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14de VERGADERING. — 8 NOVEMBER 1926. 

Ingekomen stukken. — Verslagen uitgebracht. — Regeling van werkzaamheden.' 

14d' VERGADERING 

VERGADERING VAN WOENSDAG 3 NOVEMBER 1926. 

(BijeenroepingBuur 1 namiddag.) 

Ingekomen: 1° een bericht van een lid; 2". een Regeerings-
missive; 3°. verzoekschriften; 4°. een telegram; 5°. druk-
werken. — Verslag uitgebracht door begrootinscom-
missiën en door een commissie voor inlichtingen op 
adressen. — Regeling van werkzaamheden. — Behan-
deling van he t ontwerp van wet tot goedkeuring van 
het Nederlandsch-Belgisch verdrag. — Avondvergadering. 

Voorzitter: de heer Ruys de Beerenbrouck. 
Tegenwoordig, met den Voorzitter, 82 leden, te weteu: 

de heeren Wintermans, Beumer, Veraart, Bul ten, Duys, 
Bakker, van Sasse van Ysselt, van der Sluis, Kuiper, mejuf-
frouw Meijer, de heeren Fleskens, Hermans, Engels, van de 
Bilt, J . B. van Dijk, Suring, Ebels, Heemskerk, Vos, Leenstra, 
Kampschöer, Ament, van Wijnbergen, van Zadelhoff, van 
Aalten, van Gijn, Loerakker, Krijger, Ketelaar, Cramer, J . ter 
Laan, Brautigam, Merchant, Schaper, mevrouw Bakker—Nort, 
de heeren Kleerekoper, Staalman, Lingbeek, Joekes, van der 
Heide, J . J . C. van Dijk, Rutten, van Vuuren, Deckers, K. ter 
Laan, Visscher, Hiemstra, Tilanus, van Boetzelaer van Dub-
beldam, van Braambeek, Knottenbelt. Boissevain, Kortenhorst, 
de Wilde, Langman, Braat , Vliegen, mejuffrouw Westerman, 
de heeren van Schaik, van Rijckevorsel, Schokking, mejuffrouw 
Groeneweg, mevrouw de Vries—Bruins, de heeren Albarda, 
IJzerman, L. L. H . de Visser, Nolens, van der Waerden, 
Zijlstra, Droogleever Fortuyn, Bijleveld, Drop, Zandt, Sannes, 
Lovink, van den Tempel, dr. de Visser, van Rijzewijk, Sten-
huis, Arts, Weitkamp, 

en de heeren Ministers van Buitenlandsche Zaken, van 
Justit ie, van Oorlog, a. i. van Marine, en van Waters taat . 

De Voorzitter: Tk deel aan de Kamer mede, da t zijn inge-
komen: 

1°. een bericht van den heer Kersten, dat hij verhinderd is 
de vergadering bij te wonen, wegens ambtsbezigheden. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen; 

2". een missive van den Minister van Waters taat , houdende 
intrekking van het ontwerp van wet tot verklaring van het alge-
meen nut der onteigening van perceelen, erfdienstbaarheden, en 
andere zakelijke rechten, noodig voor den aanleg van een weg 
van Workum naar Ferwoude, voor zooveel betreft de gemeente 
Workum. 

Deze missive is reeds gedrukt en rondgedeeld; 

(Voorzitter.) 
8°. de volgende verzoekschriften: 

een, van den voorzitter en den secretaris, namens het bestuur 
der afdeeling Breda van den Algemeenen Militairen Pensioen-
bond, betreffende de voorgenomen steunregeling der Regeering 
ten aanzien van de oud-militair gepensionneerden en hun 
weduwen en weezen; 

een, van B . Koopman, te Wolvega, houdende verzoek om 
ondersteuning ingevolge de motie-Staalman. 

Deze adressen zullen worden gezonden aan de betrokken 
commissiën; 

4*. een telegram van den voorzitter van de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken voor Maastricht, waarin gewezen wordt op 
het belang van aanneming van het verdrag met België met het 
oog op de oplossing van het overstroomingsvraagstuk. 

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen; 

5'. van den griffier der Staten van Zeeland, de notulen der 
zomerzitting van de Staten dier provincie, bevattende tevens het 
stenographisch verslag van het verhandelde; 

van het gemeentebestuur van Amsterdam, het Gedenkboek 
van dr. M. G. de Boer, getiteld: ,,De haven van Amsterdam en 
hare verbinding met de zee" . 

Deze boekwerken zullen worden geplaatst in de boekerij 
der Kamer. 

Ik deel voorts mede, dat de verslagen gereed zijn en reeds 
gedrukt en rondgedeeld van : 

de begrootingscommissiën voor de ontwerpen van wet: 

Verhooging van het Xlde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1926 (79); 

Aanvulling en verhooging van hoofdstuk X der Staatsbegroo-
ting voor het dienstjaar 1925 (162); 

Verhooeing van het Iste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1925 (179); 

de commissie voor: 
de inlichtingen op het adres van den raad der gemeente Wor-

mer, houdende verzoek om schadevergoeding uit 's Rijks kas 
ter zake van onrechtmatige Overheidsdaden door belastingauto-
riteiten, bestaande in het vernietigen en niet opleggen van een 
aantal forensenaanslagen in de inkomstenbelasting in die 
gemeente (119); 

de inlichtingen op het adres van K. F . Waltman, rijksveld-
waehter-brigadier-titulair, te Amsterdam, houdende verzoek om 
een onderzoek te doen instellen in verband met het hem z. i. 
aangedaan onrecht en om rechtsherstel (120); 

de inlichtingen op het adres van het dagelijksch bestuur der 
Centrale van Vereenigingen van Personeel in 's Rijks dienst, te 
's Gravenhnge, houdende verzoek tot het instellen van een onder-
zoek door de Commissie van Onderzoek, bedoeld in het Organi-
satiebesluit van de Ambtenaren der Rijksverzekeringsbank, ter 
zake van het aan een klerk bij genoemde Rijksinstelling verleend 
ontslag en om bij afwijzing van bovengenoemd verzoek aan ge-
noemden klerk eene ruimere vergoeding te verstrekken en hem 
in de positie van wachtgelder te plaatsen (121); 

de inlichtingen op het adres van I. A. Cornelissen, oud-onder-
wijzer der voormalige Rijksnormaallessen te Nijmegen, houdende 
verzoek om handhaving van zijn oorspronkelijk hoogeren pen-
sioensgrondslag (122). 

Overeenkomstig mijn gisteren medegedeelde voornemen stel 
ik voor om, wanneer niet alle leden, die bij de algemeene be-
schouwingen over het Belgische verdrag in eersten termijn het 
woord wenschen te voeren, hedenmiddag hun redevoeringen 
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(Voorzitter.) 
hebben gehouden, de vergadering en de beraadslaging des avonds 
te acht uur voort te zetten, ten einde met die algemeene be-
schouwingen zoo ver te komen, dat de Minister van Buiten-
landsche Zaken morgen aan het woord is. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Na de rede van den Minister kunnen dan 
morgen, zoo mogelijk, de interpellaties van de heeren L. L. H. 
de Visser en K. ter Laan aanvangen en Vrijdag worden voort-
gezet. Zoo dit noodig mocht blijken, kunnen de interpellaties 
Dinsdagavond worden voortgezet, terwijl dan Dinsdag overdag 
de beraadslaging over het Belgische verdrag kan worden ver-
volgd. Hieromtrent zal ik a.s. Vrijdag aan de Kamer een voor-
stel doen. 

Ik stel aan de Kamer voor om tegen a.s. Vrijdag, 5 November, 
bij den aanvang der vergadering te één uur, de behandeling aan 
de orde te stellen van de volgende onderwerpen, waarover hetzij 
een blanco, hetzij een verslag van eenvoudigen aard is uitge-
bracht: 

de ontwerpen van wet: 
Wijziging en verhooging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting 

voor 1926 (Verschillende onderwerpen) (83); 

Onteigening van eigendommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor verbreeding van de Kalander-
straat te Enschedé (99); 

de conclusie van het verslag der commissie omtrent de inlich-
tingen op het adres van mejuffrouw H. Slaghuis, geb. Brasser, 
te Opheusden, gemeente Resteren, houdende verzoek om scha-
deloosstelling ter zake van te haren opzichte begane rechterlijke 
dwalingen en haar in de gelegenheid te stellen weder naar haar 
gezin in Duitschland terug te keeren (115); 

de conclusie van het verslag der Commissie voor de Staats-
uitgaven omtrent den Staat van ontvangsten wegens door het 
Departement van Oorlog gedane verstrekkingen in 1925 (149); 

de conclusie van het verslag der Commissie voor de Staats-
uitgaven omtrent de Rekening van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrukkerij over 1925 
(172); 

de conclusie van het verslag der Commissie voor de Staats-
uitgaven omtrent de Rekening van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsmuntbedrijf over 1925 (173); 

de conclusie van het verslag der Commissie voor de Staats-
uitgaven omtrent den Staat van ontvangsten wegens door het 
Departement van Marine gedane verstrekkingen over 1925 
(174); 

de ontwerpen van wet: 
Goedkeuring van den verkoop van eenige perceelen grond te 

Gouda aan de gemeente Gouda (152); 
Begrooting van het Leeningfonds 1914 voor 1927 (169); 
Verhooging van het Iste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

1925 (Kosten werkzaamheden Koninklijk Paleis te Amsterdam) 
(179); 

Wijziging van het Hde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
1925 (Verschillende onderwerpen) (184); 

de conclusie van het verslag der Commissie voor de Staats-
uitgaven omtrent de Rekeningen van ontvangsten en uitgaven 
over 1922 en 1923, ter zake als volgt: a. het Fonds voortsprui-
tende uit koopprijzen van domeinen; b. het Weduwen- en 
Weezenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren (alleen 1922); c. het 
Weduwen- en Weezenfonds voor Militairen en gepensionneerde 
Militairen der Zeemacht (alleen 1922); d. het Weduwen- en 
Weezenfonds voor Militairen en gepensionneerde Militairen der j 
Landmacht (alleen 1922); e. het Fonds voor de uitvoering van I 
de Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222); ƒ. het Fonds ter verbete-
ring van de Kustverdediging; g, het Fonds voor de voltooiing i 
van het Vestingstelsel; h. het Leeningfonds 1914; i. het Bouw-
fonds voor het Departement van Binnenlandsche Znken en 
Landbouw en het Departement van Onderwijs, Kunsten en , 

— 8 NOVEMBER 1926. 
het Nederlandseh-Belgisch verdrag. 

(Voorzitter e. a.) 
Wetenschappen; ƒ. het Pensioenfonds voor de Oemeente-ambte-
naren (alleen 1922); k. het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds; 
l. het Zuiderzeefonds (156); 

het ontwerp van wet tot Toekenning van een renteloos voor-
schot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van verlegging vun den 
Westlandschen Stoomtramweg te Monster (175); 

de conclusie van het verslag der Commissie voor de Staats-
uitgaven omtrent den Brief van den Minister van Waterstaat 
nanr aanleiding van de aangenomen conclusie van het vervolg-
verslag der Commissie voor de Staatsuitgaven omtrent het 
Verslag der Algemeene Rekenkamer betreffende hare werk-
zaamheden over 1924 (111); 

de ontwerpen van wet: 
Verhooging van het Xlde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

1926 (Verhooging bijdrage aan de geldmiddelen van Suriname) 
(79); 

Vaststelling van het slot der rekening van de koloniale uit-
gaven en ontvangsten voor Suriname over 1922 (91); 

Vaststelling van het slot der rekening van de koloniale uit-
gaven en ontvangsten voor Curacao over 1923 (97); 

de conclusie van het verslag der commissie omtrent de inlich-
tingen op het adres van D. H. Arends, gepensionneerd dirigee-
rend officier van gezondheid 1ste klasse van het Nederlandsch-
Indische leger, te 's Gravenhnge, houdende verzoek een 
onderzoek te doen instellen in verband met het aan adressant 
verleende ontslag (118). 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van wet, 
houdende goedkeuring van het op 3 April 1925 te 's Gravenhage 
tusschen Nederland en België gesloten verdrag tot herziening 
van eenige bepalingen van het op 19 April 1839 te Londen 
tusschen beide Staten gesloten verdrag en tot het treffen 
van eenige regelingen ten behoeve van de wederzijdsohe be-
langen, alsmede van de bij het verdrag gevoegde overeenkomst 
nopens de procedure met betrekking tot de daarin voorziene 
scheidsrechterlijke oplossing van geschillen, alsook van het op 
18 Mei 1926 te 's Gravenhage onderteekende protocol tot 
nadere omschrijving van de strekking van eenige bepalingen 
daarvan, en voorts van het op 22 Mei 1926 te Parijs tusschen 
België, Frankrijk, Groot-Britannlë en Nederland gesloten ver-
drag tot erkenning van het vervallen van de collectieve ver-
dragen van 19 April 1839, en van het bij dat verdrag behoo-
rende protocol van ondertekening (53). 

