in Leeuwarden, Zutphen, Gorcum en Rotterdam heeft 
gearbeid, leek mij eerst wel heel kras; hij zeide mij n l . : 
.,ééh ding heb ik nooit bij iemand, zelfs niet in de cellu-
laire in Leeuwarden, gevonden; d. i. berouw". Later, na 
30 dagen zitten, kon ik het mij levendig voorstellen. Als 
een misdadiger in de cel inderdaad tot andere inzichten 
komt is dit zeer zeker ondanks het systeem. Ik zou in 't 
algemeen banger zijn voor een die de gevangenis verlaat, 
dan voor een die er in gaat ." 

Elbrink schrijft: 
.,Het stelsel is harteloos, omdat het straft voor zwakte, 

in plaats van op te voeden tot kracht. 
Het stelsel kweekt valsche gerustheid, wijl het de 

illusie geeft, dat met de straf de zaak in orde i s . " 
En Enka schrijft, na een gevangeniservaring, al is het dan 

van korten tijd: 
„Wat een zware klacht brengt de gevangenis tegen de 

Christenheid in, die in vrede met het kapitalisme leeft." 
En Eriller schrijft: 

..De totale isolatie waarin de gevangenen leven, moet 
wel degeneratie ten gevolge hebben. De herinner mij i 
een gesprek met een onderwijzer van een onzer grootste ! 
cellulaire gevangenissen; deze verklaarde by de gevan- I 
genen, die langen tijd achtereen opgesloten waren, een | 
langzame achteruitgang van geestkracht te hebben 
waargenomen. Ze werden steeds minder opmerkzaam, j 
totdat zij ten slotte geheel versuft en totaal onverschillig , 
voor alles, hun bestaan voortslepen. Zij herinneren zich ! 

(Kruyt e. 8.) 
dan gewoonlijk van de gewone samenleving niet anders, 
dan het laatste feit waarvoor zij de straf nu uitzitten.' 

Mijnheer de Voorzitter! Deze citaten neem ik uit het boek 
,,De vergetenen", een dezer dagen verschenen uitgave van 
het Comité van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent 
misdaad en straf." 

Ik vermoed, dat de Minister van het bestaan van dit 
Comité wel liet een on ander afweet, zoo niet, dan is het jam-
nier dat dit ai:n die hoogste justitieels autoriteit zou zijn ont-
man. Dit Comité heeft in Amsterdam een congres ipebouden, 
dat zeer groote belangstelling heeft ondervonden. Dit is naar 
men hoopt een begin, om de publieke opinie omtrent misdaad 
en straf wat zachter en menschelijker te maken en ik hoop, 
dat de Minister ook door het werk van het Comité, met meer 
voortvarendheid dan tot nu toe door Ministers van Justitie 
is getoond, ziju aandacht en werkkracht zal wijden aan de 
vervanging van het celstelsel door iets beters. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde, de heer Hermans, 
heeft verschillende desiderata te berde gebracht, die ook reeds 
ter sprake zijn gebracht in het Voorloopig Verslag en waarop 
in de Memorie van Autwoord feitelijk reeds antwoord is 
gegeven. 

De geachte afgevaardigde wenschte, dat, indien bij het 
transport een gevangene een celkap verlangde, hem die zou 
worden verstrekt. In de Memorie van Antwoord is reeds ge-
antwoord, dat dit geschiedde. Of het ook voor niet-veroor-
deelden kan, zal ik overwegen. 

Dat er voor krankzinnige gevangenen niet overal voldoende 
cellen aanwezig zijn, is tot op zekere hoogte in de Memorie 
van Antwoord erkend. Ik zal nagaan, of daaraan nog iets te 
doen is. 

De geachte afgevaardigde zeide, dat aan vrijzinnige predi-
kanten niet genoegzaam toegang tot de gevangenen wordt 
gegeven. Tot mijn leedwezen is het niet mogelijk, om aan do 
predikanten, die niet aangesteld zijn als gevangenispredi-
kant, zonder eenige controle toegang te geven tot de ge-
vangenen, maar dat treft volstrekt niet alleen de vrij zinnige 
predikanten maar alle, zonder onderscheid van richting. De 
neer Hermans interrumpeert nu, dat_ de gevangenen geen 
geestelijken bijstand krijgen. Dat is niet juist, want de toe-
gang wordt dien predikanten niet geweigerd. Maar het is 
niet zonder bezwaren om met oen slag allen predikanten toe-
gang te verleenen. Ik kan dus niets anders zeggen, dan dat 
ik de zaak nog eens zal overwegen. 

Ik dank den heer Ter Hall voor diens vriendelijke woor-
den in verband met de bioscoopuitvoering in de gevangenis 
te den Haag. Alleen ben ik niet volkomen zeker, dat de proef 
in ieder opzicht geslaagd is. Er mag niet te veel op de fan-
tasie der gevangenen worden gewerkt. Men zal ten aanzien 
van de inrichting van dergelijke voorstellingen en ten aanzien 
van hetgeen vertoond wordt, een nader onderzoek instellen en' 
vermoedelijk een weinig soberder in de keus der voorstellingen 
zijn. Ik heb o. a. 'een brief ontvangen van een gevangene, 
die er toch ook wel op wijst, dat het voor den gevangene niet 
in alle opzichten aangenaam en goed is. wanneer te veel op 
zijn fantasie wordt gewerkt. De zaak zal in de practijk nog 
eens nader worden onderzocht. 

Thans de zaak, die de heeren Hermans en Kruyt hebben 
ter sprake gebracht, nl. de herziening van het strafstelsel. 
Ik zal daarop niet diep ingaan. Ik zal niet zeggen, dat er 
nooit iemand in een cel tot inkeer is gekomen, maar ik ben 
niet zoo een groot bewonderaar van het'celstelsel, als men in 
den tijd, toen de afzondering van de gevangenen als bijna 
eenige straf in de mode kwam, wel was. Ik heb dat reeds 
twee jaar geleden gezegd. Ik ben daarvan feitelijk nooit een 
bewonderaar geweest. Ik zal het met vreugde begroeten, wan-
neer een wijziging in het strafstelsel kan worden gebracht, 
die, met behoud van het ernstig karakter van de straf, een 
meer doeltreffend strafstelsel tot stand kan brengen. Ik heb 
daarover advies gevraagd aan het centraal college voor de 
reclasseering. Ik meen, dat ik oen voorloopig advies te wach-
ten heb. In afwachting daarvan zal ik op de zaak niet ingaan. 
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Ik beu aanvankelijk een voorstander van eenige wijziging 
van het strafstelsel; of de wijzigingen naar den n n van ieder-
een zullen zrjn; valt te betwijfelen, maar ik hoop, dat spoedig 
eenig advies bij mij zal inkomen. 

De heer Kruy t : Mijnheer de Voorzitter! Het verheugt mrj. 
van ilen Minister te hebben gehoord, dat hü «een onverdeeld 
bewonderaar is van het oelstelsel en dat de ervaring daar-
mede opgedaan ook niet al te best is. Wij hebben aan dezen 
Minister te danken dat er in andere richting bezocht wordt, 
nl . dat voor de principieele dienstweigeraars net fort Spij-
korboor ie ingericht. 

Dit geeft mij aanleiding tot een vraag aan den Minister. 
Mij ia het gerucht, als gerucht, ter oore gekomen, dat het 
fort Spijkerboor zou worden opgeheven, en dat de straf plaats 
zou worden verplaatst naar Scheveningen. Ik heb het niet 
voetstoots kunnen gelooven, omdat ik in 's Ministers Memorie 
van Antwoord heb gelezen, dat de rapporten over de resul-
taten van het fort Spijkerboor als plaats voor de principieele 
dienstweigeraars zoo gunstig zijn. Dit lijkt mij niet in over-
eenstemmmg met het gerucht over verplaatsing naar Scheve-
ningen. Waar het echter door de belanghebbenden als een 
aeer belangrijk bericht is opgenomen, zou ik graag van den 
Minister willen vernemen, af die geruchten juist dan wel 
onjuist zijn, en, zoo ja, wat de reden is van deze verandering. 

De heer Oud: Mijnheer de Voorzitter! Het was ooi\spron-
kelijk mijn bedoeling bij de behandeling van art. 46 een 
soortgelijke vraag te stellen als nu door den heer Kruyt ge-
steld is. Nu die geachte afgevaardigde het bij de beschou-
wingen over de afdeeling ra het algemeen doet, geloof ik 
echter, dat het beter is, dat ik nu even het woord vraag. 

De heer Kruyt heeft er al aan herinnerd, dat de rapporten 
van het fort Spijkerboor zoo gunstig waren, en niettegen* 
etaande dat hooren wij nu bij geruchte, dat dit fort zal wor-
den opgeheven en dat voor dat doel zal worden ingericht het 
provoosthuis te Scheveningen. 

Indien dat zoo is, zou ik het ten zeerste betreuren, omdat 
fle inrichting van het provoosthuis te Scheveningen op dit 
6tuk niet kan halen bij die van het fort Spijkerboor en 
wanneer men het provoosthuis te Scheveningen daarvoor ge-
schikt zou willen maken, dan zou dat zeer groote uitgaven 
vorderen en dan zou weggeworpen zijn al het geld dat be-
steed is, volkomen te recht, om net fort Spijkerboor als straf-
gevangenis voor principieele dienstweigeraars in orde te 
maken. . 

Naar ik vernomen heb, was men aanvanxolijk aan net 
Departement van Justitie reeds zoo vast van voornemen om 
Spijkerboor blijvend in gebruik te laten, dat te Alkmaar een 
huis voor rekening van het Departement was aangeschaft als 
woning voor den kapitein-directeur van het forr en ik zou het 
betreuren, wanneer men nu plotseling dat alles ging ver-
anderen. 

In dit verband nog dit. Het schijnt nogal eens voor te 
komen, dat men dienstweigeraars vasthoudt in het provoost-
huis te Scheveningen, terwijl zij feitelijk hadden moeten zijn 
overgebracht naar Spijkerboor. Dat is ook het geval geweest 
met den dienstweigeraar Stam. ten aanzien van wien ik eenige 
vragen gericht heb tot den Ministor. Het gevolg is geweest, 
dat men dezen dienstweigeraar van Scheveningen naar Spij-
kerboor heeft overgebracht. 

Ik wil den Minister vragen, of hij er ernstig toezicht op 
houdt, dat dergelijk geval zich niet meer zal kunnen voor-
doen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Hot is inderdaad mijn voornemen om de bestem-
mingi welke gegeven irf aan fort Spijkerboor, te geven aan 
het provoosthuis te Scheveningen, maar dat beteekent niet 
verandering van regime. Men zou met den directeur enz. het 
geheele regime willen overbrengen. 

Wat betreft de opmerking van den beer Oud, dat er eenige 
gedetineerden gehouden worden in het provoosthuis te 
Scheveningen en niet naar fort Spijkerboor werden over-
gebracht, een zoodanig geval heeft zich voorgedaan, met 

goede bedoelingen, mnar ik heb daarop gelast dat deze gede-
tineerde zou worden overgebracht naar Spijkerboor. 

Inderdaad zal het provoosthuis te Scheveningen voor bet 
doel gebruikt worden, waarvoor nu Spijkerboor dient, omdat 
het voorkomt economischer te zijn, maar de bedoeling is niet 
daarmede te komen tot verandering van regime. 

De beraadslaging over de Vi lde afdeeling in het algemeen 
wordt gesloten. 

De onderartikelen 44 tot en met 54 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomon. 

Beraadslaging over onderartikel 66, luidende: 
„Uitgaven voor den land- en tuinbouw, de houteul-

tuur, de veeteelt en veehouderij en de zuivelbereiding, 
f400 000." 

De Voorzitter: Ik stel bdj dit onderartikel een spreektijd 
voor van ten hoogste 5 minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Vi in te rmaas : Mijnheer de Voorzitter! Een enkel 
woord slechts over het landbouwbedrijf te Veenhuizen. Bij 
dit artikel wordt daarvoor aangevraagd 4 ton. Bij het vragen 
om nadere inlichtingen dan er in de Memorie van Antwoord 
op de in de afdeelingen gestelde vragen zijn# gegeven, heeft 
natuurlijk niemand er aan gedacht, dat die 4 ton op het 
bedrijf geheel zouden worden toegelegd. Voor een bedrijf, 
waaraan gronden, gebouwen, gereedschappen, werktuigen en 
ook veel werkkrachten ten dienste staam, zonder daarvoor te 
behoeven te betalen, zou dit wat al te bar zijn. 

Het zal den Minister niet verwonderen, dat niettegen-
staande verschillende cijfers, hier gegeven in de toelichting 
op dit landbouwbedrijf, ik mij niet geheel bevredigd kan 
verklaren met die verstrekte nadere gegevens. Want men kan 
zich daaruit geen beeld vormen van den toestand en de 
rentabiliteit van het bedrijf. Wel heb ik den indruk gekre-
gen, dat de post voor Iconen aan werkers en losse arlieiders 
»eer hoog is, zelfs buitengewoon hoog de post voor werk-
tuigen in verband met de grootte van het bedrijf, voor zoo-
ver ik die kan nagaan, uit de aangegeven raming dei oogften 
van verschillende artikelen, zooale rogge, haver, enz. 

Uit den aard van de gegeven toelichting kan ik dus geen 
gefundeerde critiek op het landbouwbedrijf leveren. Ik w^ er 
mij dus toe bepalen den Minister te verzoeken, als later de 
exploitatie-rekening over 1921 inkomt, die zoodanig toe te 
lichten, dat daaruit kan worden nagegaan hoe dat landbouw-
bedrijf te Veenhuizen eigenlijk geboerd heeft. 

Dan zou ik den Minister met aandrang willen vragen voor 
de toekomst een administratie in te voeren, die tot het be-
hoorlijk opmaken van een balans en winst-en-verhesrekening 
kan leidon. Ik durf den Minister daarenboven ook in over-
weging geven de taxaties, die als grondslag zullen dienen 
voor de opening der posten in de eventueel nieuw in te 
richten administratie te doen geschieden door landbouwcips-
kundigen, die met de verdere exploitatie niete te maken heb-
ben. Hoi komt mij voor, dat personen, d i e i n staat zijn het 
geheele groote bedrijf van landbouw-technisch standpunt te 
beoordelen, het best daartoe in staat zullen zijn. Het kan ook 
zijn nut hebben, dat de Staat op deze wijze enkele gegevens 
lenigt, uit ondervinding in zijn eigen bedrijf, over de pro-
ductiekosten van sommige landbouwvoortbrengselen. Verroer 
zou ik het zeer nuttig achten het rendement van het bedrijt 
te laten controleeren door deskundigen, die niet zoozeer belast 
zijn met het correctioneele gedeelte, dat aan dit instituut uit 
den aard der zaak eigen is, maar die in staat zijn het bedrijf 
uit een landbouw-technisch oogpunt te bezien. 

In het kort zou ik dus van den Minister de toezegging 
willen hebben, dat brj in het bedrijf te Veenhuizen een com-
mercieel ingerichte boekhouding zal invoeren en een land-
bouw-technische exploitatie zal doen voerem. 
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De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 

Voorzitter! Toen de Commissie van Rapporteurs eenige nadere 
toelichting van dezen post verlangde, was ik natuurlijk vol-
komen bereid daaraan gevolg te geven, maar ik had niet 
anders te doen dan de raming van dezen post te justifieeren 
en dat heb ik gedaan door daaromtrent' de gegevens, die be-
kend zijn, te verstrekken. De vraag, welke verder bij deze 
jwak in aanmerking komt. is deze: behoort er een commer-
cieele boekhouding te worden ingericht? Mijn meening was, 
dat die vraag in bevestigenden zin moest worden beantwoord, 
en ik had ook reeds die meening aan de directie en aan het 
college van regenten medegedeeld. In den loop van dit jaar 
is mij medegedeeld, dat met de voorbereiding daarvan een 
aanvang is gemaakt. Het is wel mogelijk, dat het nog eenigen 
tijd duurt, totdat men tot de verwezenlijkincr komt, maar het 
lag en ligt in het voornemen daartoe over te gaan. en ik hoop, 
d.it het spoedig1 zal kunnen gebeuren. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderartikel 55 zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De onderartikelen 56 tot en met 60 worden acktereenvol-
gens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Ik-raadsl:,gïn# over de VlIIs te afdeeling (Kosten van het 
Rijkstucht" en opvoedingswezen) in het algemeen. 

Do Voorzitter: Er zijn bij deze afdeeling reeds vijf apre-
kers ingeschreven. Ik stel voor den spreektijd te stellen op 
ten hoogste tien minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Smccnk: Mijnheer de Voorzitter! Over de orga-
nisatie van het Rijkstucht en "Opvoedingswezen is in de 
afdeelingen uitvoerig van gedachten gewisseld. Daarbij werd 
ook gebruik gemaakt van het rapport, door den Algemeenen 
Nederlandschen Christelijken Ambtenaarsbond gepubliceerd. 
In de Memorie van Antwoord wordt dit rapport eenigszins 
gedisqualificeerd. De heer Minister zegt: 

,,Hij wil niet verhelen, dat het hem in menig opzicht 
niet aangenaam heeft getroffen door den toon en de 
daaruit sprekende opvattingen, welke beide hij anders 
had mogen verwachten. De uiteenzetting in bedoeld rap-
port moge op hem, die buiten het betrokken dienstvak 
staat, bij oppervlakkige beschouwing den indruk maken 
van duidelijk en zakelijk te zijn, voor den ingewijde 
blijkt zij zóó aanvechtbaar en zóó subjectief, en geeft 
zij blijk van zoo weinig bedachtzaamheid in het oor-
deelen, dat het niet te verwonderen is dat zij onder meer 
reeds een protest heeft uitgelokt in een orgaan van een 
anderen ambtenaarskring.' 

Dit oordeel acht ik wat scherp. Het rapport moge te criti-
seeren zijn, het is samengesteld door naar mijn meening be-
trouwbare personen, die tegenover het Rijkstucht en -opvoe-
dingswezen sympathiek staan en die zeker weten te waar-
d eer en ï'etgeen in ons land op dit gebied wordt verricht. 
De bedoeling heeft niet voorgezeten om dezen dienst in een 
ongunstig daglicht te stellen. Zeker, er werd op ernstige 
fouten gewezen, maar alleen met de zuivere bedoeling om op 
verbetering aan te sturen. 

Of elke bewering van het rapport kan worden volgehouden, 
kan ik niet beoordeelen. Aan de ontwikkeling echter van 
veel personen, die met de taak van opvoedend ambtenaar 
worden belast, ontbreekt z c r veel. Dat werd mij van meer 
dan een zijde met grooten nadruk verzekerd. Er stijn er die 
niet zonder grove fouten kunnen schrijven en die bovenal de 
paedagogische bekwaamheid missen om de jongelui te leiden 
en tot een hooger niveau te brengen. Daarin moet naar mijn 
meening; verandering komen en daarvoor is ook noodig, dat 
de sociale positie van het personeel wordt verbeterd en de be* 
trekking aanlokkelijker wordt gemaakt. Hetgeen in het rap-

(Smeeak e. a.) 
port wordt medegedeeld omtrent de bezetting van de hoogere 
rangen, de positie van de groepsleiders, de noodzakelijkheid 
van hun paedagogische emancipatie, over de opleiding tot 
loeraar, wordt, zooals mij bij nader onderzoek gebleken is, 
door de rapporteurs volgehouden. 

Maar wij kunnen die quaesties hier niet uitmaken. Een 
onderzoek naai- den toestand bij het Rijkstucht" en opvoe-
dingswezen moet worden ingesteld. Een onderzoek door het 
Algemeen College van Toezicht, hoezeer te waardeeren? ia 
toch niet genoeg. Immers dit college — het is zeer begrrjpe-
lijk — staat vermoedelijk niet volkomoen objectief tegenover 
deze zaak. Het verheugt mij dan ook, dat de Minister daar-
naast een opzettelijk onderzoek wil doen instellen. Zijn 
Excellentie benoeme daarvoor een speciale, niet-amibtelijke 
commissie en moge dan dat rapport van die commissie wor-
den gepubliceerd, zoodat, wanneer ten onrechte het Rjjks-
tucnt- en opvoedingswezen in het rapport van den Christe-
1 ij ken Ambtenaarsbond in een minder gunstig daglicht 
mocht zijn gesteld, dit dan door het andere rapport kan 
worden weersproken. Ik hoop, dat de Minister ten aanzien 
van dit belangiijke punt een bevredigende toezegging zal 
kunnen doen. Mocht echter Zijn Excellentie een commissie 
willen hebben, waarin ook het ambtelijke element vertegen-
woordigd is, dan lijkt het mij niet meer dan billijk, dat 
daarin ook een vertegenwoordiger van de door mij genoemd» 
organisatie wordt opgenomen. 

In sommige gestichten is naar mijn meening te veel per-
soneel. De cijfers, die daaromtrent in de Memorie van Ant-
woord zijn opgenomen, bevestigen dat. Men poge het gehalte 
van het personeel zoo goed mogelijk te maken, ook door een 
goede salarieering, maar men krimpe het aantal zoooveel 
mogelijk in. 

Uit den aard der zaak geef ik aan particuliere inricntin-
gen op religieuzen grondslag de voorkeur, maar ik erken 
natuurlijk, dat zich ook daar moeilijkheden voordoen en dat 
men met vergelijkingen buitengewoon voorzichtig moet zijn. 
Ik zou het verstrekken van cijfers evenwel ten zeerste op 
prijs stellen, al erken ik dat men dergelijke statistieken met 
eenige voorzichtigheid moet beoordeelen. Maar dat een posi-
tief"Christelijke opvoeding ook hier een zegenrrjken invloed 
zal kunnen uitoefenen, staat vast. 

In het zeer sympathieke artikel, dat de heer Klootsema 
aan de gestichtsopvoeding heeft gewijd, wordt op treffende 
wijze de beteekenis der religie geschetst. 

Een goed georganiseerde nazorg is voorts noodzakelijk. Men 
z-̂ eke vooral plaats voor de jongelui ten plattelands. Nog 
oi.i;mgs hoorde ik het geval van een jongen, die in het ge-
sticht een zeer goeden indruk had gemaakt, maar later in de 
groote stad voor de verleiding bezweek. Op het belang van 
de nazorg kan niet genoeg nadruk worden gelegd. Bij plaat-
sing in de maatschappelijke bedrijven moet veel meer met het 
oordeel der leeraren rekening worden gehouden. 

Ik hoop, dat de aanwijzing van fouten ten gevolge moge 
hebben, dat het Rijksopvoedingswezen meer zal beantwoor-
den aan de uitnemende bedoelingen, waarmede het destijds 
is gesticht. 