De heer van Vuuren, voorzitter van de Commissie van Rap-
porteurs, brengt het volgende verslag uit: 

In handen uwer commissie is gesteld een adres van T. H. 
Umbgrove, te Middelburg, gepensionneerd kolonel der artil-
lerie, de overtuiging uitsprekende, dat aanneming van het Neder-
landsch-Belgisch verdrag in zijn huidigen vorm, speciaal ten 
gevolge van het Schelde-regime gevaar oplevert, dat Nederland 
in de toekomst in een oorlog gewikkeld zal worden en dat het 
in het bijzonder daarbij groote kans zal loopen een gedeelte 
van het Zeeuwsche grondgebied te verliezen, en op dien grond 
verzoekende de goedkeuring van dit verdrag te weigeren. 

Het adres is vergezeld van 3809 bewijzen van instemming. 
De commissie stelt voor, dit adres en de bijlagen neder te 

leggen ter griffie, ter inzage van de leden. 

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De algemeene beraadslaging wordt hervat. 

De heer Marchant: Mijnheer de Voorzitter! De Kamer ziet 
zich gesteld voor de moeilijkste beslissing, die hier ooit van 
mij is gevraagd. 

Ik behoor niet tot de gelukkigen, wier oordeel van den ann-
vang heeft vastgestaan, en nog moet ik het voorbehoud maken 
bij hetgeen ik ga zeggen, dat de mogelijkheid niet absoluut is 
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(Marohant.) 
uitgesloten, dat de Minister van Buitenlandsche Zaken mij zal 
bekeeren, al acht ik dit na de kennisneming van de omvangrijke 
literatuur en na gezette overweging van het vraagstuk niet 
waarschijnlijk. 

De eerste Memorie van Antwoord van de Regeering heeft op 
mij veel indruk gemaakt. Na de lezing daarvan was ik geneigd 
om de Regeering te volgen. 

Ik gevoelde, dat in het volkenrecht de regeling van het 
rivierenrecht niet meer de zaak is uitsluitend van hen, wier 
gebied door die rivieren wordt doorsneden, van ieder, voor zoo-
ver de loop zijn gebied doorkruist. Ik zag in, dat dientengevolge 
het begrip der souvereiniteit op eigen gebied niet uitsluitend 
wordt bepaald door de staatkundige grenzen, waarbinnen die 
souvereiniteit in elk opzicht absoluut zou moeten zijn. Ik kon 
den Minister van Buitenlandsche Zaken verstaan, waar hij 
betoogde, dat het verzuim om met deze waarheden rekening te 
houden, het land in ernstig gevaar kan brengen. Ook maakte zijn 
pleidooi indruk op mij, waar hij het vraagstuk plaatste in het 
licht van de voorgeschiedenis en waarschuwde tegen het afsnij-
den van de draden, die het tractaat aan zijn voorgeschiedenis 
verbinden. 

Ik begreep, dat dit tractaat tusschen Nederland en België 
naar anderen maatstaf is te meten dan een tractaat tusschen 
twee Mogendheden, welke buiten die regeling harer belangen 
niets met elkander • hebben te maken. 

Nadere studie en overweging echter van dit moeilijke onder-
werp heeft alle leden mijner fractie tot de overtuiging geleid, 
dat de Kamer aan dit tractaat haar goedkeuring zal moeten 
onthouden, omdat de bezwaren overwegend zijn. 

Ik behoef hier niet aan toe te voegen, dat dure reclames op 
ons geen indruk hebben gemaakt. Dx ben van meening, dat zij 
aan de zaak, die de propagandisten voorstonden, geen goed 
hebben gedaan. Maar ik meen ook, dat het argument, aan die 
reclames ontleend vóór het tractaat, niet sterk is en ik acht de 
bewering, als zou het kapitalisme zijn tegen, en de rest vóór 
het tractaat, dwaasheid. 

Bi stel mij voor, duidelijk te maken, wat onze voornaamste 
bezwaren zijn, en dat die bezwaren door opnieuw te openen 
overleg zijn te overwinnen. 

Met den heer Heemskerk stem ik in, waar hij betoogde, dat 
er.n weigering om het verdrag goed te keuren zonder meer niet 
wenschelijk is. 

Zij, die een stem vóór het ontwerp van wet niet voor hun 
verantwoording zullen kunnen nemen, zullen wel eenstemmig 
zijn in hun verlangen, dat de Regeering naar een aannemelijk 
akkoord zal streven, indien zij in de meerderheid mochten 
blijken te zijn. 

Het is niet uitgesloten, dat ook zij, die hun stem aan het 
ontwerp zullen geven, doch de mogelijkheid van verwerping 
onderstellen, een uitspraak van de Kamer in die richting zullen 
wenschen. 

Ik beproefde voor mij een formuleering van zoodanig besluit. 
Wellicht zullen wij het daarover eens kunnen worden. In elk 
geval zal de Kamer gelegenheid hebben om zich daarover uit 
te spreken. 

Hervatting van de onderhandelingen vóór de uitspraak over 
het tractaat schijnt mij niet mogelijk. Nu het tractaat eenmaal 
door het Belgische Parlement is goedgekeurd, zal de Belgische 
Regeering dat bezwaarlijk een nieuw tractaat kunnen voorleggen. 
Wèl zal een uitspraak van deze Kamer in de gewenschte rich-
ting aan de uitspraak over het tractaat kunnen voorafgaan. 

Het practische verschil met voorafgaande heropening van de 
onderhandelingen schijnt mij niet groot. In beide gevallen zou 
de Kamer zich uitspreken tegen het tractaat zooals het hier 
ligt, en vóór het tot stand brengen van een bevredigende 
regeling. 

Het schijnt mij niet uitgesloten, dat wij in deze Kamer ons 
hieromtrent zullen kunnen verstaan. 

Wanneer men dit tractaat leest, rijst de vraag: Hoe komt een 
zoo uitgebreide regeling in de wereld? 

Het vervallen van België's gegarandeerde neutraliteit, vast-
gesteld in de tractaten van 1839, maakte een tractaat van dezen 
inhoud niet onmisbaar; het wordt daardoor zelfs niet verklaard. ' 

Ten aanzien van Nederland, dat die neutraliteit niet garaa- ' 

deerde, maakt het vervallen van die neutraliteit weinig verschil. 
Voor Nederland was België reeds een Mogendheid met volledige 
souvereiniteitsreehten. Nederland heeft de belemmeringen voor 
België's zelfstandigheid en ontwikkeling weggenomen, zooveel 
in zijn vermogen was. Het vervallen van die neutraliteit moge 
voor België een stap omhoog zijn als een vergrooting zijner zelf-
standigheid, tegenover Nederland bleef het practisch in geheel 
dezelfde positie. 

België schijnt veel beteekenis te hechten aan het vervallen 
van het verbod, dat Antwerpen oorlogshaven zou kunnen zijn. 
Het zou een teleurstelling zijn, indien in de sfeer van Locarno 
daaraan bijzonder gewicht werd gehecht; het zal meer als symp-
toom worden begroet van de volkomen, zelfstandigheid. Ook 
onzerzijds is er niets, dat op de verhouding met Nederland van 
invloed kan zijn. 

Er is dan ook hier geenerlei bezwaar gerezen tegen artikel I 
van het tractaat. Als uitvloeisel van de opheffing der neutraliteit 
is met dit artikel alles gezegd. 

De groote beteekenis, die België na den oorlog aan het ver-
vallen der neutraliteit tegenover Nederland hechtte, was van 
militair-politieken aard. Zij hing samen met zijn op andere wijze 
te garandeeren veiligheid. In die garantie meende het Nederland 
te moeten betrekken. Middellijk werd het een poging om met 
België's beveiliging in die van Frankrijk deel te nemen; de 
economische eischen werden, als van tweede orde, als vanzelf 
voortvloeiende beschouwd uit de politieke eischen. 

Waren eenmaal de Wester-Schelde en Zeeuwsch-Vlaanderen 
aanvaard als militaire basis van verdediging, dan zouden België 
uit het militair gezag daarover de economische voordeelen van-
zelf in den schoot vallen. Niet anders zou het zijn met Limburg. 
Wie daar forten ging bouwen en bezetting leggen, wie daar de 
militaire leiding in handen zou hebben, kon als zoodanig ge-
makkelijk de werken doorvoeren, die economisch van belang 
waren. De militaire eischen waren ook vanzelf vast te knoopen 
aan de liquidatie van den wereldoorlog. 

Daarom heeft in Februari 1919 België bij den Conseil Suprème 
des Alliées een herziening van het tractaat met Nederland van 
1839 aanhangig gemaakt, die in hoofdzaak ten doel had om de 
militair-politieke verhouding tusschen de beide landen te 
wijzigen. 

Men heeft in België gemeend te hebben begrepen, dat deze 
stap in Nederland is euvel geduid. Zie ik juist, dan zou men hier 
liever hebben gezien, dat de stap niet ware gedaan. De gevolgen 
zijn ook niet gunstig geweest. Doch dat de stap werd gedaan, 
was begrijpelijk. België deed nu eenmaal niets zonder de Geal-
lieerden. En hier bestond een formeele aanleiding in het tractaat 
van 1839, waarin die Geallieerden met Nederland partij waren. 
Maar indien ik mij wel herinner, was het bezwaar meer gericht 
tegen het feit, dat België niet noodig oordeelde, ja, op gedaan 
verzoek weigerde den inhoud van het request aan Nederland 
mede te deelen. Hierdoor werd inderdaad de schijn gewekt, als 
beschouwde men Nederland als quantité négligeable. 

Ingevolge dit request gelastte de Conseil Suprème een 
herziening van'fcet verdrag van 1839, met medewerking van 
Nederland. De CEnseil deed dit op grond van geen anderen titel 
dan den machtsffnl. 

Dit is van dit trïctaat vitium originis. 
Voor dien machtstitel moest Nederland, onder de gegeven 

omstandigheden, zwichten; het kwam zijn betrekkingen tot 
België te regelen onder den invloed van derden, die over Neder-
land geen zeggenschap hadden, ook niet krachtens het tractaat 
van 1839. 

De Conseil Suprème stelde op 8 Maart 1919 vast, sub o: 

„Het algemeen doel van deze herziening is, overeen-
komstig de strekking van den Volkenbond (die nog niet was 
tot stand gekomen) België te bevrijden van de souvereini. 
teitsbeperkingen, welke het door de verdragen van 1839 
zijn opgelegd, en ten behoeve, zoowel van België als van 
den algemeenen vrede, de gevaren en de verschillende 
bezwaren weg te nemen, die uit gezegde verdragen voort-
vloeien.'* 

Deze formule is zuiver politiek. Maar weldra bleek, dat 
die „bevrijding van de souvereiniteUsbe£erkmgen" yan België 
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ten aanzien van Nederland geen beteekenis had Tegen die 
bevrijding had Nederland niet het minste bezwaar en zij had 
voor Nederland geenerlei practisch gevolg. 

De vraag was dan ook veeleer, of, de herziening nieuwe sou-
vereiniteitsbeperkingen zou scheppen, niet voor België, doch 
voor Nederland. 

Deze vraag werd door België bevestigend beantwoord. 
De beslissing echter van den Conseil Suprème was reeds op 

4 Juni 1919: geen overgang van territoriale souvereiniteit en 
geen vestiging van internationale servituten. 

Hiermede was aan het besluit van 8 Maart 1919, aan de zui-
ver politieke formule, de beteekenis vrijwel ontnomen. De 
vereischte handeling was teruggebracht tot een overeenkomst 
tusschen België en Nederland. 