De heer Bul ten : Mijnheer de Voorzitter! Bij deze afdee^ 
ling wensch ik nog enkele korte opmerkingen te maken bij 
eenige punten, die in de stukken reeds uitvoerig schriftelijk 
behandeld zijn. In het algemeen ben ik den Minister dank-
baar voor de meerdere uitzichten op verbeteringen, die 
hij gaf. , , 

In een beschouwing over de uitvoering der Kinderwetten 
1901 zal ik mij niet begeven. Het is mij veel waard, dat de 
Minister in de Memorie van Antwoord te dezer zake o. m. 
ook dit zegt: 

„Intusecken is de zaak zelve van zoo groote beteekenia 
uit maatschappelijk en financieel oogpunt en zijn de ter 
sprake gebrachte vraagstukken van zoo grooten invloed 
op eene goede werking der Kinderwetten, dat de onder-
geteekende een opzettelijk onderzoek ter zake niet zoude 
willen nalaten. Het ligt verder voor de hand, doch de 
ondergeteekende moge zulks te allen overvloede nog uit-
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drukkelijk mededeelen, dat ook het Algemeen College 
van Toezicht, Bijstand en Advies voor het Rijkstucht" 
en opvoedingswezen deze zaak in onderzoek heeft Re-
nomen." 

"Uit deze passage concludeer ik, dat naast het onderzoek 
van het Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies 
de Minister nog een zelfstandig onderzoek wil doen instellen. 

Indien i i dit juist begrijp, dan zou ik aan den Minister 
voor dezen zeer toe te juichen maatregel willen vragen, of hij 
aan een daartoe meerzijdig samen te stellen commissie niet 
een speciale opdracht zou willen geven. Het komt mij voor, 
dat langs dezen weg bevrediging op verschillende punten 
gemakkelijker te bereiken is. 

Het zij mij intusschen vergund de aandacht van den Mi-
nister voor enkele punten te vragen. 

Het rapport van den Christelrjken Ambtenaarsbond, dat in 
de stukken herhaaldelijk genoemd is, heeft de gestichtspae-
dagogiek als punt van bespreking opnieuw aan de orde ge-
feteld. De heer J . Klootsema, de directeur van ,,De Jvruis-
berg", vond er aanleiding in om in De Vacature een viertal 
artikelen te schrijven tot revisie van het betrekkelijk gedeelte 
nit zijn nu 'n 20-tal jaren in het licht gegeven boek ,,Mis-
deelde kinderen". 

Op 'n voorname plaats in zijn beschouwingen plaatst hij de 
persoonlijkheden van de opvoeders. Deze, op het terrein der 
tochtopvoedmg bij uitstek deskundige, zegt hiervan: 

„De levenwekkende persoonlijkheid is nl. de alpha en 
de omega van het opvoedingswerk, en hoe gced de ge-
bouwen enz. ook worden verzorgd, wanneer de persoun-
lijkheid niet voldoende verzorgd wordt, zullen zelfs de 
boste bedoelingen op teleurstelling kunnen uitloopen." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal dezen schrijver niet velgen 
in zijn ontwikkeling van een negental eisdben voor den 
opvoeder, waarvan hij de vervulling noodig acht. opdat de 
persoonlijkheid van den opvoeder inderdaad naar het woord 
van Dittes. de „entscheidendo Factor aller piidagogisohen 
Wirkens" kan zijn. Dit echter merk ik op, dat de heer 
Klootsema, die. Ut herhaal het, ontegenzeggelijk op het gebied 
van gestichtspeedagogiek ontwikkeld is, met een hardnekkig-
heid, die zelfs een Cato den Oude geen oneer aandoen zou, 
op het «inde van elk zijner 4 genoemde artikelen krachtig 
opkomt voor de goede positie van den opvoeder. Aan het 
•mde van zijn slotartikel formuleert hij die meening aldus: 

,,Elke tijd zal brengen zijn nieuwe wenschen. In dezen 
tyd treodt er echter een op den voorgrond, dien ik uit-
drukkelijk herhalen wil. We moeten hebben in zedelijk 
opzicht hoogstaand personeel. Menschen van karakter. 
Van wezenlijk karakter. Ook in verstandelijk opzicht 
m.>et ons personeel hoog staan, en noch de algemeen* 
kennis, noch de beroeoskennis, mag ooit door hen wor-
den verzuimd. Ons personeel moet in staat zijn. om 
ervaringen te kunnen opdoen. Eu te dien einde moeten 
dan ook hunne loonstoestanden en de arbeidsvoorwaarden 
uitstekend wezen, opdat de blijmoedigheid niet worde 
verstoord, die van huis> uit moet eigen zijn aan iederen 
opvoeder." 

Over die arbeids- en loonvoorwaarden zegt de Minister op 
bladz. 23 van de Memorie van Antwoord: 

,,De opvoedende ambtenaren en onderwijzers bij het 
Rijkstucht- en opvoedingswezen genieten een jaarlijksch 
verlof van drie weken. Ondergeteekende heeft reeds de 
vraag overwogen of dit verlof tot een duur van vier 
weken zou verdienen te worden uitgebreid, hetgeen even-
wel bij de tegenwoordige personeelsterkte niet mogelijk 
zou zijn, en waaromtrent dan ook geene toezegging kan 
worden gedaan. Tot eene vacantie van vijf of zes weken 
meent hij , dat reeds om de daarvoor vereischte groote 
uitbreiding van personeel met de daaraan verbonden 
kosten en andere bezwaren zeker niet kan worden over-
gegaan." 

Verleden jaar kwam deze aangelegenheid ook reeds ter 

sprake. De heer tan de Bilt drong er bij den Minister op 
aan, aan het geheele personeel dier gestichten langere vacan-
ties te geven, waarop toen reeds door den Minister over-
weging is toegezegd. Verandering is er echter nog niet ge-
komen. Hoe is de toestand? 

Tot nu toe bedraagt de vacantie voor beambten 2, voor de 
ambtenaren 3 en voor de directeuren 4 weken. De vrije week-
dagen, die hierin vallen, tellen mee voor verlof. Waar elke 
week ï dag en in de 3 weken minstens 1 Zondag vrij gegeven 
wordt, beteekent dat een inkrimping der vacanüe voor de 
ambtenaren tot 17 dagen. In den regel kunnen deze 1" dagen 
nog niet in eens achter elkaar, maar slechts deelsgewijs ver-
kregen worden. Behalve in eenige behoorlijke verlenging der 
vacantie verdient het aanbeveling ook in de toekenning van 
het verlof verbetering te brengen. Ik hoop, dat de Minister 
hieraan zijn aandacht wil schenken ten gunste der ambte-
naren. 

Mijnheer de Voorzitter! De noodzakelijkheid der herzie-
ning der salarissen voor deze ambtenaren behoef ik bij den 
Minister niet te bepleiten. Zijn Excellentie zelf zegt daar-
omtrent in de Memorie van Antwoord, bladz. 23: 

„Ook de ondergeteekende acht die opheffing in menig 
opzicht niet gelukkig en het komt hem voer. dat bij 
herziening der salarisregeling van bedoeld personeel ook 
deze aangelegenheid nader in overweging zal zijn te 
nemen." 

De Minister wil dus ook verbetering aanbrengen en hefc 
komt mij voor, dat hij de goede richting uitgaat als hij daar-
bij voor de onderwijzers aan de tuchtmrichtingen rekening 
wil houden met de bezoldiging van de onderwijzers in het 
algemeen. 

Indien hij dit doet. dan ontkomt hij aan een euvel, door 
hom zelf ook reeds gemeld. 

Immers in de Memorie van Antwoord, bladz. 23, lees ik: 
,,Dat de bijzondere toelagen aan onderwijzers met 

ingang van 1 Januari 1920 werden ingetrokken, is een 
gevolg van de desbetreffende algemesne regeling t an 
het Salarisbesluit 1920, waarbij alle belooningen voor 
het bezit van daarvoor in aanmeiking komende akten en 
diploma's, tot dusver aan het personeel bij tuchtscholen 
en Rijksopvoeding«!gestichten toegekend, kwamen te ver-
vallen." 

De Minister zal. dunkt me, de niet geheel te verdedigen 
omstandigheid wel duidelijk gezien hebben, dat van een 
onderwijzer, die akte 77£» (de hoof Jakte) en bovendien nog de 
akten voor Fransch, Duitsch en Engelsch bezit, maar precies 
evenveel uitbetaald wordt als een opvoedend ambtenaar, die 
aangesteld is na een verlicht examen, dat, hoe we er don ook 
over denken mogen, toch zeker niet opwegen kan tegen en 
niet zulke waarborgen geeft als de pasgenoemde bevoegd-
heden. 

Ik zou den Minister willen vragen, of het hem niot moge-
lijk is, alsncg voor 1920 te gemoet te komen tot herstel van 
dit euvel. 

_ Ik wil thans nog oen enkel woord zeggen over de finan-
cieele positio van de ziekenverplegers. 

De Voorzi t ter : Mag i t u opmerkzaam maken, dat uw tijd 
om is? 

De heer Bul ten: Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat ik 
nog twee minuten heb. 

De Voorzitter: Uw tijd is om, was dat niet het geval, dan 
zou ik dat niet zeggen. 

De beer Bul ten: Dan mag ik misschien nog een paar woor-
den zeggen. Ik wil er op wijzen, dat de salarieering van die 
ziekenverplegers op het oogenblik niet voldoende is en ik zou 
den Minister in overweging willen geven, daaromtrent een 
nadere regeling te treffen en een buitengewone vergoeding 
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te willen toeleven voor het onverplicht bezit van het ver-
plegeredipïoma. 

Ik zou ook nog willen spreken over de positie van de ambte-
naren met betrekkin? tot het straffen, maar waar mij de 
tijd niet is gegund, zou ik allean willen zeggen, dat de ' e r -
schillende antwoorden van de Memorie van Antwoord, die 
de Minister daaromtrent heeft gegeven, mij niet hebbon be-
vredigd. ik heb b.v. gevonden een bericht in Het Centrum, 
een ernstig blad, een bericht, dat overgenomen was uit dé 
antirevolutionneire Rotterdammer, ook een ernstig blad, 
waarin met betrekkin? tot de muiterij aan bet Rijksopvoe. 
dingsgestioht Veldzicht het volgende pezegd wordt: 

,,Woensdag weigerde een groepsleider voor een der 
knapen een pakje te verzenden. De knaap begaf ziah 
zonder voorkennis van den leider met het pakje naar een 
dei' adjunct-directeuren, die zonder den leider te hooren. 
het pakje ter verzending aannam. De knaap gevoelde zich 
overwinnaar en liet dit den leidei goed voelen." 

Ik zon willen eindigen met den Minister te vragen, deze 
zaak nog eens ernstig onder de oogen te zien. 

De heer Deckers: Mijnheer de Voorzitter! In het Voor-
Ioopig Verslag vinden wij een enkele vraag en in de Memorie 
van Antwoord eenige mededeelingen nopens de toestanden 
ean de Ri.jkstuchtschool te Nijmegen. Deze mededeelingen, 
al mogen zij in vergelijking met de vraag breedvoerig 
worden genoemd, hebben mij niet kunnen bevredigen. Vast 
staat naar mijn meening, dat de tuchtschool te Nijmegen ge-
durende geruimen tijd een bedrag aan koeten heeft gevraagd, 
verre van evenredig aan het aantal leerlingen, dat er verblijf 
hield. 

Ik moge bijv. de aandaoht der Regeeriug vestigen op de 
strafklasse, verbonden aan die tuchtschool. Deze strafklasse 
waarin de recidivisten van het geheele land behooren ge-
plaatst te worden, telde voor korten tijd slechts één leerling 
en niet minder dan 4 ambtenaren bidden tot eenige taak dien 
jongen te vormen tot een oppassend lid der samenleving. 
M. i. blijkt hieruit, dat er aan die strafklasse al heel weinig 
behoefte bestaat en dat haar opheffing wel in overweging 
mocht worden genomen. 

Als ander voorbeeld, dat een zuinig beheer der tuchtschool 
wordt bemoeilijkt, moge dienen, dat hoewel de Minister reeds 
in Maart van dit jaar besloot tot electrificatie van de school-
gebouwen en de woningen der tuchtschool, deze electrificatie 
maanden en maanden op zich heeft laten wachten, waardoor 
het noodig werd de gasverlichting te handhaven, hetgeen per 
jaar aan het Rijk kostte f 3000. 

Maar ook waar het zaken betreft, die meer het onderwijs 
raken, ondervindt de leiding niet steeds de medewerking, 
waarop zij aanspraak heeft. 

Het is bekend, dat het gymnastieklokaal van de tuchtschool 
te Nijmegen tijdens den oorlog ingericht werd voor verblijf 
van jeugdige smokkelaars. Einde April van dit jaar behoefde 
dit lokaal niet langer voor die jeugdige menschen te dienen, 
maar toch was vóór korten tijd Dij de tuchtschool, hoewel zij 
tijdig de aanvraag daartoe had ingediend, nog niet de mach-
tiging ingekomen om het gymnastieklokaal weder terug te 
brengen tot zijn oorspronkelijke bestemming. 

Bij diezelfde school heeft men 2$ maand moeten wachten 
op eeu beslissing om een jongen, wiens geestestoestand zijn 
verblijf in een tuchtschool ongewenscht maakte, uit de 
inrichting te ontslaan. 
Het doet natuurlijk genoegen in de Memorie van Antwoord 

te lezen, dat een begin gemaakt is met de ontruiming van de 
barakken te Harderwijk, maar door deze mededeeling is mij 
toch geenszins duidelijk geworden waarom niet eerder over-
gegaan werd tot het overbrengen van verpleegden van die 
barakken naar de tuchtschool te Nijmegen b.v., waar het 
geheele jaar door gemiddeld slechts een dertigtal jongens 
verbleven, zoodat drie/vierden van de plaatsen open bleven 
en iedere jongon het Rijk wel f20 per maand gekost moet 
hebben. 

Een en ander geeft mij aanleiding mij aan te sluiten bij I 

(Dcckers e. a.) 
het verzoek, van de geachte afgevaardigden de heeren. 
Smeenk en Bulten tot instelling eener bijzondere commissie, 
die eens ernstig zal ondei-zoeken in hoever op de Rijkstucht-
scholen kan worden bezuinigd en in hoever de tuchtschool-
aangelegenkeden niet bekwamer spoed kunnen worden bekan-
deld dan thans, ten nadeele van het instituut, wel wordt be-
tracht. 

Ik zal er niet op behoeven te wijzen, dat de door mij be-
doelde bezuiniging niet gezocht mag worden op d© bezoldi-
ging van het personeel, want de ervaring leerde wel, dat de 
tegenwoordige bezoldiging meermalen niet voldoende blijkt 
te zijn om sollicitanten te krijgen voor sommige betrek-
kingen. 

Wil de Minister het door mij bedoelde onderzoek doen 
instellen, dan moge hierbij gebruik gemaakt worden van de 
voorliohting, welke de commissies van toezicht kunnen 
geven. Met leedwezen heb ik moeten vaststellen, dat ten aan-
zien van do tuchtschool te Nijmegen b.v. zeer belangrijke 
maatregelen werden genomen, zonder dat overleg werd ge-
pleegd met de commissie van toezicht, wier toewijding toch 
boven elke verdenking staat. 

Ik zou verder willen vragen of de Minister zijn invloed 
niet wil aanwenden om te bevorderen, dat minder dan tot 
dusverre geschiedde, jeugdige personen veroordeeld worden 
tot een verblijf in een tuchtschool gedurende' slechts enkele-
dagen. Een ieder immers kan begrijpen, dat een verblijf in 
een tuchtschool van een week b.v. elk doel mist en den pe> 
strafte in geen enkel opzicht kan verbeteren. De gang van 
zaken aan de tuchtschool wordt door die kortstondige bezoe-
ken slechts onnoodig bemoeilijkt. 

Door hetgeen ik met betrekking tot de tuchtschool te Nij-
megen mededeelde, is begrijpelijkerwijze mijn sympathie 
voor de Rijkstuohtscholen in het algemeen niet vergroot. Ik 
kom steeds meer tot de overtuiging, dat de Staat op het ter-
rein der verbetering en vorming van jeugdige personen, wier 
opvoeding dreigt te mislukken, slechts aanvullend mag op-
treden. Zoo ergens, dan bevinden wij ons hier op een gebied, 
ter bearbeiding bij voorkeur toegewezen aan instellingen, 
wier ontstaan aan het particulier initiatief te danken is. 

Ik dring er dan ook bij de Regeering op aan de door mij 
gevraagde bezuiniging o. a. te zoeken in de richting der 
bevordering van instandhouding en totstandbrenginng van 
zulke particuliere instellingen. Elk bedrag, aan subsidie aan 
zooodanige inrichtingen gegeven, kan een veel hooger bedrag 
uitsparen, dat andere aan de Rijksschool besteed zou moeten 
worden. 

Ik hoop, dat deze Minieter er toe zal willen medewerken, 
dat de Staat, die nog nimmer bewezen heeft een goed op-
voeder te zijn, den arbeid, dien hij thans verricht ter ver-
betering van jeugdige personen, meer en meer gaat over-
laten aan het particulier initiatief en zich tot taak stelle aan 
de inrichtingen, door dit initiatief in het leven geroepen, 
bestaansmogelijkheid op afdoende wijze te verzekeren. 

De heer Kruy t : Mijnheer de Voorzitter! Ook met het oog 
op den korten tijd, zal ik mij wachten in herhaling te ver-
vallen van wat door vorige sprekers is opgemerkt. Ik heb mij 
louter te bepalen tot den toestand van de ambtenaren en 
beambteu aan de Rijksopvoedingsgestichten en Rijkstuckt-
scholen, en dan in het bijzonder te wijzen op een mijns 
inziens groot misverstand, dat heerscht wegens het instituut 
van opvoedend ambtenaar en beambte. Vóór de reorganisatie 
van het Rijk3tucht- en opvoedingswezen, bestond de titel van 
opvoedend ambtenaar niet. Toen was de leiding der jongens 
opgedragen aan deeelfde menschen, die nu den beambten-
dienst vervullen. 

Thans worden de beambten voor het werk der opvoeding 
ongeschikt geacht, als zijnde te onontwikkeld en uit een te 
proletarisch milieu. Flinke kerels, vaders van gezinnen, men-
6chen, die juist, daar zij uit de arbeidersklasse zijn voorfc-
gekomen, beter tot de ziel van het proletarische kind weten 
door te dringen, worden van hert werk der opvoeding uitge-
sloten en daarvoor in de plaats neemt men menschen met een 
z.g.n. breede ontwikkeling en schoolsche kennis. 

Bleef de Minister in dezen stelregel nu consequent, dan 
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ware dit uit bourgeois-oogpunt nog te billijken. Wat is ech-
tor de practijk. 

Herhaaldelijk worden beambten voor den dienst van opvoe-
dend ambtenaar opgecommandeerd. Zoodra er door de een 
of andere oorzaak een opvoedend ambtenaar ontbreekt, valt 
een beambte in, zonder evenwel in de rechten van dien amb» 
tenaar te deelen. Hij doet dienst als opvoedend ambtenaar, 
maar geniet het loon van beambte, wat zeker voor de Begee-
ring een aardig voordeel opgevat, maar voor de paedagogiek 
een nadeel. 

Ook moeten deze menschen allerlei andere werkzaamheden 
verrichten, waarvoor wettelijk slechts opvoedende ambte-
narcn gebruikt mogen worden, als bijv. het surveilleeren des 
avonds en 's nachts op de slaapzalen; het slapen tusschen of 
op de slaapzalen; het verrichten van tuinarbeid met jongens; 
het toezicht houden op de reiniging der gebouwen door de 
jongens; hot houden vau da z.g. strafexercitie, enz. Voor 
al deze dikwijls zeer verantwoordelijke functies worden zij 
gebruikt, maar niet als ambtenaar betaald! 

Niemand protesteert tegen dezen onwettigen wantoestand; 
de opvoedende amotenaren niet, daar ze vreezen verzwaring 
van dienst te krijgen; de directeuren niet, omdat ze veel 
gemak hebben van deze manusjcs-van-alles, waarmede zij de 
opvoedende ambtenaren dikwijls uit den brand weten te 
helpen, als dezen zich in hun dienst bedreigd zien, en. de 
beambten zelf niet, deels uit vrees, daar deze categorie de 
meest afhankelijke is, deels in de hoop langs dezen weg te 
eeniger tijd nog eens tot den rang van opvoedend ambtenaar 
te worden verheven. 

On de laatste jaren zijn er n.1. enkele beambten, na een 
z.g.n. „verlicht csamen", in de rijen der opvoedende ambte-
naren binnengedrongen. 

Dit examen is echter boerenbedrog, daar de directeuren 
van te voren reeds weten, wie zij uit hun personeel aan zich 
willen binden. Het examen is de vlag, die de lading moet 
dekken. Beambten, die reeds jaren lang met de leiding der 
jongens waren belast, werden op deze knoei-eramentjes afge-
wezen. Dat door dit 17de eeuwsck regentengeknoei ' t rechts-
gevoel van zulke menseken ernstig gekwetst wordt en dat 
door de bevoorrechting van enkelen de solidariteit onder de 
beambten geheel zoek raakt, is even begrijpelijk als treurig. 
Ook behoeft geen uitleg, dat beambten, die gepromoveerd 
zijn tot opvoedkundig ambtenaar, wat zoo ongeveer verdub-
beling van salaris beteekent, moreel aan de hun weldoende 
directeuren zijn gebonden en voor altijd voor actie tot ver-
betering zijn verloren. Met deze menschen kunnen de 
directeuren doen wat ze willen. 

De Minister meent het nocdig fe achten deze omhoog 
geklauterde beambten toch steeds te doen gevoelen, dat ze 
van een minder allooi zijn dan de opvoedende ambtenaren. 
Dit blijkt wel uit een circulaire, die kortelings verscheen, 
en waarin werd bepaald, dat deze geluksmenschen van een 
vrije ambtswoning werden uitgesloten. 

Zoo worden deze menschen steeds levendig aan hun min-
dere afkomst herinnerd. 

Voor de beambten worden geen woningen gebouwd. Die 
moeten maar zien een onderdak te vinden. Al staat ook het 
gesticht ver van de stad, zoodat de menschen bij hun toch al 
zoo lange diensturen nog uren moeten verloopon, daarmede 
wordt geen rekening gehouden. 

In Leeuwarden heeft de Begeering voor deze menschen 
noodbarakken laten bouwen, die men hdj oppervlakkige be-
schouwing zeker houdt voor vluchthokken voor varkens, 
zooals men deze wel in weilanden ziet. Deze smerige krotten 
«taan op een wei langs den Marsumer Straatweg. 

De opvoedende beambten hebben recht op een woning. 
Tot dusver werden deze woningen door de Begeering ge-
bouwd in de nabijheid der gestichten. In den laatsten tijd 
is de Begeering evenwel van tactiek veranderd en meent zij 
zuiniger uit te zijn met woningen te koopen. Op deze wijze 
helpt de Eogcr ing nog mede om den woningnood te ver-
ergeren. 

Nog eens: te Amersfoort, waar de woningnood buitenge-
woon groot is, nijpt dat zeer. De Begeering koopt de huizen 
letterlijk boven de hoofden van de huurders weg. 

(Krnyt e. a.) 
Ook wordt met de toekenning van deze woningen reusach-

tig geknoeid, daar niet de ambtenaren met de meeste dienst* 
iaren voorgaan, maar zij die met de directie het meest 
bevriend zijn. Eigenaardig is ook, dat de ambtenaren in 
Amersfoort f 350 huur betalen, terwijl de ambtenaren in Ave-
rest slechts f 100 verwonen, hetgeen dus een verschil in 
salaris geeft van f 250. In dit verband mag ook even opge-
merkt worden, dat de ambtenaren in Avereest profiteeren 
van de productie van schoenen, zuivelproducten, tuinbouw-
producten enz. Zij krijgen deze producten tegen yerminder-
ae prijzen, wat vooral m dezen tijd een aanmerkelijke bevoor-
rqphting beteekent. 