Maar hiermede was ook het karakter van de Belgische econo-
mische eisenen, waarvan de vervulling werd verwacht als 
sequeel van de politiek-militaire eischen, veranderd. De econo-
mische eischen kwamen los te staan van de, niet vervulde, 
politiek-militaire. 

De Conseil Suprème voorzag in deze lacune. Hij voegde aan 
het besluit van 4 Juni 1919 toe, dat België en Nederland hun 
,,formules communes" zouden indienen, met betrekking tot 
de bevaarbare waterwegen. 

Nederland, aan dit besluit gevolg gevende, maakte zich op 
bekwame wijze — waarvoor ik ook mijnerzijds den Minister 
gaarne hulde breng — los van derden, door ,,aan te nemen als 
vaststaande, dat de resolutie niet in dien zin uitgelegd zal 
mogen worden, dat daaruit voorzieningen zouden kunnen voort-
vloeien, nopens welke tusschen België en Nederland geen over-
eenstemming zoude bestaan." 

Deze opmerking werd door den Conseil Suprème aanvaard. 
Daarmede stonden Nederland en België feitelijk alleen. De 

medezeggenschap van derden was afgeloopen, al werden de 
onderhandelingen, wat de politieke vragen betreft, gevoerd in 
den boezem van de ingestelde commissie van XIV. 

De uitkomst was, dat van de militair-politieke eischen van 
België niets is terechtgekomen. De commissie van XIV wees 
ze af. De bevrijding van de beperking der souvereiniteitsrechten 
van België had voor Nederland geen gevolg. De poging, om 
Nederland althans vast te leggen aan militaire conventies met 
betrekking tot de beveiliging van België en Frankrijk, is op 
het verzet van Nederland afgestuit. Het is wederom een feit, 
waarvoor wij dezen Minister grooten dank verschuldigd zijn. 

De onderhandelingen over de economische vraagstukken 
werden met instemming van de commissie van XIV tusschen 
de beide partijen te Parijs gevoerd; zij leidden tot de opstelling 
van het verdrag, dat ons ter goedkeuring is voorgelegd. 

Maar de gestelde politiek-militaire eischen bleven geenszins 
zonder gevolg. Nu de economische eischen geen vervulling kon-
den vinden ingevolge de inwilliging der militaire eischen, wer-
den zij gesteld — wellicht aangeboden — als compensatie voor 
de niet ingewilligde militaire eischen. En dit, terwijl de beide 
categorieën van verlangens niets met elkander hadden te 
maken. 

Zoo is dit verdrag tot stand gekomen. De economische rege-
lingen en de politieke, ten aanzien van het Schelde-regime, 
zijn als compensaties Leschouwd voor het onvervuld blijven van 
eischen, zonder eenig recht gesteld. 

Als in het tweede Voorloopig Verslag het bezwaar wordt 
geuit, dat België blijkbaar dit tractaat beschouwt als een afbe-
taling en bij gelegenheid zal terugkomen met nieuwe politieke 
eischen, formuleert de heer Vandervelde zijn antwoord aldus: 

,,La Belgique considère Ie traite actuel comme une 
solution amiable et satisfaisante, acceptable tout au moins, 
de problèmes qui, sans eet accord, resteraient poses." (irès 
bien! tres bien! in de Kamer van Afgevaardigden.) 

Hieruit volgt, dat men Nederland economische concessies 
tracht af te dwingen, door ongegronde politieke eischen drei-
gend in de lucht te laten zweven. 

Dit is geen doelmatige methode om een regeling te bereiken, 
waarvan wordt gezegd: 

,,le grand avantage, Ie principal avantage, c'est que nous 
avons la ferme conviction que Ie dose de ce traite fermera 
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une parenthese de six ans, qui a été longue, qui n'a pas 
toujours été agréable et que, dans la suite, les relations 
seront basées sur la confiance, sur 1'estime réciproque, sur 
Ie désir de défendre, quand il Ie faudra, nombre d'intérêls 
qui nous sont communs." 

Wie vertrouwen en wederzijdsche achting wil vestigen, zal 
daarin niet kunnen slagen door met dreigementen er toe te 
dwingen. Te minder, waar deze politieke eischen, waarmede 
wordt gedreigd, met de economische niets hebben te maken. 

Ik neem hier een citaat uit de redevoering van den Belgischen 
Minister van Buitenlandsche Zaken in de Chambre des repró-
sentants. Ik acht dergelijke uitspraken, in België gedaan, van 
waarde en stem in het geheel niet in met het betoog van onzen 
geachten mede-afgevaardigde den heer Nolens, waar deze het 
doet voorkomen alsof dergelijke uitspraken voor de beoordeeling 
van dit tractaat van geen waarde zouden zijn. Wij moeten weten 
wat de gedachtengang is — het is de les, die deze geachte afge-
vaardigde ons heeft gegeven — van de wederpartij, waarmee 
wij de overeenkomst aangaan en die gedachtengang spreekt zich 
uit in de wijze, waarop de betrokken Staatslieden er zich over 
uitlaten; zelfs wat zij zeggen en schrijven buiten de officieels 
sfeer is in dit opzicht van waarde. 

Al deze bepalingen buiten artikel I zijn door het vervallen 
van België's neutraliteit niet vereischt, en zij zijn niet urgent. 
De bepalingen van het tractaat van 1839, die in elk geval 
blijven gelden, geven voorshands een voldoende regeling. Moch-
ten zich bijzondere vragen voordoen, die oplossing eischen, dan 
bestaat daarvoor van geval tot geval de gelegenheid. 

Een algemeene regeling kan alleen buiten het vervallen van 
België's neutraliteit wenschelijk worden geoordeeld op gronden, 
die hiermede niet hebben te maken; te weten, dat de regeling 
noodzakelijk is geworden doordien de scheepvaart en het han-
delsverkeer een omvang zouden hebben genomen, die in 1839 
niet werd voorzien en waarvoor de regeling van 1839 onvol-
doende zou zijn gebleken. 

Deze algemeene regeling kwam echter thans in de wereld, 
doordien na den oorlog de militair-politieke eischen werden 
gesteld, die niet werden vervuld. 

De Minister Vandervelde zeide van de beide tractaten, waar-
op de goedkeuring der Kamer wordt gevraagd: 

„Ensemble, les deux actes apportent des solutions accep-
tables, de part et d'autre, a des problèmes tres graves, qui 
se sont poses dès Ie jour oü il y eut une Belgique indó-
pendante: les garanties de notre sécurité et notre libre 
acces a la mer." (Annales parlementaires blz. 2326.) 

Wat het eerste probleem betreft, is geen regeling getroffen. 
Voor een regeling van het tweede probleem leverde het vervallen 
der neutraliteit geen nieuwen grondslag. 

De heer Vandervelde zegt: 
,,Pour ce qui concerne 1'accès d'Anvers h la mer, elles 

— nl. les puissances — consacrèrent la maitrise de la 
Hollande sur la partie néerlandaise de 1'Escaut, mais elles 
créèrent un régime spécial en faveur de la Belgique: on 
organisa, a eet effet, Ie système de surveillance commune 
et on fit prendre aux deux pays 1'engagement de conserver 
les passes navigables de 1'Escaut, chacun pour sa partie 
du fleuve. 

Aussi longtemps que les traites de 1839 restèrent en 
vigueur, ce régime de maintient, tant bien que mal, et, du 
point de vue beige, il faut Ie dire, plutót mal que bien." 

Van Nederlandsch standpunt gezien, het moet worden ge-
zegd, zoo goed en zoo kwaad als het ging, doch meer goed dan 
kwaad. 

De eenige grond voor wijziging is deze, dien de heer Vander-
velde er aan toevoegt: 

,,Est-il étonnant, au surplus, que les progrès de la navi-
gation, depuis quatre-vingt-dix ans, aient dépassé les pré-
visions des négociateurs de 1839, au point de rendre, tót 
ou tard, une revision inévitable?" 

Het geval, dat de ontwikkeling der scheepvaart, in 1839 niet 
voorzien, herziening onvermijdelijk maakte, heeft zich nog niet 

1 voorgedaan. 
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(Marchant .) 
In de Memorie van Toelichting tot het ontwerp tot goedkeu-

ring van dit tractaat van de Belgische Regeering vinden wij 
als grond vermeld „belemmeringen, welke veroorzaakt konden 
worden aan de ontwikkeling van onzen zee- en rivierhandel". 
Da t ziet op een mogelijkheid in de toekomst. 

Maar het argument zou, vroeg of laat, zich hebben laten gelden 
onafhankelijk van het vervallen der Belgische neutraliteit. 

De stelling, van Belgische zijde verdedigd, was deze, dat 
België, uit het oogpunt van zijn verdediging, zich moest kunnen 
steunen op den geheelen benedenloop der rivier Daartoe moest 
het systeem van ,,de souvereiniteit van Nederland met enkele 
servituten ten gunste van België" worden omgekeerd tot het 
souvereine beschikkingsrecht van België als eenig belangheb-
bende, met eenige beperkingen van dit recht, „qui sauvegarde-
raient les rares interets hollandais sur Ie fleuve". 

Deze stelling is verworpen. 
Daarmede zijn de beide problemen, de beveiliging van België 

en de vrije toegang tot de zee, definitief van elkander geschei-
den. He t eerste probleem bestaat niet meer, en het tweede is 
een vraag van opportuniteit, die los staat van het vervallen van 
België's neutraliteit. He t economische probleem bestaat trou-
wens uit zijn aard onafhankelijk van het militair-politieke. 

Hiermede heb ik drie hoofdpunten in dit geding vastgesteld: 
1". de regeling van dit onderwerp is een zaak tusschen 

Nederland en België; 
2°. dit onderwerp en zijn regeling hebben niets te maken 

met het vervallen van de neutraliteit van België. 
De opheffing van het verbod „Antwerpen oorlogshaven" kan 

op deze regeling geen invloed hebben; 
3°. er is geen grond om de toekenning van economische voor-

deelen aan België te beschouwen als het geven van compen-
Baties voor niet vervulde politieke eisehen. 

Na het aangewezen vitium origines, het aanhangig maken van 
de zaak bij den Conseil Suprème, is de handhaving van het ver-
band tusschen de politieke eisehen en de economische de tweede 
fout. * 

Met dit verband ontvalt de grond aan het dreigement met het 
herleven van de politieke eisehen. 

He t rapport-van Cauwelaert stelt zelf ;n den aanhef van 
hoofdstuk I , getiteld „Suppression de notre n e u t r a h t ó " : 

„Si la Belgique n'avait pas subi en 1914 1'odieuse viola-
tion qui lui eoüta tant de ruines et de larmes, elle n 'aurait , 
eans doute, pas songé a demnnder la revision du statut 
de neutralité qui lui avait été imposé en 1839." 

Hiermede is erkend, dat aan die herziening slechts zoodanige : 
eisehen zijn vast te knoopen, als met dat vervallen der neutra- ; 
liteit in verband staan. 

Welnu, de geschillen van economischen aard, die ons hier , 
verdeeld houden, hebben met dat vervallen der neutraliteit niets 

Ik heb hiermede het omgekeerde gedaan van wat de heer : 
Nolens deed. Hij argumenteerde het blijvende verband tusschen 
de politieke eisehen met de bemoeiing der groote Mogendheden, 
en de economische concessies, aan België verleend. Ik heb mij . 
beijverd om aan te toonen, dat dit verband door de feiten is ; 
doorgesneden. Bi weet wel, dat er nog een formeel verband j 
bestaat tusschen de regelingen Nederland-België en de voor-
heen geallieerde Mogendheden: aan onze goedkeuring is onder- j 
worpen, behalve het tractaat met België, de ontbinding van het ! 
t rac taa t van 1839, waarbij ook Nederland, met de voorheen ; 
geallieerden, partij was. Ik weet ook, dat deze ontbinding aan 
het t ractaat is vastgekoppeld, doordien de regeling Nederland. | 
België bij de verklaring der ontbinding wordt ondersteld. Maar j 
di t neemt niet weg, dat daadwerkelijk de economische geschil-
ItB tusschen Nederland en België van het algemeene tractaat 
van 1839 zijn losgemaakt. Ik ben niet bevreesd, dat van het ; 
formeele verband zou worden gebruik gemaakt om op die los- j 
making terug te komen en aan Nederland concessies van poli- j 
tieken of economischen aard af te dwingen, die onredelijk zijn. 