Een ander punt is de zg. vrije geneeskundige behandeling. 
Mijn zegsman_verklaart mij, dat die behandeling wel eens 
ontaardt in mishandeling. 

De dokter die in het gesticht te Amersfoort behandelt, de 
heer Jorissen, is een te veelzijdig man. Behalve dat hij ge-
stichtsarts is, is hij ook directeur van het Roomsch-Katho-
lieke ziekenhuis, voorts wethouder, vervolgens lid van de 
Provinciale Staten en eindelijk dolder van de Malthezer 
ridderorde. Men zal begrijpen, dat de practijk voor het ge-
sticht daaronder wel wat te lijden heeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Alle punten, die ik ter wille van 
den tijd moet laten rusten ter zijde latende, wil ik er toch 
nog even op wijzen, dat de directeuren veelal gezocht wor-
den uit lieden, die met het onderwijs in het geheel niet in 
eenig verband staan. Wel is de Minister zoo vriendelijk ge-
weest, in de Memorie van Antwoord een heel kort lijstje 
te geven van benoemingen in de laatste jaren, maar het 
begrip ..laatste jaren" is wol zoo bekrompen genomen, dat 
daarmede niet een overzicht gegeven is wie de werkeliik 
functioneerende directeuren op het oogenblik zijn. Uit een 
complete lijst zouden wij zien, dat de directeur van het 
B.-K. gesticht te Amersfoort^ is een gewezen predikant; 
Kruisberg: een onderwijzer; Leiden: een oud-Indisch gast; 
Avereest: een onderwijsleeraar; Leeuwarden: een officier; 
Alkmaar: een domino; Haren: een officier: Velzen: een 
marine-kapitein; Ginneken: een officier en Nijmegen: een 
onderwijzer. 

De marine-officier heeft wel een grootsch verleden, de 
Eve-rtsen heeft hij op land weten te brengen, maar is hij 
daarom bekwaam om kinderen op den rechten weg te 
brengen ? 

Ik hoop, dat de Minister naar deze misstanden een ernstig 
onderzoek zal doen instellen, opdat verbeteringen worden 
aangebracht. Daartoe behoort ook het geven van meer zeg-
gensohap aan de groepsleiders in de beoordeeling, want da 
absolute zeggenschap van de directeuren moet, ondanks hun 
beste pogingen, in dorheid van gezag ontaarden, die aan 
de paedogio geen goed doet. 

De heer Ossendorp: Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Deckers zou het toejuichen, als de Minister een commissie 
wilde instellen, dio zal onderzoeken of bezuiniging kan 
worden verkregen, niet op de salarissen van de onderwijzers, 
maar op andere zaken. Wanneer het de bedoeling mocht zijn, 
op de verpleging te bezuinigen, dan zouden wij daar tegen 
moeten zijn. Iets anders is het vermijden van onncodige uit> 
gaven. De heer Deckers noemde het voorbeeld van Nijmegen, 
maar hij had daaraan kunnen toevoegen het opvoodings-
gesticht te Leeuwarden. In het Voorloopig Verslag is ge-
vraagd, of het juist i s d a t daar 250 ambtenaren zijn voor 4.C0 
verpleegden. De Minister hoeft opgegeven 115 ambtennren 
voor 150 verpleegden. Die 115 is een misstelling, dat meet 
165 zijn, en dat zal alsnog verbeterd moeten worden bij Nola 
van Verbetering, want volgens den toelichtenden staat wordt 
voor 165 ambtenaren salaris uitgetrokken. Wanneer nu ten 
laste van eiken verpleegde f 210Ö per jaar komt. schijnt dat 
wel wat veel. Daar moeten onncodige uitgaven bij zijn. De 
zaak zelf is echter van zoo overwegend belang voor individuen 
en gemeenschap, dat noodige uitgaven, zelfs al zouden zij 
nog hooger zijn dan de thans voorgestelde, niet mogen wor-
den geepaard. 

Wanneer men kennis neemt van het rapport van den 
Christelijken Ambtenaarsbond, van de artikelen in Den 
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(Osseudorp.) 
Christelijker!. Ambtenaar en in het blad Onze Vacatures, als-
mede Tan brieven van verschillende ambtenaren, dan scfijnt 
er aan de opvoeding in de gestichten en tuchtscholen wel het 
een en ander te ontbreken. 

Dat schijnt te liggen aan de leiding en aan de positie, 
waarin de ambtenaren verkeeren. 

Ik beaam, wat de Minister schrijft in de Memorie van 
Antwoord, dat de directie niet onvoorwaardelijk moet worden 

Sezocht onder de onderwijzers van het lager onderwijs. De 
[inister had dat wel kunnen uitbreiden tot de leerkrachten 

by het onderwijs in het algemeen. 
Hoe 6taat de zaak? Slechte enkele niet bij het onderwijs 

betrokkenen springen naar voren als goede paedagogen, en 
gebeurt dat, dan is het in het belang van de zaak om aan hen 
de directie op te dragen, maar als regel kanworden aangeno-
men, dat de paedagogen worden gevonden in onderwijskrin-
gen. Als ik dan zie, dat de Minister schrijft, dat van de 
9 directeuren van inrichtingen voor jongens er 4 officier zijn 
geweest, en dat er zijn 6 directeuren die buiten het onderwijs 
staan, dan weiger ik te gelcoven, dat die benoemingen zijn 
geschied, omdat die heeren zoo naar voren kwamen als pae-
dagoog. Daarbij moeten andere motieven in het spel zijn 
geweest. 

Ik kan in den korten tijd niet aantoonen, welke gevaren 
dat voor de inrichtingen mee kan brengen, maar dit is toch 
niet de goede manier. Regel moet zijn, dat de directeuren 
voortkomen uit onderwijskringen. 

Verder schuilt de fout in deze inrichtingen in de positie 
van de opvoedende ambtenaren. Dezen hebben als zoodanig 
geen zelfstandige positie. Toen ik las, wat de Minister 
daarvan schreef in de Memorie van Antwoord, dacht :k: dat 
is niet meer dan een dooddoener. 

Van een opvoedend ambtenaar kan geen kracht uitgaan, 
wanneer de verpleegden weten, dat hij bij het nemen van zijn 
tucht- en opvoedingsmaatregelen afhankelijk is van den 
directeur. . . . . . 

Het komt herhaaldelijk voor, dat hij een noodzakelijk 
machten tuchtmaatregel moet uitstellen, om rapport uit te 
brengen aan de directie. Het is gebeurd, dat daarop de ver-
pleegde werd gehoord en daarna weer de opvoedende ambte-
naar. Op die manier gaat het prestige van zco'n arnbte-
naar naar den kelder. 

Wanneer de leerlingen worden teruggegeven aan de vrije 
maatschappij, dan heeft de opvoedende ambtenaar ook geen 
stem in het kapittel, maar beslist de directie. De Minister 
moge schrijven, dat hij het wensckelijk acht, dat dat ge-
scbiedt in overleg met de ambtenaren en dat hem na een 
onderzoek is gebleken, dat zulks in den regel ook het geval 
is, doch naar mijn meening is dat niet het geval. De Minis-
ter moet het oog gehad hebben op een onderzoek te Avereest. 
In het voorjaar heeft de Minister een adres gekregen van den 
Centrales Nederlandschen Ambtenaarsbond. waarin enkele 
grieven over de daar bestaande toestanden werden bloot ge-
Fegd, waarbij ook genoemd werd het reclasseeren door den 
directeur zonder de ambtenaren er in te kennen. De Minister 
heeft toen een inspecteur op onderzoek uitgestuurd. Die 
inspecteur bemoeide zich niet met de ainbtenarenorganisatie, 
maar stelde aan enkele buiten de organisatie staande nmbte-
naren enkele eenvoudige vragen en op grond daarvan bracht 
hij zijn advies aan den Minister uit. Door een dergelijk rap-
port loopt een Minister er eigenlijk in. 

Over de financieele positie van de ambtenaren zal ik niet 
spreken. De Minister verklaart, dat er geen geschikte ambte-
naren meer te krijgen zijn. Bij de tegenwoordige salarisrege-
ling is er verloop. In Juni is een opvoedend ambtenaar, meer 
in het bijzonder belast met het geven van onderwijs, opgeroe-
pen voor het gesticht te Avereest. 

Er kwamen 3 sollicitanten; 2 er van wetrden opgeroepen. 
maar toen zij van den directeur vernamen, wat hun werk 
was, hebben beiden zich teruggetrokken. 

Nieuwe oproeping, met een veranderde advertentie. Er 
kwamen 2 sollicitanten, die tijdelijk werkzaam waren, de een 
te Nijmegen, de ander te Velsen. Eén wilde er niet komen, 
er bleef dus één over en die werd benoemd. Nu is er nog een 

(Osscndorp e. a.) 
vacature te vervullen. Er werd een derde oproeping geplaatst 
en nu meldde er zich geen enkele sollicitant aan. 

Zij gaan niet alleen weg om de lage salarissen, maar ook, 
omdat zij er niet prettig dienen. 

Dat voelen zij iederen dag. Zij moeten meer vrijheid heb-
ben en meer invloed kunnen uitoefenen op hun pupillen, 
doch alle invloed wordt hun ontnomen door de voorschriften. 
Het gevolg daarvan is, dat zij wegloopen, en dat men zich 
moet behelpen met tijdelijk personeel. In Amersfoort ia 
30 pet. tijdelijk personeel, waarvan er zelfs één don leeftijd 
bereikt heeft van 74 jaar, dien men niet kan missen, omdat 
er geen anderen zijn. 

Waar de toestand zoo is, moet er dringend verbetering 
worden aangebracht, en daartoe moet een onderzoek worden 
ingesteld door een volkomen onafhankelijke commissie, waar-
in ook vertegenwoordigers van de arbeidersorganisaties zit-
ting hebben. Wanneer dat gebeurt en de Minister daarnaar 
handelt, kan de toestand goed worden. Maar laat men de 
salarissen niet in overeenstemming brengen met het Konink-
lijk besluit,, waarbij de onderwijzerssalarissen zijn gers-geld, 
want dan krijgen deze opvoeders net dezelfde slechte 
regeling. 

De heer Snoefk Henkemans: Mijnheer de Voorzitter\ 
Het stemt eenigszins treurig, wanneer men in deze vergade-
ring over het Rijkstucht en opvoedingswezen hoort spreken 
op de wijze, gelijk dit hedenavond geschiedt. Als men weet 
met hoe groote idealiteit dat werk na de invoering van de 
Kinderwetten is begonnen, en hoe or kosten noch moeiten 

espaard zijn, hoe met den meesten ernst is gezocht naar de 
este menscheu die men aan het hoofd dor gestichten zou 

kunnen plaatse;;, als men weet, dat deze directeuren mannen 
zijn, die het werk met warmte aanvaardden, en die werkelijk 
de overtuiging in zich zeK gevoelen, dat zij er iets van zouden 
kunnen maken ; en als men dan ten slotte zoo algemeen critiefe 
hier hoort, dan is daar iets ia. dat zeer treurig stemt. Maaar 
ik zou toch aan de heeren critici, ook in deze Kamer, willen 
vragen: kennen zij eigenlijk wel het werk waarover zij spre~ 
ken? Dat betwijfel ik een weinig. Ik betwiifel of de heeren, 
die hier heden gesproken hebben, uit eigen aanschouwing 
bekend zijn, in het bijzonder met de verpleegden waarom 
het hier gaat. 

Men heeft hier fouten en ook allerlei geneesmiddelen ge-
noemd; men meent, dat men het kan vinden door betere 
salarissen, door aan de ambtenaren meer zelfstandigheid te 
geven; men wil (en dat vind ik juist bet bewijs d"t men bet 
werk niet kent) verbetering krijgen door een commissie te 
benoemen van menschen, die buiten het werk staan, van 
menschen dus, die er, ik zou haast zeggen, er evenveel ver-
stand van hebben als de hoeren die hier heden over de zaak 
gesproken hebben. 

Daarvan verwacht ik niets. Het Algemeen College van 
toezicht, bijstand en advies bestaat uit menschen. die van 
den aanvang af studie van deze zaak gemaakt hebben, die 
er in medegeleefd bobben, en die de moeilijkheden ook ken-
nen en die wel zien, dat er dingen niet goed gaan en dat 
vele verwachtingen niet vervuld worden. Maar inderdaad, 
men zal toch moeilijk menschen vinden, die meer liefde voor 
de zaak hebben en meer kennis daarvan dan de leden van 
dit college. 

Wil ïk dan geen maatregelen tot verbetering nemen r 
Zeker wil ik dat. Vooreerst moet men altijd waakzaam zijn 
en er valt altijd iets te verbeteren, maar naar mijn over-
tuiginrr is de hcofdfout deze, dat men met al te groote 
idealiteit ten slotte heeft willen grijpen naar iets wat boven 
de krachten van den mensch ligt. 

Indien men spreekt van opvoedingsgestichten, dan be-
doelt men daarmede — het woord drukt het uit — inrich-
tingen, waar men kinderen opvoedt. Groote menschen kan 
men wel reclasseeren, maar piet opvoelen. 

Wanneer nu in opvoedingsgestichten, die öpvoedings-
plaatsen zijn, gein-acht worden groote jongens, haast reed» 
mannen — er zijn er gekomen die al vader van kinderen 
waren, ook jonge mannen met sprekende perverse neigin» 
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(Snoeck Henkemans.) 
gen — dan is liet voor den beste van de besten onmogelijk 
om bet resultaat te bereiken, dat men zich voorgesteld heeft. 

Nu zal men vragen: moet voor die jonge menschen dan 
niets gedaan worden? Zeer zeker; er is geen enkel mensen, 
hoe oud en hoe diep gezonken hij ook is, of daar kan en moet 
nog iets voor beproefd worden. Maar dan brengt men ze 
niet met een paar honderd samen in een opvoedingsgesticht, 
waar een zekere vrijheid van beweging moet heerschen. 

Zoo is dan mijn vraag: in welke richting moet de oplossing 
van de moeilijkheid worden gezocht? Het is miins inziens 
eisch, dat wij teruggaan, dat mem zich realiseert, dat er 
dingen zijn, die de mensch niet kan bereiken en die 1 
daarom niet moet trachten te bereiken. Wil men voor jonge 
mannen, die zeer verkeerde dingen gedaan hebben, iets doen, 
goed; men kan trachten ze te reclassecren, wanneer zij hun 
straf hebben ondergaan. Men kan veel zorg aan ben wijden, 
maar men moet ze niet in een opvoedingsgesticht brengen; 
men kan niet meer langs den weg van opvoeding slagen in 
hetgeen nen zou willen bereiken. Verbetering zoek ik dr.aiïn 
dat de rechterlijke colleges, en misschien ook do wet, in baar 
beslissingen en voorschriften zich in andera richting gaan 
bewegen, zoodat men in een opvoedingsgesticht werkelijk 
krijgt jongens, die vallen in de termen van opgevoed te 
worden en dat men er niet brengt mannen, die vallen in de 
termen van te worden gestraft. 

Als men dien weg niet opgaat, al verbetert men dan de 
salarissen, al sticht men nog zooveel commissies, dan zal men 
later voor nog grooter teleurstellingen staan, dan waar men 
zich thans voor geplaatst ziet. Daarom, ik dring er op aan, 
dat in die richting gewerkt worde, dat in de opvoedings-
gestichten alleen komen jongens, en niet meer bijna vclwas-
een menschen. 

Van een commissie van onderzoek, samengesteld uit men-
schen, die buiten bet werk staan, verwacht ik totaal niets en 
ik hoop, dat de Ministor in die richting zeker niet zal mede-
werken. 

De heer Schokking: Mijnheer de Voorzitter! Het uur laat 
nipt toe breed in te gaan op de beschouwingen, die over deze 
materie zijn gehouden, van hoeveel belang dit onderwerp 
overigens ook is. Bovendien, hetgeen zooeven de heer Snoeck 
Henkemans gezegd heeft, maakt dit gemakkelijker. 

Want, wanneer hij vroeg of degenen, die dezen avond bij 
dit onderwerp gesproken hebben, do gestichten wel eens 
hebben gezien, niet alleen van buiten, maar ook van binnen, 
en indien zij ze al gezien hebben, of zij zich dan ook op de 
hoogte hebben gesteld van den aard van het werk, dat daar 
wordt verricht, dan meen ik dat hij daarmee in antwoord 
op het grootste deel van de gehoorde critiek den spijker op 
den kop heeft geslagen. Al kan niet alleen, maar moet wor-
den toegegeven dat in de Rijkscpvoedingsgestichten en tucht-
scholen niet alles is zooals wij het zouden wenschen, zoo 
moet niet minder worden erkend, gelijk de Minister in de 
Memorie van .Antwoord voldoende tot uiting heeft laten 
komen, dat, mede ten gevolge van de omstandigheden der 
laatste jaren, met groote moeilijkheden te worstelen was. Ik 
zou tegenover tal van opmerkingen de vraag willen stellen: 
hoe is het in menig gezin, waar men te doen heeft met een 
kleiner aantal kinderen en niet met jongens, die in meerdere 
of mindere mate van een zoodanigen aard zijn, dat zij een 
dwangopvoeding noodig hebben, gelijk in de gestichten het 
geval is. Houdt men dit in het oog, wat allereerst moet ge-
beuren, dan kan men de vraag gaan beantwoorden: hoe is het 
met den toestand en den gang van zaken bij het Rijkstucht-
en opvoedingswezen? En dan wil ik wel zeggen, dat het mij 
op zich zelf niet zoo bijzonder verwonderd heeft, dat degenen, 
die hier critiek hebben geoefend, alzoo gesproken hebben, 
waar zij dit blijkbaar gedaan hebben naar aanleiding van 
een Tapport, afkomstig van een groep menschen, die in de 
gestichten werken, maar moet ik wel te meer mijn verwon-
dering juist over dit rapport uitspreken. Want ik waag het 
uit te spreken, dat het zeer gebrekkig is, om geen sterker 
woord te bezigen, hoogst eenzijdig en daarom een onjuisten 
indruk geeft. 

(Schokking.) 
Het staat aan den Minister te beoordeelen in hoever hii 

wil ingaan op het verzoek om naar aanleiding van genoemd 
rapport een afzonderlijke commissie van onderzoek te benoe-
men — dat het Algemeen College van Toezicht niet objectief 
tegenover de zaak zou staan, moet ik bepaalt betwisten — 
maar ik veroorloof mij nu reeds op te merken dat, als een 
dergelijk onderzoek niet naar theoretische bespiegelingen 
wordt gehouden maar in verband met do practiik, waarom 
het gaat, de samenstellers van dit rapport zelf zullen blijken 
niet het rechte begrip te hebben van den aard en de bsteekenis 
van den arbeid in een Rijksopvoedingsgesticht. Het rapport 
heeft dan ook trouwens aanstonds van meer dan een zijde, 
ook van het personeel zelf, bestrijdingen ontvangen. 

Zooals ik zeide, zal ik er niet diep op ingaan, maar ik wil 
toch één punt opnemen, omdat dit de opvatting typeert. Wie 
het leest, moet den indruk krijgen, dat een overwegende 
invloed wordt toegekend aan intellcctueele bekwaamheden, 
aan het voldoen aan esainen-eischen. 

Nu versta men mij wel. Bij mij bestaat volstrekt niet de 
gedachte, dat de opvoedende ambtenaren en ook de beamb-
ten niet behoorlijk zouden moeten kunnen lezen en schrijven, 
dat zij niet een zekere mate van ontwikkeling moeten heb-
ben, die uitgaat boven hetgeen de lagere «.chool geeft. Maar 
zooals daarop in het rapport de nadruk wordt gelegd, bewijst 
dit, dat de hoeren toch eigenlijk geen, althar\s geen voldoend 
o'iii lobben voor wat hot allereerste bij een re«'Tjie onvoeding 
wezen moet. Wanneer er bijv. op gewc;ou wordt, dat onder 
dn directeuren vroegere predikanten en officieren gevonden 
worden in plaats van daartoe enkel geschoolde paedagogen te 
benamen, wat bewijst dit anders dan dat men een scnoolsche 
opvatting heeft? Ook de heer Ossendorp meent, dat alleen 
onderwijzers, zij het niet alleen uit den kring van het lager 
onderwijs, genomen moeten worden. Hij ontkent di t : dan 
neem ik l e t terug en heb ik hem niet goed verstaan. Maar 
de opmerking uit het rapport, die .'>ier in elk geval weerklank 
gevonden heeft, blijft; en nu erken ik, dat ook f.nder de 
onderwijzers paedagogen voorkomen, gelukkig. Mijnheer de 
Voorzitter, doch waarom zouden die niet kunnen voorkomen 
onder predikanten, officieren en anderen? 

In het alg-smeau wordt bij de bcoordeeling te eenzijdig op 
het onderwijs pclet, dat maar een klein deel is van lietgeen, 
waarmede men in een opvoedingsgesticht te maken heeft. 
Een directeur meet veel meer omvatten. Ik herinner slechts 
acn het weTkgesticht en o.an het gesticht voor jongens van 
16 tot 21 jarïr. Daarvcor is meer ncodig dan men onder een 
geschoolden peadagoog schijnt te verstaan. Van den direc-
teur moet leiding kunnen uitgaan over het geheel; toezicht 
op school en onigang niet alleen met de pupillen maar ook 
met de verschillende opvoedende ambtenaren en beambten 
zelf. Nu zijn er, wat dit laatste betreft, allerlei berchouwiu-
gen gehouden, die m. i. echter, Mijnheer de Voorzitter, 
vresmd zijn aan de werkelijkheid. 

Men kan b.v. toch niet over elk geval betreffende een 
pupil vergaderen, want in de meeste van zulke gevallen 
moet juist direct worden ingegrepen, en ten slotte blijft de 
directeur de verantwoordelijke persoon. 

I a verbond met wat de heer Bulten heeft voorgelezen, ben 
ik in staat, voor een juiste appreciatie, het volgende mede 
te deelen. 

Een jongen had een pakje willen verzenden, wat hem niet 
was toegestaan, omdat hij zijn schoenen niet had gepoetst. 
Naar ik meen, niet zeer tactisch van den beambte, die het 
hem verboden had, daar de jongen dat pakje wilde zenden 
aan zijn moeder die jarig was. Die jongen is toen naar den 
adjunct-directeur gegaan zonder te vertellen, dat een ander 
het hem geweigerd had, en die heeft hem zulks toegestaan. 
Wanneer men dergelijke dingen van nabij beziet, dan is er 
aanleiding voor de betrokkenen om eens te spreken, maai' 
laat men niet meenen, dat alles door regelen in orde kan 
worden gemaakt. Het is in elk geval niet de moeite waard 
daarover, gelijk het in de volkstaal heet, een boom op te 
zetten. 