De handhaving van het verband tusschen politieke en econo- ! 
mische eisehen heeft ook ten gevolge gehad, dat de heer Nolens • 
lijn oogen heeft gesloten gehouden voor de wijziging in de < 

Ï
ositie van ons volk, van leden dezer vergadering, van oud-
[inisters. 
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Hij onderscheidt drie perioden van stemmingen: 1° een van 
angst ; 2°. een van onverschilligheid, en 3°. een van ontwaken 
van nationaal egoïsme. Hij ziet daarbij geheel over het hoofd, 
dat de drie perioden aldus waren gekenmerkt: de eerste, toen 
het zwaard in de weegschaal werd geworpen en de wederpartij 
in de Fransche wapenrusting tegenover ons stond. He t was 
minder de periode van angst, dan wel de periode van onver-
mijdelijk berusten De tweede periode was die van den stilstand 
in de onderhandelingen. Wij hadden andere onderwerpen om 
ons mede bezig te houden. Van onverschilligheid is hier geen 
sprake. De derde periode was die van het bewustzijn, dat de 
beteekenis van het zwaard was overschat en dat Nederland niet 
meer in een door anderen geschapen dwangtoestand verkeerde. 
Da t is iets anders dan een periode van nationaal egoïsme. Wij 
werden niet langer verhinderd in de vrije overweging van Neder-
landsche belangen. De heer Nolens zal niet volhouden, dat dit 
aan een vertegenwoordiger van het Nederlandsche volk is ver-
boden, noch dat het minderwaardig is. In mijn oog is het de 
plicht, ons door onzen ambtseed opgelegd. 

He t zijn drie perioden van geheel verschillende omstandig-
heden, waarmede ieder rekening heeft te houden, niet het minst 
een volksvertegenwoordiger, ook al is hij Minister geweest. 
Wie het opzettelijk naliet, zou zijn volk een slechten dienst 
bewijzen. 

He t komt mij voor, dat de heer Nolens, die in zijn perioden 
verdeeling een biographie gaf van anderen, liever aan een auto-
biographie zijn krachten had moeten wijden. Hij is in wat hij 
noemt de angstperiode blijven verkeeren, ofschoon die periode 
was afgesloten. 

Wat mij treft in zijn verdediging van het tractaat is, dat 
hij , om het zoo eens uit te drukken, Belgisch spreekt, dat wij 
hier. niet verstaan, in plaats van Nederlandsch. Hij heeft ons 
wel willen leeren, dat de diplomaat de vreemde taal <ran zijn 
wederpartij moet kennen en diens gedachtengang doorgronden, 
doch dat wil niet zeggen, dat de diplomaat dien vreemden 
gedachtengang tot den zijnen moet maken. 

He t verheugt mij, dat de heer Heemskerk in hoofdzaak den-
zelfden weg volgde als ik. Wij wijken alleen in zoover af, als hij 
een niet nader gemotiveerd verband erkent tusschen de vervallen 
Belgische neutraliteit en de aan België gedane economische con-
cessies. Dit verband ontken ik. 

Wij hebben hier te doen met een overeenkomst, waarbij, met 
inachtneming der internationale belangen, beide partijen haar 
belangen hebben af te wegen en wederzijdsche concessies uit te 
wisselen. 

Ongegrond is derhalve het s tandpunt van den Minister, waar 
hij den heer Brautigam te gemoet voert op het verwijt van het 
ontbreken van compensaties voor Nederland tegenover de voor-
deelen voor België: „Noem mij dan die compensaties; ik zie ze 
n i e t . " 

He t antwoord moet zijn: Indien er geen compensaties zijn te 
vinden, is er slechts één conclusie mogelijk: dan moet Neder-
land de voordeden niet aan België geven, want dan is er een-
zijdige bevoordeeling, waarvoor geen reden bestaat. Wij moeten 
niet vergeten, dat nagenoeg elk voordeel voor België, in het 
t ractaat bedongen, een nadeel kan zijn voor Nederland. Neder-
land heeft zich dan te beperken tot de concessies, die uitvloeisel 
zijn van zijn verplichting om België niet te belemmeren in het 
gebruik van zijn natuurlijke middelen. 

Met de Regeering van Nederland en die van België stem ik in, 
waar zij, nu eenmaal deze algemeene regeling van de rechten 
op de waterwegen is geëntameerd, van oordeel zijn, dat de 
rijzende vraagstukken moeten worden beschouwd van een hoog 
standpunt . Wij moeten ons hierbij niet beperken tot overwegin-
gen van eigenbelang, doch deze evenmin uit het oog verliezen. 
H e t volkenrecht heeft een dusdanige ontwikkeling doorgemaakt, 
dat men de riviermonden niet heeft te beschouwen als een object, 
da t uitsluitend is onderworpen aan de willekeur van de Mogend-
heid, in wier gebied zij liggen. Deze heeft rekenschap te houden 
met de belangen van al degenen, wier gebied door die rivieren 
wordt doorsneden, en van al degenen, die er gebruik van maken. 
De aanmatiging van zeggenschap van anderen op ons eigen 
gebied moet worden voorkomen door zoodanige regelingen, als 
noodig zijn om voor die anderen de gelegenheid open te laten 
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om van hun natuurlijke ligging de voordeelen te plukken. Er 
mag daarin geen belemmering zijn. Wij moeten daartoe het 
uiterste geven. 

Ik onderschrijf dan ook geheel de woorden van den Minister 
van Buitenlandsehe Zaken, met zooveel instemming aangehaald 
in het Belgische Parlement, dat onder de onvermijdelijke en de 
krachten sterkende, gezonde concurrentie allen in vriendschap 
en eerlijke oprechtheid hebben samen te werken tot aller wel. 
vaart en bloei. 

Wij hebben, hiervan uitgaande, de vraag te beantwoorden, of 
de inhoud van het tractaat aan de gestelde eischen voldoet; of 
de Nederlandsche belangen, van een hoog standpunt gezien, 
daardoor niet noodeloos worden geschaad, en of er waarborgen 
bestaan, dat de bepalingen zullen worden toegepast in den 
hoogen geest, als hier is aangegeven. 

De eerste eisch is een duidelijke formuleering, die geen ruimte 
laat voor twijfel. 

Men dient te bedenken, dat dit tractaat de verhouding tus-
schen de landen regelt voorgoed. Slechts met beider goedvinden 
is wijziging mogelijk. 

De uitgebreide literatuur, welke over het tractaat is los-
gekomen, heeft ons wel geleerd, dat de duidelijkheid der for-
muleering te wenschen laat. Ik kan die onzekerheden hier niet 
alle behandelen, doch ik 2al straks iets zeggen over den rechts-
toestand op de Westerschelde in tijd van oorlog en oorlogs-
gevaar. 

De tweede eisch is, dat er geen vragen, die thans bekend 
zijn, open blijven. 

Wil men een grondslag leggen voor een blijvende goede ver-
standhouding, dan moet men regelen wat te regelen is. 

Ook aan dezen eisch voldoet het tractaat niet. 
Hoe schept het tractaat rechtsorde op de Westerschelde? 
De heer Nolens sprak over beperking van hoogheids- en 

Bouvereiniteitsrecht. 
Niemand zal hem tegenspreken, dat een Staat tegenover een 

andere Mogendheid verplichtingen kan aanvaarden, waardoor 
het gezag zijner eigen organen wordt beperkt. Daarover behoeft 
de heer Nolens zich niet warm te maken. 

De vraag is hier, of deze beperkingen zoo ingrijpend zijn, 
dat wij ze niet kunnen aanvaarden. 

Men kan ook spreken over de vraag, of die beperkingen in 
haar omvang noodzakelijk uitvloeisel zijn van het algemeen 
internationaal belang, zoodat wij uit dien hoofde ons er aan 
zouden moeten onderwerpen. Het is met de souvereiniteit als 
met den eigendom: meer beperking is noodig naarmate de 
rechthebbende door talrijker en nauwer banden aan het alge-
meen belang is verbonden. 

Elke rechtsordening houdt beperking in van de vrijheid, 
omdat zij machtssferen begrenst. Met een internationale 
rechtsordening is het niet anders. 

Ik acht dus geenszins elke souvereiniteitsbeperking als zoo-
danig veroordeeld. 

Hier echter is de vraag, of de ons opgelegde beperkingen 
noodzakelijk zijn. 

Ofschoon het bestaande regime van het toezicht der com-
missarissen geen aanleiding heeft gegeven voor gegronde klach-
ten, zou ik tegen de commissie van beheer met verordenende 
bevoegdheid en arbitrale beslissing daarachter mij niet willen 
verzetten. 

Er is echter ten opzichte van één punt het omgekeerde ge-
daan van het scheppen van rechtsorde: door de uitsluiting van 
civielrechtelijke maatregelen tegen schepen is opzettelijk 
anarchie geschapen. 

De commissie van beheer vermag er door haar verordeningen 
geen wijziging in te brengen. 

Ik heb aanvankelijk die bepaling, geldende zoowel op Belgisch 
als op Nederlandsen watergebied, niet begrepen, al is zij voor 
België met zijn eindpunt van de vaart en het zeer korte Bel-
gische deel van het watergebied van veel minder gewicht dan 
voor Nederland. 

Maar de heer Brautigam heeft mij het noodige licht ont-
Btoken: ik neem aan, dat de heer Heemskerk van diens voor-
treffelijke rede nog niet had kennis genomen toen hij het woord 
voerde. Men wil aan de haven van Antwerpen een voordeel 

geven door den schipper toe te roepen: „Vaar maar raak, hier 
kan u niets gebeuren!" 

Ik zou dit niet hebben durven onderstellen; vooral niet, dat 
de Nederlandsche Regeering in dezen eisch had toegestemd. 

Men heeft beweerd, dat het beslag betrekkelijk zeldzaam ia 
geweest. Maar men heeft ook rekening te houden met de preven-
tieve werking. Wat is het voor een toestand, dat tegen schade, 
door aanvaring aan schepen of oeverwerken toegebracht, het 
veelal eenig effectieve middel opzettelijk buiten toepassing wordt 
gesteld! 

Te recht stelde de heer Brautigam de vraag, waar het heen 
moet, wanneer de concurreerende havens op de wereld tegen 
elkander reclame gaan maken met den voordeeligsten toestand 
van rechteloosheid. 

Men behoeft dit systeem niet tot haventoegangen te beperken, 
het is vatbaar voor toepassing op velerlei gebied. 

Maar beschaafde Mogendheden moesten het achten beneden 
haar waardigheid. 

Ik zeide, dat ik bij de verordenende bevoegdheid der com-
missie van beheer mij kan neerleggen. 

Haar bevoegdheid gaat mij echter te ver, wanneer zij slechts 
op het belang van het vaarwater zich heeft te beroepen, om in 
Nederland naar hartelust landwaarts in van de bandijken te gaan 
graven. Eenige door de commissie onmisbaar geachte verkor» 
ting van den vaarweg zou voldoende zijn als motief om de spade 
in den grond te steken. Het gezag van de organen, aan wie de 
zorg is toevertrouwd over het met zooveel inspanning op de zee 
veroverde land van luctor et emergo, wordt zonder meer opzij 
geschoven, met de verzekering in het aanvullend protocol: met 
uw belaDgen zal stellig worden rekening gehouden. 

Dat gaat mij wat al te gemakkelijk! 
Om kort te zijn, laat ik de bezwaren tegen de regeling van het 

beloodsen onbesproken. 
Ik verwijs hier naar de redevoeringen van de heeren Krijger 

en Brautigam. 
Ik wil alleen nog een inlichting vragen over de regeling, of 

liever het gebrek aan regeling, van den toestand van het water-
gebied der Westerschelde in tijd van oorlog en oorlogsgevaar. 

Practisch acht ik het gewicht niet zoo groot als vele anderen. 
Principieel echter geloof ik, dat deze zaak in het geheel niet 
gezond is. 

Ik onderschrijf de meening van den Minister Vandervelde, 
dat voor het overgroote deel der denkbare gevallen de moeilijk-
beden worden ondervangen door art. 16 van het Pact van den 
Volkenbond. Men denkt vooral in België aan een herhaling van 
1914. Mocht Duitschland een aanval in westelijke richting her-
halen, met of zonder schending van de grens van Nederland, dan 
brengt de overtreding van het Pact door Duitschland, Nederland 
tegenover den aanvaller. 