Het ligt in den aard der zaak, dat er onderlinge medewer-
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(Schokking e. a.) 
king moet wezen, maar om naar aanleiding van dergelijke 
aangelegenheden een afzonderlijke .commissie van onderzoek 
in te stellen, daarvoor bestaat m. i. peen grond. 

Een enkel woord nog over het meergenoemde rapport; wat 
my daarin bijzonder gegriefd heeft is de algenieene karak-
teriseering, dat het werk in do Rijksopvoedhigsgestichten 
wordt volbracht door g^deelteliik ongeschikt, gedesillusicra-
neerd en refugitief personeel. Op grond van een 10-jarige 
ervaring in een der gestichten kan ik verklaren, dat dit vol-
komen onjuist is. Om goede opvoedende ambtenaren te krij-
gen zal men de salariseen zeker moeten verhoogen, maar 
tegenover de zooeven aangehaalde bewering stel ik de mijne, 
lat er personeel is, dat tot voor korten tijd voor een te lang 
salaris steeds met opgewektheid heeft gewerkt. 

Het is mij voor het oogenblik voldoende tegenover de 
sritiek ook een ander woord te hebben doen hooien, niet 
omdat ik te kennen zou willen geven, dat er niet veel herzien 
zou moeten worden, maar om er op te wijzen, dat er op de 
gronden als hier zijn aangevoerd, voor een speciaal onderzoek 
naar mijn oordeel geen voldoende aanleiding bestaat. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Op dit buitengewoon late uur zal ik mij ont-
houden van uitvoerige beschouwingen. 

Er is gesproken over bezuiniging, natuurlijk niet op do 
bezoldiging en natuurlijk ook niet door niet het noodigs aan 
de verpleegden te verstrekken, maar op andere wij;:e, dus 
d^or minder inrichtingen. 

Do heer Deekers heeft over Nijmegen eenige gegevens te 
berde gebracht, waaraan ik alle aandacht zal schenken. 

Ik was reeds tot de slotsom gekomen, dat hst zoo niet kon 
blijven br.ctaan: of wij hebben te veel ruimte, of er behoo-
ron meer jongens naar de tuchtscholen te worden gezonden, 
wat dan cp den weg v.m het O. M. ligt te bevorderen. 

Bezuiniging te zoeken in bevordering van particuliere 
in'.tellingen, ik betwijfel of men, wat betreft de tucht-
scholen, zóó ver kan gaan. De tuchtschool is een sliaf, 
het ligt dus op den weg van de Overheid om de straf uit 
to voeren; en bracht uien een jeugdigen delinquent onder 
in een particuliere tuchtschool, dan zou deze buitengewoon 
^.erk onder Rijkstoesicht moeten stpan, met alle voor- en 
nadeelen daaraan verbonden. 

De tijdelijke tuchtschool in Harderwijk zou kunnen wor-
den opgeheven; ik zal nagaan of er dan neg een tuchtschool 
ie veel is. Het resultaat valt thans niet te zeggen. 

Ik begrijp, dat de ambtenaren aan de Riiksopvoedings-
gestichten het niet geheel naar hun zin hebben. De wijze, 
waarop de heer Xruvt zich heeft uitgelaten over het woning-
vraagstuk, zal ik onbesproken laten. Het woningvraagstuk is 
voor de Regeering uiterst moeilijk. Bouwen kan men niet 
altijd. Men zegt wel eens, dat het ecu oud gebruik is dat aan-
nemers buitensporig hoog inschrijven en de winst deelen. Dat 
ergert mij buitengewoon, en door die buitensporig hooge 
prijzen heeft de Regeering in een geval van woningbouw 
moeten afzien. De aannemers hebbeu op hun geweten, dat 
voor die ambtenaren geen woning kon worden gebouwd. Ook 
in het koopen van woningen slaagt het Rijk niet altijd. Wel 
kan het Rrjk somtijds met een gemeente een schikking treffen 
waardoor kroningen worden verkregen. De heer Kruyt heeft 
zelf gezegd, dat de beambten in Leeuwarden moesten wonen 
op een weide, waar smerige krotten waren gebouwd. Ik be-
twijfel of dat smerige krotten zijn, de woningen zullen, eveu-
als het geheele gesticht, een tijdelijk karakter hebben, maar 
woningen zijn daar dus. De woningquaestie baart de Regee-
ring' voortdurend zorg, en zij doet het mogelijke om in den 
nood te voorzien. 

Het is ook te begrijpen, dat de ombtenarcu van de Rijkr-
opvoedingsgestichten niet geheel en al tevreden zijn met het 
salaris, dat zij genieten, dat zij ook van oordeel zijn, dat 
men met hoogere salarissen beter personeel kan krijgen 
— hoewel de invloed van het salaris maar van betrekkelijke 
waarde is — en ook, dat zij niet geheel tevreden zijn over 
hetgeen ten aanzien van de opleiding geschiedt. 

In het rapport van den Christehjken Ambtenaarsboud 
heeft mij intusschen getroffen het gebrek aan waardeering 

(Minister Heemskerk e. a.) 
van de moeilijkheden, waarin een ander kan verkeeren. Er 
wordt gesproken over de schorsing van den opleidingscursus 
tijdens de mobilisatie, maar er wordt geen woord gesproken 
waaruit blijkt, dat men begrijpt de moeilijkheden, waarin 
de toenmalige Rogeering tijdens de mobilisatie verkeerde. 

Dergelijke uitingen maken dat men een dergelijk rapport 
met voorzichtigheid gaat lezen, en zich afvraagt, of er wel 
een goede geest uit spreekt. Ik mag dat tegenover Christe-
lijke ambtenaren zeggen evengoed als tegenover personen 
niet vanChristelijke 'belijdenis. 

De wijze, waarop in het rapport gesproken wordt over de 
directeuren, is eenvoudig laatdunkend. 

Het heeft mij genoegen gedaan, dat de heer Ossendorp 
erkende, dat men ook wel paedagogen kan vinden buiten de 
onderwijswereld. Toevallig heb ik de benoeming bevorderd 
v«»n personen, die reeds m het onderwijs waren werkzaan. 
geweest, maar onder de sollicitanten was bijv. ook een offi-
cier, een ernstig, gemoedelijk en bekwaam man, die aan 
paedagogische vraagstukken ernstigs aandacht wijdt, en ik 
weet volstrekt niet, of het nog niet eens zal gebeuren, dat 
ik dien officier voordraag. 

Ik vind het een bewijs van weinig evenwicht in het oor-
deel wanneer men zegt: die stand is niet geschikt. Ik geef 
toe, dat men niet bij voorkeur officieren moet nemen, maar 
ik wijs of dat men een bepaalden stand disqunlificeert om 
aau het hoofd van een gesticht te staan. Daarvan moet ik 
niets hebhen. Het komt ven slotte op de personen aan. 

Da auacstie is echter volstrekt niet. beslict als men op dat 
rapport critiek oefent of eenige waarheden op den voorgrond 
stelt, die hierbij cp den voorgrond gesteld moeten worden. 

Aon rle Rijksopvoedingsgestickten zal wel het een en 
ander haperen, maar of de verhetering daarvan moet worden 
getzocht in een geheel onafhankelijk maken van de opvneden-
do ambtenaren betwijfel ik. Maar men zal moeten nagaan in 
hoeverre verbeteringen moeten worden aangebracht en daar-
b-ij zal man cok wel tot do conclu'-ie komen, dat de salarissen 
verbeterd nietten werden. 

Om nu vror de vaststelling van het salaris uit te gaan van 
do stelling, dat de bezoldiging voer de gewone onderwijzeis, 
die eerstdaags zal worden vastgesteld, onvoldoende is, de 
heer Ossendorp zal wel hegrijpen, dat ik by het nemen van 
dat uitgangspunt eenigszins voorzichtig moet rijn. ook omdat 
het eenigrzins bedenkelijke consequenties zou kunnen heb-
ben voor ander* salari^en. 

Maar de Minister kan tegenwoordig geen toezeggingen 
meer fczu, omdat hij met handen en voeten gebonden is aan 
het Salarisbe.'luit. Omtrent deze zaak moet altijd eerst 
advies gevraagd v/orüen aan de Commissie voor georgani-
seerd overleg. -vc-lk advies niet altijd behoeft te worden ge-
volgd, maar de zaak moet ook altijd nog worden gebracht 
in velband met het Salarisbesluit. Dan is do Minister, wiens 
dienstvak het geldt, nog niet eens competent daarin op rijn 
eigen houtje wijziging te brengen. Het regelen van de sala-
rissen is daardoor buitengewoon moeilijk geworden. Ik kan 
dat zeggen, want de constructie, die daartoe aanleiding geeft, 
is buiten mijn verantwoording. Op 3 September 1918 is het 
Miste Sabrifbesluit met de tabellen verschenen, 9 September 
19.1S is het tegenweordiro Kabinet opgetreden. 

Wij zijn er dus zoo onschuldig aan als pas geborïii 
kinderen. Daarin is het beginsel van een algemeen verge-
ljjkende salarisregeling met de daarbij opgenomen tabellen, 
en die beheerschen tegenwoordig alle salarissen. 

Voor het overige is er bij mij aangedrongen om een com-
mi«sie te benoemen om een onderzoek in te stellen. Ik heb 
mij in de Memorie van Antwoord bereid verklaard de zaak 
te onderzoeken, maar de Vergadering boude mij ten goede, 
dat ik de wijze waarop dat moet geschieden mij nog voor-
behoud. Het algemeen college heeft de zaak ter hand ge-
nomen en ik zal er dus spoedig wel iets van vernemen. 
Indien ik mij thans zou vastleggen aangaande het benoemen 
van eon commissie, vrees ik, dat dit niet bevorderlijk zal zijn 
voor het spoedig nemen van de noodig geoordeelde maat. 
regelen. 

Een opmerking wil ik nog maken, die aansluit aan het-
geen de heer Snceck Henkemans heeft gezegd. 



957 
*wss 

35ste VERGADERING. — 9 DECEMBER 1920. 
2 . Vaststelling van hoofdstuk IV der Staatsbegrooting voor 1921. (Departement van Justitie). 

(Ossendorp e. a.) 
Men moet niet vergeten, dat in de Rijksopvoedingsgestich-

ten jeugdige personen komen, die door den strafrechter aan 
de Regeering zijn toegewezen. Het zijn jongens of jonge-
maunen, maar in ieder geval zijn het moeilijke jongens. Het 
is dan ook niet gemakkelijk een goed resultaat met hen te 
bereiken. In particuliere gestichten komen de voogdijkinde» 
ren, dat zijn dus kinderen wier verleden minder bedenke-
lijk ie. Aan de opmerking van den heer Snoeck Henkemans 
zal ik alle aandacht schenken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat ik op dit late uur 
hiermede kan volstaan. 

De Voorzit ter: Er zijn eenige leden, die nog wenschen te 
repliceeren. Ik stel voor, hoogstens 3 minuten per spreker 
daarvoor toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 
i 

De heer Ossendorp: Mijnheer de Voorzitter' Ik kan zelfs 
met minder dan 3 minuten volstaan. 

De zaak staat voor mij zoo. dat ik inderdaad vrees, dat het 
mooie werk, dat een gevolg kan zijn van de Kinderwetten 
van 1901, op dit oogenblik dreigt verloren te gaan. 

Om dit te voorkomen moeten wij kennen de banen, waar-
langs op dit oogenblik de gestichtsopvoeding in tuchtscholen 
en opvoedingsgestichten wordt geleid en daarvoor is noodig 
een onderzoek. 

Ik stel het op prijs, dat het onderzoek namens den Minis-
ter zal geschieden door de Algemeene Commissie van Advies, 
maar dit levert mij g-een waarborgen genoeg op. Ik wensoh 
een onderzoek door een zelfstandige commissie, waarin, ook 
vertegenwoordigers der ambtenarenorganisaties opgenomen 
zijn. 

Mijnheer de Voorzitter'. Ik heb de hcop gehad, dat de 
Minister, waar de aandrang kwam van, ik zou durven zeg-
gen, allo zijden der Kamer, er toe overgegaan was do toezeg-
ging te doen dat hij dergelijke commissie in het leven zou 
roepen. Nu hij die toezegging niet gedaan heeft, acht <k 
mij genoodzaakt de Kamer zien daarover te laten uitspreken, 
waartoe ik met den heer Kruyt een motie indien, welke ik 
op uw Bureau deponeer. 

De Voorzitter: De heeren Ossendorp en Kruyt hebben de 
volgende motie voorgesteld: 

„De Kamer, 
van oordeel, dat het wenschelijk is naar de werking 

van het Rijkstucht en opvoedingswezen, voor zoover 
het de tuchtscholen en Rijksopvosdingsgestichten be-
treft, een onderzoek in te stellen: 

noodigt den Minister uit daartoe een zelfstandige Oom-
missie in te stellen, waarin evenwel ook vertegenwoor-
digers der ambtenarenorganisaties worden opgenomen, 

en gaat over tot de orde van den dag ." 

De motie wordt ondersteund door den heer van de Laar. 

De Voorzitter: Aangezien de motie niet voldoende onder-
ieund wordt, kan zij Reen ondeiwerp van beraadslaging uit-

«baken. 

De heer Bulteii: Mijnheer de Voorzitter! De heer Snoeck 
Henkemans heeft gemeend het te moeten betwijfelen of hier 
wel met genoegzame kennis deze zaak besproken werd. Die 
uitspraak maakt het mij zeer gemakkelijk. Wat mij betreft, 
ik kan mededeeleu, dat ik ook van het inwendige en den 
inwendigen dienst van dergelijke inrichtingen zeer nauw-
keurig heb kennis genomen en dat ik mij ook van \cischil- 
lende kanten voldoende heb laten voorlichten, ook door wie 
het niet met het bekende rapport van den Christelijken 
Ambtenaarsbond eens waren. 

Wat betreft de lezing, die gegeven is omtrent d-'o pakjes-
geschiedenis door den geachten afgevaardigde den heer 
Schokking, het is juist, dat daar iets verkeerds was. Indien 

(Bulten e. a.) 
er werkelijk overleg ware gepleegd tusschen den directeur 
en de ambtenaren, zon het niet tot een conflict zijn gekomen. 
Ik erken, dat in de gegeven omstandigheden, zooals de heer 
Schokking heeft aangetoond, op den adjunct-directeur geen 
hl aam kan vallen. Ik heb alleen hot geval medegedeeld, zoo-
als het zich heeft voorgedaan. 

De heer Schokking die lid is der Algemeene Commissie van 
Advies, verzet zich zeer sterk tegen het instellen van een 
commissie van onderzoek 

De heer Scliokking: Dat heb ik niet gezegd. 
De heer Bul ten : Over die instelling moet de Minister be-

slissen; mij dunkt, een zoodanig onderzoek kan niet anders 
dan bevorderlijk zijn voor de zaak, die het geldt en kan alleen 
bevrediging schenken. 

Het spijt mij, dat de Minister niet een nadeie toezegging 
kan doen omtrent een commissie die geheel los staat van bet 
tucht- en opvoedingswezen, een commissie, los van elk 
ambtelijk verband en die een onpartijdig onderzoek zou 
kunnen instellen. Omdat dit niet in de motie stond, en daarin 
de ambtenaren werden opgenomen, kon ik mij met die motie 
van de heeren Ossendorp en Kruyt niet vereenigen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil alleen zeggen, dat ik er geen oogenblik 
aan twijfel, dat een onderzoek gewenscht ie. Maar ik geloof, 
dat het verstandig is dit nog eens nauwkeurig te overwegen. 
Ik begrijp volkomen, dat wat de heer Bulten daaromtrent 
wanscht. iets geheel anders is dan wat de heer Ossendoip aan-
beveelt. Dat is zeer duidelijk, maar ik geloof, dat het ver-
standig is, dat ik bij deze zaak ook rekening houd met de 
nadere overweging op welke wijze een onderzoek het best kan 
plaats hebben. 

De beraadslaging in het algemeen wordt gesloten. 

De onderartikelen 61 tot en met 78 worden achtereenvol-
gens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Beraadslaging over onderartikel 79. luidende: 
,.Jaarwedden van de secretarissen der Voogdijraden, 

f 49650 . " 

De heer Snoeck Henkemans: Mijnheer de Voorzitter! In 
het Voorlcopig Verslag is gesproken over de salarissen van 
de secretariseen der voogdijraden en de Minister antwoordt 
daarop, det de bedragen, daarvoor in het Salarisbesluit ge-
noemd, eenigszins vrij zijn gesteld, ten einde met de bijzon-
dere verdienste en den omvang der taak van_ eiken secretaris 
rekening^ te kunnen houden. Ik geloof dat die opvatting van 
den Minister eenige wijziging vereischt. I n het Salarisbesluit 
zijn verschillende salarissen voor verschillende seeretarissï-n 
van voogdijraden bepaald en bij die verschillende bepalin-
gen is rekening gehouden met de verdienstelijkheid en met 
den omvang ven den verschillenden' arbeid, maar nu zijn, wat 
men bij weinig ambtenaren in het Salarisbesluit vindt, achter 
elk salaris geplaatst de woorden: ;.ten hoogste". 

De secretarissen van de voogdijraden te Almelo, Utrecht 
en te 's Gravenhage, staan in het Salarisbesluit vermeld reep. 
voor salarissen van f 1300, f 2600 en f 4000, maar telkens 
staat er bij ,,ten hoogste", d.w.z., dat er verhooging van 
salaris plaats heeft naar den diensttijd en nu is het een eiseli 
van een behoorlijke salarisregeling, dat, als er een maximum 
is, tevens bepaald wordt in hoeveel jaren dat maTJimtm 
wordt bereikt. En hiervan komt bij deze ambtenaren niets 
terecht. Integendeel, verschillende dezer secretarissen hebben 
reeds jaren lang hun moeilijk ambt op verdienstelijke wjjze 
vervuld en er is nog geen kijken raar , dat zij het hun toe-
komend maximum salaris zouden genieten. 

Ik vraag dus aan den Minister, dat hij die wooiden ,,te:i 
hoogste" zoo zal opvatten, dat het aangegeven maximum 
salaris in een bepaald aangewezen aantal jaren moet worden 
bereikt en dat dientengevolge aan de secretarissen, die dat 
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(Snoeck Ucnkcmans e. a.) 
aantal jaren in dienst zijn geweest, dat maximum salaris 
ook thans z.il worden toegekend. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal het door den heer Snoeck Henkemans ge-
sprokene overwegen. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderartikel 79 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De omlerartikelen 80 tot en met 85 worden achtereenyol-
gens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Beraadslaging over onderartikel 86, luidende: 
„Subsidiën aan vereenigingen ter tegemoetkoming in 

de kosten van bezoldigde personen in de groote steden, 
te belasten met bijzondere werkzaamheden in zake de 
toepassing der Kinderwetten, f 60 000." 

De heer van de Laar : Mijnheer de Voorzitter: Reeds bij 
een vorige gelegenheid heb ik bij deze begrooting gepleit 
voor de ambtenaren, die werkzaam zijn voor de vereeniging 
Pro Juventute en die te gelijker tijd allerlei andere werk-
zaaniheden verrichten ter uitvoering van de Kinderwetten. 
Tot mijn vreugde is in de financieele positie dezer ambte-
naren reeds verbetering gekomen, maar toch zou ik opnieuw 
(leze ambtenaren bij Zijn Excellentie willen aanbevelen. Zij 
werken voor de vereeniging Pro Juventute, maar ook voor 
den voogdijraad en het parket en straks misschien ook voor 
edn kinderrechter. Dit alles geeft hun een uitgebreiden werk-
kring, paedagogisch zeer belangrijk, terwijl zij nog steeds 
soms een zeer gering salaris hebben. Onder anderen ont-
vangt deze ambtenaar te 's Gravenhage een salaris van 
slechts f 2000. 

Daarom zou ik aan Zijn Excellentie willen vragen in over-
weging te nemen, of het niet mogelijk is dat deze ambtenaren 
geheel in Overheidsdienst komen. Er zullen ambtenaren 
moeten worden aangesteld bij de kinderrechtbanken; hoe dat 
geregeld zal worden is nog onzeker, maar indien nu boven-
genoemde ambtenaren als zoodanig in Overheidsdienst 
konden komen, zou hun positie vast worden en hun salaris 
ook van Overheidswege worden vastgesteld en zouden de door 
mij genoemde moeilijkheden worden opgeheven. 

Nogmaals moet herhaald, dat de arbeid dezer ambtenaren, 
die de Kinderwetten uitvoeren voor Pro Juventute, voor 
het parket, voor de voogdijraden, straks misschien voor de 
kinderrechtbanken werken, van groote beteekenis is en heel 
wat kennia veréischt. Er zijn verschillende intelligente 
jonge mannen die daaraan hun krachten geven en het is een 
sociaal belang, dat zij goed worden gesalarieerd en hun 
rechtspositie vaststaat, ook opodat goede, kan het zijn de 
beste krachten zich voor dit werk beschikbaar stellen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! De vraag, die de heer van de Laar ter sprake 
brengt, raakt niet alleen het belang van do ambtenaren, 
maar ook de verhouding tusachen de Regeering en de ver-
eeniging in wier dienst die ambtenaren zijn, en zij veréischt 

dus wel eenige overweging. De desiderata van den geachten 
afgevaardigde zijn, dat die ambtenaren een behoorlijke 
rechtspositie en een behoorlijk salaris moeten hebben. Men m\ 
moeten nagaan niet alleen of die ambtenaren Rijksambte-
naren moeten worden, maar ook of aan die desiderata te 
gemoet gekomen kan worden zonder dat zij Rijksambtenaar 
worden. Op die wijze zal ik bet door den geachten afgevaar-
digde gesprokene aan een nader onderzoek onderwerpen. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderartikel 86 zonder 
hoofdelijke stemmincr aangenc/men. 

De ondeiartikelen 87 tot en met 107 worden achtereen-
volgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: Op onderartikel ] 08 heeft de heer Marchan* 
een amendement ingediend, maar de voorsteller heeft mij 
medegedeeld, dat hij het wensclit in te trekken. Het maakt 
dus geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De onderartikolen 108 tot en met 146 worden achtereen-
volgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen. 

Artikel 1 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 2 en 3, alsmede de beweepTcden. worden zon-
der beraadslaging en zonder hoofdeli.ike stemming aas» 
genomen. 

Het ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De heer Kruyt heeft aanteekening in da 
notulen verzocht, dat hij \>acht wil worden tegen dit wets-
ontwerp te hebben gestemd; 

II. Nadere wijziging der wet Tan 12 December 1S92 
(Staatsblad n". 268) op het Nederlanderschap en het ingc-
zetenschap, laatstelijk gewijzigd U] de wet Tan 15 Juli 
1910 (Staatsblad n\ 216) (99). 

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

III. Wijziging en verhooging van het IVde hoofdstuk 
der Staatsbcgrooting voor het dienstjaar 1920 (289). 

De Voorzitter: Door de Regeering worden in de beweeg-
reden de woorden: „wijziging van liet IVde hoofdstuk" ver-
anderd in: „wijziging en verhooging van het IVde hoofd-
stuk". 

Ik onderstel, dat bij de Commissie van Rapporteurs geen 
bezwaar tegen deze wijziging bestaat. 

Het ontwerp van wet wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De vergadering wordt gesloten 