Ik meen mij te herinneren, dat bij de behandeling in 1919 
van de casuspositie van een inval door Duitschland voor den 
Conseil Supérieure, de Fransche voorzitter, ik meen Pichon, tot 
de vertegenwoordigers van Nederland de vraag richtte: Zal 
Nederland toetreden tot den Volkenbond? Toen de vraag beves-
tigend werd beantwoord, zeide de voorzitter: Dan is deze quaes-
tie van geen belang. Nederland heeft daarop, gelijk later als lid 
van den Volkenbond, zich het recht van eigen oordeel voorbe-
houden omtrent de geschapen rechtspositie en haar eischen. 

In dat geval zou dus ook Nederland het oorlogsverkeer van de 
handhavers van het recht van den Volkenbond op de Wester-
schelde moeten toelaten, indien Nederland oordeelde, dat zij 
inderdaad als zoodanig waren te beschouwen. 

Doch ik erken, men kan in abstracto andere gevallen stellen. 
Het Bntsche Rijk kan met Frankrijk in oorlog komen, of in 
oorlog dreigen te komen, zonder dat op stel en sprong duidelijk 
is, wie van de partijen het recht van den Volkenbond komt hand-
haven. Dan moet Nederland, als in 1914, het watergebied van 
de Westerschelde kunnen sluiten voor ooriogsverkeer, lichten 
en bakens wegnemen en mijnversperringen leggen, met de bood-
schap : Hier wordt niet gevochten. 

De toestand zou ontstaan, die voor België een veel betere be-
veiliging gectt dan de open vaar1; voor oorlogsschepen van eenige 
Mogendheid* 
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Dit erkenden (zie rapport-van Cauwelaert, bladz. 7) alle ver-

tegenwoordigerB van andere Mogendheden in de Commissie van 
XIV. 

Kan dat, indien dit tractaat van kracht zal zijn? 
Het schijnt niet zeker te wezen. 
Het recht van Antwerpen om oorlogshaven te zijn, dat ik in de 

dagen van Loearno met leedwezen zoo op den voorgrond zie 
gesteld, beslist niets daaromtrent. Het kan niet beteekenen, dat 
een andere Mogendheid het recht zou hebben om, over het Pact 
van den Volkenbond heen, Antwerpen als oorlogshaven te ge-
bruiken. 

Art. IV, § 1, van het tractaat zegt: 
„De Wester-Schelde en hare toegangen van uit volle zee, 

alsmede de Schelde beneden Antwerpen, zullen voortdurend 
vrij en open zijn voor de vaart van alle vaartuigen van alle 
naties, uitgezonderd oorlogsschepen." 

De bindende toelichtende Memorie zegt: 
„Deze paragraaf huldigt voor alle vaartuigen, geen oor-

logsschepen zijnde, het beginsel van de vrije en onbelem-
merde scheepvaart in den ruimsten zin des woords en voor 
alle tijden. 

De woorden „voortdurend vrij", voorkomende in de 
eerste alinea, beteekenen, dat de vrijheid van scheepvaart 
zoowel in tijd van oorlog als van vrede zal bestaan." 

Maar dan volgt: 
„In oorlogstijd zullen de bepalingen van deze eerste para-

graaf van kracht blijven, voor zoover zulks vereenigbaar zal 
zijn met de rechten en plichten der oorlogvoerenden en der 
onzijdigen." 

vragen geen bezwaring van concurrenten. Dat alles is protectio-
nismel Wij vragen het omgekeerde: de vrijheid 1 

De economische bepalingen zijn aan Belgische zijde van het 
begin tot het einde opgevat als middelen, ten voordeele van 
Antwerpen te gebruiken, ja, tot het droogleggen van Rotterdam. 

Hoor den heer Segers in den Senaat over het belangrijke 
knooppunt Ruhrort: van de 40 millioen ton goederen gaan er 26 
naar Rotterdam, en slechts 8 naar Antwerpen. Dat moet anders 
worden 1 Het ontworpen kanaal Antwerpen—Ruhrort maakt den 
afstand van Antwerpen 28 K.M. korter dan dien naar Rotter-
dam. Als zoo de 26 millioen ton, of de 84, naar Antwerpen zullen 
gaan, dan zullen wij te zamen de gemeenschappelijke belangen 
gaan behartigen! 

Laten wij het toch ronduit erkennen, wat de waarheid is: dit 
tractaat is er een om concurrentie te weren, een tot behartiging 
van Belgische belangen. 

Ik denk er niet aan, aan België het recht te ontzeggen om er 
uit te kloppen wat het kan. Waarom niet? Ik breng gaarne hulde 
aan zijn handige Staatslieden, die dit hebben klaargespeeld in 
den vorm van compensatie voor politieke eischen, die toch niet 
konden worden bevredigd; het opende hun de gelegenheid om 
te weeklagen over al de ondervonden teleurstelling in het 
tractaat, maar laat men dan schoone exclamaties over samen-
werking in het wederkeerig belang achterwege laten 1 Deze zaak 
is een doodnuchtere handelszaak. 

Men vindt dan ook geen spoor in tractaat en stukken en rede-
voeringen over de wijze, waarop, naar het beginsel der weder-
keerigheid, België en Antwerpen zich uitsloven voor het bevor-
deren van den bloei der beide andere leden van de fameuze 
„trits". 

Met het kanaal Antwerpen—Moerdijk is het niet anders. De 
heer Carton de Wiart is ook hier verre van tevreden. Van dit 
kanaal zou 31 K.M. van de 54 liggen op Nederlandsch gebied. 
Hier spreekt bij niet van Nederland als het land „au dela du 
Moerdijck". Dan zou de berekening niet uitkomen. Dat doet hij, 
als vele anderen, in ander verband. Maar omdat 31 van de 54 
K.M. ligt op Nederlandsch gebied, en Nederland hierbij ook heeft 
„certains avantages directs", had hij verwacht, dat als Neder-
landsche bijdragen in de kosten reeds J1/54 zou zijn vastgelegd. 
Nu zullen de contracteerende partijen over de kostenverdeehng 
„zich nader moeten verstaan". Wij weten nu alvast, wat, naar 
deze gezaghebbende opvatting, de „billijke" eischen zullen zijn 
voor de bijdrage in de kosten van dit „Nederlandsch" belang. 

De bepaling omtrent het bedrag der loodsgelden heeft hetzelfde 
karakter. 

Wij vinden in het rapport-van Cauwelaert een opsomming van 
zes „belangrijke concessies", die België aan Nederland zal doen 
in ruil voor de toestemming tot het graven van het kanaal. 

Ziehier: 
Eerste „concessie". Wanneer het tractaat zal zijn geratifi-

ceerd, zal Nederland niet langer alléén de kosten behoeven te 
betalen voor de verbetering van het kanaal door Zuid-Beveland. 
Daarover zal men nader overeenkomen. 

Tweede „concessie". 
§ 8 van art. IX van het tractaat van 1839 zal zijn afgeschaft. 

Het legt Nederland de verplichting op — ik vat het zoo kort 
mogelijk samen — om op zijn kosten en risico even goede en 
gemakkelijke bevaarbare wegen aan te wijzen als de bestaande, 
als deze onbruikbaar worden. 

Derde „concessie". Concessie 1 en 2 gelden reeds dadelijk na 
de ratificatie van het tractaat. 

Vierde „concessie". België zal den gratis sleepdienst tusschen 
Antwerpen en den Moerdijk na de ratificatie niet uitbreiden en 
na openstelling van het kanaal afschaffen. 

Vijfde ,,concessie". Na de ratificatie zal het voorkeurtarief op 
de spoorwegen naar Terneuzen even gunstig zijn als naar Ant-
werpen. 

Zesde „concessie". Na de ratificatie zal België de pogingen 
begunstigen van Nederland bij Frankrijk om voor Rotterdam 
vrijstelling te verkrijgen van de surtaxes d'entrepót. 

Het rapport concludeert, dat Nederland dus onmiddellijk 
belangrijke voordeden verkrijgt en België slechts één voordel, 
„lourdement greyé et en outre réellement aiéatoire" (blz. 

Hoe zal nu de toestand zijn? 
Als Nederland in tijd van oorlogsgevaar de lichten gaat dooven, 

de bakens wegnemen en mijnversperringen leggen, zal het dan 
protesten kunnen afweren tegen het feit, dat de vaart in tijd, 
nog niet eens van oorlog, niet „voortdurend vrij" is, met een 
beroep op „de rechten en plichten der onzijdigen", waarmede 
de vrijheid niet „vereenigbaar" is? 

Mijnheer de Voorzitter! Al zegt de Minister „ja", dan hebben 
wij nog niet het „ja" van België. De heer van Cauwelaert be- | 
weert zelfs, met een beroep op baron Guillaume.' dat Nederland ! 
onder het regime van 1893 in 1914 de garanten van België's 
neutraliteit er niet buiten had mogen houden. 

Deze vraag had niet open moeten blijven. Er had een uitzon-
deringsregeling moeten worden gemaakt, waarbij in dien toe-
stand alle schepen door met de veilige vaargeul bekende loodsen 
moeten varen. 

Voor een beslissing, die in enkele uren zou moeten worden 
genomen, is een verwijzing naar andere overeenkomsten niet op 
haar plaats. 

Voor de bespreking van de economische bezwaren beperk ik 
mij tot het voornaamste: het kanaal Antwerpen—Moerdijk. 

Men beroept zich maar voortdurend op vriendschap, weder-
keerigheid en samenwerking. Dit alles is zeer schoon, doch het 
is niet ter zake dienende. 

De heer Nolens heeft met name den heer Knottenbelt ver-
weten, dat hij optrad als voorvechter van het protectionisme 
voor Rotterdam. 

Toen ik dit hoorde, begon ik mij over den heer Nolens, voor 
wien wij allen gevoelens van warme vriendschap koesteren, 
ernstig ongerust te maken. 

Op gevaar af, van het bloed van dien geachten spreker aan het 
koken te brengen, zou ik dit argument een sophisme willen 
noemen, in Belgische hand gegeven. De geachte spreker toch 
keert de verhouding radicaal naar Belgische zijde om. Het pro-
tectionisme eischt maatregelen ten behoeve van den beschermde. 
Die vragen wij niet voor Nederland, geen enkele. Het is België 
alleen, dat maatregelen vraagt; maatregelen ten behoeve van 
België en van Antwerpen. Dit zijn de protectionisten. Onzerzijds 
kan derhalve van protectionisme, veel minder van plaatselijk 
protectionisme sprake zijn. Wij willen vrije ontwikkeling van 
natuurlijke hulpbronnen. Wij willen niet: gratis sleepdienst, wij 
yragen niet, waar zij niet bestaan, uitzonderingstarieven. Wij 
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22/28). He t zal derhalve België niet zwaar kunnen vallen, van 
dit ééne bezwaarde en twijfelachtige voordeel afstand te doen. 

Volkomen ten onrechte wordt in het rapport aan Nederland 
verweten, dat het partij trekt van zijn configuratie en geogra-
phische ligging, om te verhinderen dat de Belgische havens een 
betere verbinding verkrijgen met den Rijn. 

Op dien grond zou men van Nederland elke regeling en elk 
werk kunnen eischen, die zouden worden gemaakt, indien België 
over Nederland zeggenschap had. Zoo is het niet. Uit de bij-
zondere verhouding tusschen beide landen vloeit slechts deze 
verplichting van Nederland voort. Voor zoover blijkt, dat Neder-
land ten gevolge van de configuratie der beide landen in hun 
gemeenschappelijke staatkundige grenzen België verhindert, van 
de voordeden zijner natuurlijke ligging het mogelijke profijt te 
trekken, is Nederland verplicht zoodanige medewerking te ver-
leenen, dat deze belemmering wordt opgeruimd. 

Onder dezen regel is desnoods te brengen het doorsnijden van 
Limburg met het kanaal Antwerpen—Ruhrort, niet de aanleg 
van het kanaal Antwerpen—Moerdijk. 

He t belang van het verkeer zelf, afgezien van de concurree-
rende elementen, kan wel eischen de doorsnijding van Limburg, 
niet het kanaal Antwerpen—Moerdijk. 

Ik heb hiermede mijn standpunt aangegeven omtrent het 
karakter van het tractaat en zijn aannemelijkheid voor Neder-
land. 

Van belang is, hoe ons volk er over denkt. 
Voor zoover ik bij machte ben geweest om het gevoelen van 

ons volk te peilen, vond ik dit : de belangstelling in de zaak is 
algemeen groot in alle kringen. Ieder nam kennis van de publi-
caties en t racht te zich een oordeel te vormen, zoowel vrouwen 
en mannen, hoogleeraren en magistraten als arbeiders, koop-
lieden en landbouwers. E n ik meen te mogen constateeren, 
dat vrijwel algemeen ons volk intuïtief gevoelt: dit tractaat 
moeten wij niet aanvaarden. 

Ik weet wel, dat deze Vergadering is geroepen tot zelfstan-
dig oordeelen; dat zij, alle elementen nauwgezet wegende, niet-
temin in de noodzakelijkheid kan zijn om door goedkeuring 
van het tractaat zijn verbintenissen aan het volk op te leggen 
krachtens haar beter inzicht, doch wij zijn niet ontslagen van 
de verplichting om ons af te vragen, hoe deze gevoelens werden 
gevestigd. 

Dit is niet geschied door tendentieuze reclames, niet door 
demagogische opwekking van sentimenten, veel minder, gelijk 
in het Belgische Parlement werd ondersteld, door wraakgierige 
actie van hier verblijvende flaminganten. Hun invloed is 
gering. 

Neen, het beroep op de internationale gedachte, op de gevoe-
lens van vriendschap en vertrouwen, op het rechtsgevoel, 
waarvoor het Nederlandsche volkskarakter uiterst ontvankelijk 
is, het vindt ditmaal zijn weerklank niet. De bereidwilligheid 
om te geven en t e vertrouwen ontbreekt. 

Ons volk heeft gegeven en heeft vertrouwd. En he t is teleur-
gesteld. Ons volk heeft het annexionisme niet begrepen. He t 
heeft zich gegriefd gevoeld. 

De heer Lovink heeft de vraag gesteld, hoe het Belgische 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken de nota van 22 Februari 
1919 heeft kunnen afzenden. Artikel VI van het verdrag van 
1839 toch is zoodanig geredigeerd, dat, zonder medewerking 
van Nederland, van gebiedsafstand geen sprake kan zijn. 

De Minister Vandervelde heeft van dit feit de verklaring 
gegeven. 

Sprekende over „des solutions territoriales", zeide hij : 

„D 'aucuns y ont songé, en partant d'ailleurs de cette 
idéé, que la flollande pourrait, moyennant une monnaie 
d'échange, consentir h. certains transferts de terri toires." 
(Annales, bl. 2327). 

E n verder (bl. 2328): 

, ,Ils n 'ont jamais cessé de déclarer que ce ne pouvait 
être que par un acte de libre consentement de la Hollande, 
et moyennant des compensations territoriales qui lui 
geraient accordées" (marques nombreuses d'approbation). 

He t was in den tijd, dat sommige overwinnaars meenden 
royaal te kunnen zijn met grondgebied van de overwonnenen. 

Afgezien van de vraag, of voor de verwezenlijking van deze 
bedoelingen noodig was een propaganda, als in België is gevoerd 
onder leiding van een bureau, gevestigd in het Departement van 
Buitenlandsche Zaken te Brussel, of daarvoor noodig was het 
uitzenden van agenten om onder ons volk stemming te maken, 
moge den Minister Vandervelde worden opgemerkt: in Neder-
land is territoir met de opwonenden een zaak buiten den handel, 
onverschillig of het Nederlandsch of vreemd territoir is. [n 
Nederland zullen wij dan ook nimmer last hebben van geschillen, 
ontstaan over het officieel of in privé verhandelen van grond -
gebied met zijn bewoners en over den daarvoor geboden of ge-
vraagden prijs. Men zegt ons n u : Het annexionisme is weg, niet 
voorwaardelijk, als dit tractaat wordt goedgekeurd, doch onder 
alle omstandigheden. Goed. Wij verheugen ons in die verklaring. 
Maar dan is ook weg het hoofdmotief, waarop de inhoud van 
dit tractaat is verkregen, en dan moet opnieuw worden begonnen. 

In de stukken wijst de Regeering er op, dat van een afwijkend 
inzicht in de Kamer en daarbuiten niet is gebleken, toen het tijd 
was om daarmede rekening te houden. 

Ik laat de vraag open, of dit geheel juist is. Wij hebben daar-
over iets gehoord in de meergemelde rede van den heer Brauti-
gam. Doch al is de opmerking juist, zij is voor de Kamer, die 
thans haar oordeel heeft uit te spreken, bij het vestigen van dat 
oordeel niet ter zake dienende. 

Wie door een gids wordt geleid, en op zeker oogenblik be-
merkt, dat hij ergens zal uitkomen, waar hij op dat oogenblik 
niet wil wezen, doet verstandig met hem niet verder te volgen. 
Een debat over de vraag, of men hem eerder had moeten waar-
schuwen, is zeker van belang. Maar al toont de gids aan, dat hij 
recht van beklag heeft, daarmede is ons niet de plicht opgelegd, 
dat wij hem nu moeten blijven volgen. In debat kan hier slechts 
komen de vraag, of de Kamer zedelijk is gebonden door de han-
delingen der Regeering tegenover de Mogendheden van den Con-
seil Suprème en België. 

Die vraag beantwoord ik ontkennend. 
Men denke zich terug in den toestand van 1919 en 1920. 

Waarom is toen hier zoo weinig aandacht geschonken aan het-
geen de Regeering aanbood? 

Frankrijk had de hegemonie op het vasteland van Europa. 
He t had het sterke leger. He t was meester in de landen, die den 
gordel vormen, welke Rusland scheidt van het overig Europa. 
Parijs was het alles beheerschende middelpunt. He t Duitsche 
Rijk lag ontwapend terneer. 

De positie van Nederland werd destijds in dat licht beschouwd. 
Het was van de groote macht, geopenbaard in de militaire 
macht , afhankelijk. Geheel de verhouding met België werd ge-
zien in verband met de militaire vraagstukken, met de beveili-
ging. Gelijk ik reeds heb gezegd, de politiek-militaire regeling 
was hoofdzaak 

Alle aandacht was op de annexatie samengetrokken. Over het 
andere werd nauwelijks gesproken. De gedachtengang was deze: 
met die economische concessies alleen zullen wij zonder kleer-
scheuren er uit komen 

He t was de tijd, waarin de overwinnaars meenden, compen-
saties te kunnen beschikbaar stellen in grondgebied van do over-
wonnenen. 

Dat was niet alleen van ons de gedachtengang, doch ook van 
België. 

Toen de militair-politieke eischen niet konden worden bevre-
digd, hebben de Belgen de onderhandeling afgebroken. H u n 
gedachte moet zijn geweest: straks zal toch aan den drang geen 
weerstand zijn te bieden. E n Nederland dacht : wij kunnen 
wachten. 

Er was toen voor de Kamer geen reden om er zich verder in 
te verdiepen. 

Tusschen 1920 en 1925 voltrok zich intusschen in Europa een 
onverwachte ommekeer in de verhoudingen. Het bleek, dat 
niet meer de militaire macht alléén de positie van een Mogend-
heid kan bepalen. He t Duitsche Rijk leefde op; de anderen 
daalden in macht . Ten slotte ontstond een politiek-economisch 
peil van gelijkheid. He t Duitsche Rijk werd opgenomen in den 
Volkenbond. Toen de Belgen dit zagen aankomen, hebben zij 
in 1924 de onderhandelingen hervat . 
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Het is een fout geweest, door wie dan ook begaan, dat onzer-

zijds de grondslag van 1919 en 1920 is gehandhaafd, de grond-
slag, die onder geheel andere omstandigheden was aanvaard. 
En dit is sedert met den dag duidelijker geworden. Het werd 
zóó duidelijk, dat België zich haastte, het tractaat door zijn 
Parlement te laten goedkeuren. De Kamer van Afgevaardigden 
nam haar besluit op 18 Juli na één dag van beraadslaging, nadat 
zij den vorigen dag eerst had kennis genomen van het rapport-
van Cauwelaert. Zij had zooveel haast, dat zij het andere trac-
taat, van 22 Mei 1926, vergat goed te keuren. 

Toen werd ons gezegd: Het annexionisme is dood. Maar met 
die verklaring trok men den grondslag onder het tractaat weg. 

Na gezette overweging moet ik verklaren, een moreele gebon-
denheid van de Kamer aan hetgeen is voorafgegaan, niet te 
erkennen, noch tegenover de Mogendheden van den Conseil 
Suprème, die op grond van een machtstitel de leiding hadden ge-
nomen, noch tegenover België. 

Een Mogendheid, die in haar eenzaamheid in het internatio-
naal verkeer de moreele gebondenheid zóó ver erkent, zal volgens 
de conventions van dat internationaal verkeer te gronde gaan. 
Dat doet geen van de anderen. 

De Regeering moge zich gebonden rekenen, de Kamer draagt 
haar eigen verantwoordelijkheid. 

Plicht is van de Kamer, om haar oordeel over het tractaat te 
bepalen naar de omstandigheden van het oogenblik, waarop die 
goedkeuring van haar wordt gevraagd. 

Men kan wel zeggen : Het is schoon te vergeven en te vergeten 
en zich te houden aan het eenmaal gebodene, ook al werd het 
eerst gewezen van de hand; maar deze aanbeveling is niet vol-
doende, wanneer aan ons volk wordt gevraagd zijn toekomst 
vast te leggen aan onzekere „formules communes", die vol zijn 
van kwade risico's. 

Dan hebben wij ons af te vragen : Zullen wij voor ons geweten 
zijn verantwoord, indien de risico's te zwaar mochten blijken? 
Indien wij, na militaire conventies te hebben afgewezen, ons 
door het verdrag gewikkeld zouden zien in een strijd tusschen 
anderen ? Indien, juist op grond van de bepalingen van het trac-
taat, een paar sterke oorlogsvloten elkander trachten vóór te 
zijn om het steunpunt in en achter de Wester-Schelde te bemach-
tigen, waar Nederland hen niet buiten zou mogen houden? Indien 
het gevaar voor economische nadeelen door de Regeering te 
licht gesteld bleek en wij niettemin daartegen machteloos zou-
den zijn? 

Zou onze verantwoording dan afdoende zijn, indien wij niets 
anders hadden te zeggen dan dit: Wij waren te goeder trouw 
overtuigd, dat wij den wereldvrede bevorderden? 

Wie van oordeel mocht zijn, dat de Kamer tegenover België 
zedelijk is gebonden door den inhoud van het tractaat, miskent, 
gelijk de heer Knottenbelt opmerkte, haar Grondwettelijke taak. 
Maar zij moge bovendien zich herinneren, dat er eenig verschil 
bestaat tusschen de formules van President Wilson en de aan-
vaarde verplichtingen van de Vereenigde Staten van Amerika; 
hij moge denken aan den zwevenden toestand van het traetaat-
Mellon-Bérenger. Men denke aan het zone-tractaat tusschen 
Frankrijk en Zwitserland, dat hier bij referendum werd ver-
worpen. Wat zou de uitslag zijn, indien in Nederland dit trac-
taat aan een referendum werd onderworpen? 

De Kamer zou haar taak slecht verstaan, indien zij naliet de 
beteekenis van het tractaat, waarover zij zich thans heeft uit 
te spreken, te beoordeelen in het licht van de huidige omstan-
digheden; indien zij de positie van Nederland voorgoed ging 
vastleggen op overwegingen, die reeds hebben opgehouden te 
gelden. 

Men beveelt ons de goedkeuring aan op dezen grond, dat de 
vriendschappelijke verhouding tot België daarmede voorgoed zou 
worden bevestigd en wij aldus voor ons deel den wereldvrede 
zouden helpen verzekeren. 

Ik betwist van dien grond de houdbaarheid. 
Men opent dit uitzicht in het bewustzijn, dat de Kamer haar 

goedkeuring zou geven, ofschoon zij het tractaat niet acht in 
het belang van ons land. Aldus handelende, zou men, zoo wordt 
ons verzekerd, in België een gunstige stemming kunnen wekken 
ten opzichte van Nederland. 

Reeds dit gevolg is niet zeker. Het is ook mogelijk, dat in 
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België, ondanks de gewekte voldoening over het verkregene, ons 
aanzien zou lijden, al kwam dit niet onmiddellijk tot uiting. 

Voor de waarschuwing van den heer Brautigam is goede grond. 
Maar al ware het anders, al zou daar oprechte waardeering 

zijn gewekt, dit zou nog niet een versterking behoeven te be-
teekenen van de banden van vriendschap en hoogachting. Deze 
eischen wederzijdsche gevoelens. Wij hebben niet alleen rekening 
te houden met de gevoelens van het Belgische volk, maar ook 
met die van het Nederlandsche volk. En indien men ons volk 
verbintenissen oplegt, die het als onrecht gevoelt, indien men 
zijn regelingen gaat vestigen op de onderstelling van een blind 
vertrouwen, dat niet bestaat, is versterking van vriendschaps-
banden en herstel van vertrouwen uitgesloten. 

Dit tractaat laat in zijn bepalingen ruimte voor tallooze nieuwe 
geschillen. Indien wij eenmaal voor drang zijn geweken, zal in 
die geschillen onze positie zwak zijn. Alle welwillendheid van 
de overzijde ten spijt, zal men opnieuw alles in het werk stellen 
om zijn zin door te drijven. Te meer, omdat datgene, wat men 
thans zou verwerven, wordt beschouwd als een minimum. 

Ik zie van die hechte vriendschap en van het bevorderen van 
den wereldvrede langs dezen weg niets. 

Men heeft hier geen regeling te geven als grondslag van 
samenwerking tot een gemeenschappelijk doel; men heeft hier 
— laten wij de werkelijkheid toch niet uit het oog verliezen — 
van de eerste tot de laatste letter van het tractaat een rege-
ling tot het draaglijk maken van de concurrentie, tot afbake-
ning van maehtssferen, waarbinnen, ieder voor zich, met recht, 
de grootste ruimte van beweging wil hebben, zonder den ander 
te hinderen. 

Hier is geen plaats voor lyrische romantiek, doch alleen voor 
precieze formuleering, door onderstelling van alle mogelijkheden 
en het treffen daartegen van voorziening. 

Wij bewijzen den wereldvrede den besten dienst door in het 
internationaal verkeer aan juiste rechtsbeginselen een juiste 
formuleering te geven. Dat doet dit tractaat niet; het geeft 
aan onjuiste beginselen een onjuiste formuleering. 

Men heeft de laatste dagen weer van Huig de Groot gespro-
ken; ware hij in ons midden, dan zou hij, geloof ik, dit werk 
niet hebben geapprouveerd, èn om den inhoud, èn om de ver-
wachte gevolgen. 

Men heeft gezegd, dat Nederland, indien wij onze goedkeu-
ring aan het tractaat zouden onthouden, in het internationaal 
verkeer niet meer met achting zou worden bejegend. Ik ben van 
een tegengestelde meening. Bukken wij, door het tractaat goed 
te keuren, dan zal het aanzien van Nederland hebben geleden. 
Bukken wij niet en eischen wij een andere regeling, dan zal 
Nederland in het internationaal verkeer gaan als dusver: met 
opgeheven hoofd. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, om het voor de 
leden ter inzage gelegd gedeelte van het officieel verslag der 
Handelingen van de vorige vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 
De beraadslaging wordt hervat. 

De heer Vliegen: Mijnheer de Voorzitter! In den tijd, dat dit 
verdrag langzamerhand een onderwerp van publieke bespreking 
geworden is, heb ik mij verrast gevoeld over de mentaliteit van 
een deel van de leidende krachten van het volk, helaas een 
deel van mijn eigen partij inbegrepen. 

Ik heb mij den Hollander, vooral dien, welke leiding geeft aan 
handel en scheepvaart, altijd gedacht als een min of meer 
cosmopolitisch denkend burger, met wereldkennis, trotsch op 
zijn durf en zijn ondernemingsgeest, hem bijgebracht door een 
zeker glansrijk verleden en ook wel door een van Hollandsen 
standpunt bezien welgeslaagd koloniebeheer en met een aan een 
zeevarend volk passenden wijden blik over wat er in de wereld 
te koop is. 

Een opvatting, die o.a. kon steunen op het feit, dat de meer-
derheid van deze klasse zich altijd vrijhandelsgezind betoonde, 
ook al waren de gedragingen van anderen geschikt geweest om 
protectionistische verlokkingen te doen rijzen. 
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Een opvatting, die ook kon steunen op het feit, dat de bui-

tenlandsche politiek, een weerspiegeling van de inzichten, voor-
al van die klasse, die hierop neerkomt: Op eigen beenen staan, 
niemands vijand, maar ook niemands vazal. Een solied egoïst, 
oen knap geldverdiener, maar breed genoeg van opvatting, dat 
hij begrijpt, dnt alleen aan meusehen en volken, die wat hebben, 
wat te verdienen valt. 

En nu ontmoet ik in deze agitatie, die nu maanden en 
maanden lang in ons land wordt gevoerd, een heel ander type, 
een kleinmoedige, kleinburgerlijke ziel, zoo niet zielig. Bang 
voor zijn standje, op het eerste gezicht al dadelijk de weder-
partij sterker achtend dan zichzelf; behept met een fantastische 
vrees voor allerhande denkbeeldige gevaren, die hem in een 
toestand brengt, die hem een gemakkelijk slachtoffer maakt 
van een agitatie, die op zijn angst speculeert. 

Ik ontmoet een pere, die anders een zekere standing wist 
op te houden, die gerekend kon worden de vergelijking met die 
van andere landen gemakkelijk te kunnen doorstaan, en die 
zich nu laat verleiden om domme lasterpraatjes tegen fatsoen-
lijke buren te gaan verspreiden, waarbij zij natuurlijk onmiddel-
lijk tegen de lamp loopt. 

Konduit gezegd, sta ik tegenover het heele verschijnsel wat 
vreemd. Misschien zou het mij zelfs hebben bewogen om op 
de stoep te gaan staan en het geval eens aan te kijken, indien ik 
het eerst geschetste type, de breedheid, den durf, het zelfver-
trouwen, ook nog niet aanwezig achtte. Dat is er ook nog, al 
doet het zonderlinge verschijnsel zich hierbij voor, dat het nu 
juist daar versaagt, waar het de meeste reden heeft om met 
rustig zelfvertrouwen de feiten af te wachten. 

Ik heb, toen ik langzamerhand, in den loop van mijn reeds 
lange politieke leven, eenigen kijk erlangde op de economische 
gesteldheid van Nederland, nu en dan eenig respect gevoeld 
voor een deel van de Hollandsche bourgeoisie, o. a. voor vele 
leiders van het economisch leven in Amsterdam en Rotterdam. 
Ik acht bij hen een zekeren trots, al openbaart die zich in hun 
houding tegenover de opkomende arbeidersklasse niet altijd op 
sympathieke wijze, tot zekere hoogte gerechtvaardigd. De weer-
zin, om dat, wat daar en elders aan economische organisatie is 
gewrocht, aan vernietiging bloot te stellen, is juist wat, naast 
de vrijheidsvraag, in onze kringen tot de afwijzing van elke 
bolsjewistische methode heeft geleid. 

Maar in deze zaak laat het grootste deel dezer leiders zich 
kennen van een kant, die mij ontnuchtert. Ik heb ze toch blijk-
baar te hoog aangeslagen en mijn verlangen naar het einde van 
hun leiderschap is wel zeer groeiend. 

Immers, hier treedt dit element iD den weg van iets, dat 
hooger staat; in den weg van de verwezenlijking van inter-
nationale verhoudingen, zooals de menschheid, en vooral ons 
zoo zwaar geteisterde Europa, zoo dringend behoeft. Daarom 
ga ik er vierkant tegenover staan, al zou ik alleen staan! 

Aan de socialistische opvatting van de internationale politiek, 
zooals ik die opvat, ligt een beginsel ten grondslag, dat in deze 
een duidelijke gedragslijn aangeeft. Voor ons komen de tegen-
stellingen, die de volken scheiden en aldoor weder den wereld-
vrede in gevaar kunnen brengen, voort uit het economisch 
leven, zooals het zich onder het kapitalistisch concurrentie-
stelsel heeft gevormd. Als een Grondwetsartikel ligt vóór ons, 
bij het beantwoorden van de vraag wat er op internationaal 
gebied moet gebeuren: steeds er op uit zijn om de economische 
tegenstellingen te overbruggen en, waar mogelijk, op te heffen. 
Nu doen economische tegenstellingen zich uiteraard het sterkst 
gevoelen tusschen buren, waar wel tegenover staat, dat ook 
de gemeenschappelijke belangen het grootst zijn, maar bij de 
behandeling van de tegenstellingen moeten die gemeenschappe-
lijke belangen het in den regel met een paar goedkoope vrien-
delijkheden doen. 

Maar wie werken wil aan de opheffing van de economische 
tegenstellingen, zal het eerst tot daden moeten komen tegen-
over die buren. 

Nu spreekt één ding vanzelf, dat bij dien arbeid ook de 
belangen van het eigen land in het oog worden gehouden, 
maar bij het beoordeelen van die belangen moet het doel, het 
groote doel van de overbrugging der tegenstellingen nooit uit 
het oog worden verloren. 

Kwade risico's, waarvan zooeven de heer Marchant heeft 
gesproken, moeten niet worden fantastische schrikbeelden; het 
moet niet worden een angstdroom van een koortslijder; het 
moeten zijn nuchtere berekeningen, uitgaande van de feiten, 
zooals zij voor ons liggen, en ik hoop in den loop van mijn rede 
aan die feiten de noodige aandacht te geven. Het zal daarbij 
zelfs aan cijfers niet ontbreken. 

Wanneer ik nu van het hier geschetste beginsel uitga en het 
onderhavige verdrag bezie en beoordeel, kom ik tot de conclusie, 
dat aanneming op historische en billijkheidsgronden geboden 
is en de waarschijnlijke economische gevolgen voor ons land van 
een aard zijn, dat dat gebod daardoor niet kan worden opge-
heven, terwijl de aanneming in elk geval een bevordering, de 
verwerping onder bepaalde omstandigheden een toekomstige 
bedreiging van den wereldvrede in zich bergen kan. 

Alvorens over te gaan tot de bewijsvoering voor deze etellin-
gen, ook mijnerzijds een enkel woord over de agitatie, die tegen 
dit verdrag is gevoerd. Zelden zijn de Kamer en het publiek 
zoo overstelpt met drukwerken als ditmaal. Brochures en boe-
ken zijn gratis verspreid in een omvang en een hoeveelheid als 
zelden is gezien. Men heeft advertenties geplaatst, meestal met 
Ieugenachtigen oï dubbelzinnigen inhoud, gedreigd met kiezers-
wraak, alles beneden peil. 

Dat alles moet duizenden hebben gekost. Wie zit daar achter? 
Wie heeft dat alles betaald? Zou het comité, vraag ik, bereid 
zijn op eerewoord te verklaren, dat alle inkomsten van Neder-
landsche afkomst zijn, voortgekomen uit overweging van uit-
sluitend Nederlandsche belangen? Is de publieke opinie in 
Nederland en is menigeen, die te goeder trouw de actie van dat 
comité heeft medegemaakt, niet de speelbal geworden van poli-
tieke intriges, waarvan de bedoeling juist is de onrust in Europa 
gaande te houden ? Wekt het niet eenige verbazing, dat nog in 
het laatste oogenblik berichten zijn gekomen, die het wan-
trouwen moesten vergrooten, en dat zij uit Duitschland 
kwamen? Wie heeft het ooit gewaagd bij een beschuldiging 
tegenover een bevriende Regeering van te voren te verklaren 
geen geloof te zullen hechten aan eventueele démenti's? Komen 
dergelijke allesovertreffende hondsche beleedigingen uit 
zuivere bron, of is het misschien juist te doen om wantrouwen 
te kweeken en de verhoudingen te bederven? Het was inderdaad 
een waardig slot van een agitatie, die ook in ander opzicht meer 
dan bedenkelijk was. 

In een verslag van de vergadering, gehouden in de Twee 
Steden alhier, lees ik, hoe generaal Snijders een refks van ver-
dachtmakingen heeft gelanceerd tegenover Frankrijk, terwijl 
hij vertelde, dat het verdrag geen waarborg biedt tegen Belgï-
sche begeerlijkheden, niettegenstaande, voor zoover dat in een 
verdrag mogelijk is, op uitdrukkelijke wijze daarin is gestipu-
leerd in het behouden artikel 6, dat van territoriale verande-
ringen geen sprake kan /,ijn. 

jVerder heeft generaal Snijders ten tooneele gevoerd het se-
heime tractaat tusschen Frankrijk en België, alsof hij niet weet, 
dat alle militaire tractaten geheim zijn. 

De heer Vandervelde heeft in de Belgische Kamer, blz. 328 
van de Annales Parlementaires, gezegd, dat er in politiek 
opzicht in dat Fransch-Belgische militaire tractaat niets ge-
heims is, dat de tekst is geregistreerd bij den Volkenbond en 
geheel klopt op den titel: het is een ,,defensief aceoord in geval 
van niet geprovoceerden aanval". 

Wat heeft nu Nederland daarmede te maken ? In welk opzicht 
kan men waar maken, dat er voor ons wel een reden is om ons 
te bemoeien met dat tractaat, hetwelk ons niets aangaat? Is 
men zich wel bewust van zijn verantwoordelijkheid bij dergelijke 
beweringen? Het tractaat, zegt hij verder, bedreigt in sterke 
mate onze strategische veiligheid en er bestaat gegrond ver-
moeden, dat Frankrijk daarbij een ingrijpende rol heeft gespeeld. 
Ik zou willen vragen: Weet de Minister daar iets van? Heeft 
generaal Snijders betere diplomatieke organen dan de Regee-
ring? Zijn hem dingen bekend, die de Minister niet weet? Of is 
het maar gepraat in de ruimte? Geheim in de verhouding tus-
schen Frankrijk en België is er ongeveer niets. Het gaat natuur-
lijk om de eventueele hulp, die men elkander bieden zal. en zoo-
lang er militarisme bestaat, zullen militaire verdragen geheim 
blijven. Stel u voor, dat men van te voren publiceeren zal wat 
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men zal doen, b.v. hoe men zal mobiliseeren. Dat zou zijn de 
kaarten tegenover den vijand open op tafel leggen. 

Het spreekt vanzelf, dat de geheele aard van dat deel van 
dat verdrag geheim is. Maar overigens is de geheele verhouding 
veel minder geheim dan de militaire capaciteiten van sommige 
redevoerende generaals! 

Deze zelfde spreker eischte ook oplossing van de Wielingen-
quaestie; hij sluit zich aan bij een uitdrukking in het Voorloopig 
Verslag, waar staat „van het hoogste belang is, dat rechten en 
verplichtingen inzake de Wielingen in oorlogstijd vaststaan". 
Het is toch iederen Nederlander bekend, dat tijdens den wereld-
oorlog het ons zeer te pas is gekomen, dat de rechten en ver-
plichtingen inzake de Wielingen niet vaststonden. 

Ik stap af van de agitatie en ga nu over tot een bespreking 
van het verdrag. 

In de eerste plaats iets over de wordingsgeschiedenis. Ik zal 
mij niet verdiepen in wat er in Parijs is gebeurd. Ik zal mijn 
aandacht meer vestigen op wat in het volk is gaande geweest, 
omdat ten slotte de politiek niets anders is dan de weerspiegeling 
van datgene wat uit het volk opkomt. 

België wordt in 1914, zonder dat er sprake is van eenig con-
flict, enkel om strategische redenen, door Duitschland in den 
oorlog betrokken en draagt meer dan vier jaren lang een ont-
zettend lot. Het is zijns ondanks een oorlogvoerende natie en 
behoort in 1918 tot de groep van de overwinnaars. Heeft iemand 
ooit in de wereldgeschiedenis een voorbeeld gezien van een 
oorlogvoerende natie, die uit zulk een positie niet een of ander 
voordeel tracht te behalen, haar positie niet tracht te verbeteren, 
vooral wanneer die positie zwakke punten heeft? Bij de bepaling 
daarvan gelden twee voorname factoren: historische en econo-
mische. Grieven, die men in den loop van den tijd heeft gehad, 
soms nog heeft, maar anders herleven ze weer, komen in derge-
lijke oogenblikken op den voorgrond. Men moet rekenen, dat een 
oorlogvoerende natie geestelijk altijd in min of meer ontredder-
den toestand verkeert. Zulke grieven nu bestonden niet tegen-
over Duitschland, maar wel tegenover Nederland, en daaruit 
kwam de tegen Nederland gerichte annexionistische beweging 
voort. Wij kunnen er nu vrij over spreken; die beweging be-
hoort, als alles normaal loopt, tot de geschiedenis. Een onrecht-
matige beweging, zeide de heer Heemskerk. Ja. De inval van 
de Duitschers in België in 1914 was een zeer onrechtmatige 
beweging; dat is van alle kanten van de wereld Duitschland 
toegeroepen, maar er is geen Duitscher om naar huis gegaan. 
Met qualificaties doet men dergelijke verschijnselen, die de 
kracht van natuurverschijnselen hebben, niet af. Die beweging 
nu richtte zich op twee punten, beide Nederland rakende: 
Zeeuwsch-Vlaanderen en Limburg. Was dit streven nu enkel 
kwaadaardige buitlust of had het een reëelen ondergrond? Laat 
ik de vraag anders stellen: Zouden wij Nederlanders in dezelfde 
positie anders hebben gehandeld? Kan men de mogelijkheid 
niet zien, dat wij in dezelfde geestesstemming waren gekomen? 

De begeerte naar Zeeuwsch-Vlaanderen kwam niet voort uit 
zucht naar dat landsdeel. Het was om de Schelde te doen. Bel-
gië verkeert in de omstandigheden, dat zijn eenige haven geen 
eigen toegang naar zee heeft. Nederland beheerscht dien weg. 
Is het een wonder, dat men zoo iets als een misdaad voelt? 

De heer Brautigam heeft dit als volgt geschetst (bzl. 276 
Handelingen): 

,,Er bestaat in België een vrees voor de Schelde. Vrees 
omdat men zich afhankelijk weet van Nederland. Vrees 
vooral, dat de Schelde niet het vaarwater voor diepgaande 
schepen zal blijven, dat het nu is en dat zij in de toekomst, 
bij verdere ontwikkeling der scheepvaart, niet tot voldoen -
den diepgang zal zijn te brengen. 

En dan komt de vraag bij België op: zou Nederland wel 
medewerken tot het laatste? Zou zelfs verzanding der 
Schelde aan Nederland niet welgevallig zijn? Het verloopen 
van de Antwerpsche haven, zou men het in Nederland niet 
stillekens bevorderen? De angst, het wantrouwen, diep ge-
worteld door het in het verleden geleden onrecht, door de 
Noordelijke Nederlanden aangedaan, zij spreken ook van-

" nog." 

Daar heb je het! Wordt hier niet in weinige woorden een : 
duidelijke verklaring gegeven van de begeerte om de Schelde I 

in eigen hand te hebben? Wie zich zóó in de greep voelt van 
zijn concurrent, grijpt naar ieder middel om er uit te komen. 

En nu Limburg. Hier werken historische oorzaken. Ik wil het 
niet te ver ophalen. Men kan tot in het oneindige twisten over 
de vraag, waar Limburg bij hoorde, toen België nog niet bestond. 

Tot de Bataafsche republiek (1798), den eersten keer, dat men 
kon spreken van een Nederlandsehen eenheidsstaat, behoorde 
Limburg niet. Alleen Venlo en Maastricht, met eenig terrein er 
omheen. Tot het eerste Koninkrijk Holland (1806—1810) ook 
niet, ook niet de beide steden. (Zie de kaarten in het boek ,,Ge-
schiedenis van het Ned. Volk" van P. J. Blok, 1907.) 

Limburg is voor het eerst geheel bij Nederland gekomen in 
1815, bij de vereeniging der Noordelijke en Zuidelijke Xeder-
landen. Tot welke van die beide behoorde het toen? 

De constitutie van 1815 geeft daarop een duidelijk antwoord. 
Ik behoef slechts één artikel te nemen, dat betreffende den 
opzet van het Parlement. 

De Tweede Kamer, gekozen door de Provinciale Staten, telde 
110 leden, de eene helft door Noord-, de andere door Zuid-
Nederland gekozen. 

Deze verdeeling op zich zelf was een der oorzaken van de 
scheiding in 1830. Immers, België telde in 1831 3 785 000 in-
woners (Annuaire international de statistique, publié par l'In-
stitut International de Statistique, blz. 7 en 12, verschenen in 
1916. Deel I.), Nederland in 1830 2 613 000 inwoners. 

Dus België, met bijna 1 200 000 inwoners meer, had evenveel 
Kamerleden als Noord-Nederland. 

Maar nu de verdeeling tusschen Noord en Zuid. (Art. 79 der 
Grondwet.) 

1. Noordbrabant 7, Gelderland 6, Holland 22, Zeeland 3, 
Utrecht 3, Friesland 5, Overijssel 4, Groningen 4, Drenthe 
1 = 55. 

2. Zuidbrabant 8, Luik 6, Oost-Vlaanderen 10. West-Vlaan-
deren 8, Henegouwen 8, Namen 2, Antwerpen 5, Luxemburg 4, 
Limburg 4 = 55. 

Volgens de Staatsregeling van 1815 behoorde Limburg dus tot 
de Zuidelijke Nederlanden. 

Zoo voelde Limburg het ook in 1830. Eigen herinneringen 
heb ik daarvan in dezen vorm, dat ik ben opgegroeid tusschen 
menschen, die in dien tijd volwassen waren of daaromtrent en 
die dus precies konden vertellen, hoe op het Limburgsche plat-
teland de zaken zich hadden toegedragen. 

Maar ik heb een ander bewijs. In het reeds genoemde boek 
van prof. Blok staat op blz. 447 in een verhaal over de Belgi-
sche revolutie, over uittocht of gevangenneming van Holland-
sche garnizoenen: 

,,Dat van Luik onder generaal van Boecop bleef nog in 
de citadel tot den uittocht van 6 Oei., dat van Maastricht 
hield moedig stand onder de krachtige leiding van generaal 
Dibbets, ook toen geheel Limburg in opstand geraakte en 
met Roermond en Venlo door de Belgen werd in bezit 
genomen." 

Wij hebben hier dus het feit, dat in 1830 geheel Limburg 
heeft deelgenomen aan den Belgischen opstand. 

Die zuidelijke provincie is nu in 1839 in tweeën gescheurd, 
en het grootste deel is bij Nederland gevoegd. 

Zoo'n zaak blijft in den regel langer leven bij dengene, van 
wien het stuk is afgescheurd dan bij dengene, bij wien het stuk 
is gevoegd. Zelfs langer dan bij den afgescheurde zelf. Wie den 
toestand eenigszins heeft gadegeslagen in EIzas-Lotharingen 
gedurende de 44 jaar, dat het van Frankrijk los is geweest, zal 
hebben kunnen constateeren, dat de Elzas-Lotharingers zelf 
veel gemakkelijker voor die zaak stonden dan de Franschen. 
De zaak was in Frankrijk sterker blijven leven dan, althans in 
het jongere geslacht, van de Elzas-Lotharingers. Maar op een 
gegeven oogenblik komt dat natuurlijk, zooals bij het winnen-
de Frankrijk na den wereldoorlog, met oude kracht weer naar 
voren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer hiermee alleen, dat 
deze geschiedenis in België is blijven leven. Is het nu zoo'n 
wonder, dat in een overwinnend België, in een roes, in een 
toestand van geestelijke opwinding deze geschiedenis herleefde 
en de oude begeerte weer oprees? 
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Het annexionisme had dus, voor wat Zeeuwsch-Vlaanderen 

betreft, een economische, en voor wat Limburg betreft, een 
historische verklaring. Is het daarmee nu tot recht verheven? 
Ik denk er niet aan, die vraag bevestigend te beantwoorden, 
want in den loop der tijden is er<een nieuw recht opgekomen, 
dat vooral gedurende den wereldoorlog verdedigd werd door 
de geallieerden, n.1. het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. En 
noch de Limburgers, noch de Zeeuwen wilden Belgen worden. 
Dat recht stel ik tegenover en boven de verklaringen van het 
annexionisme. 

Er zijn menschen, die zich in dien tijd inspanden, om dht 
aan België duidelijk te maken; o. a. wij van de S. D. A. P. 
hebben daar een en ander voor gedaan. Dat was bekend in dien 
tijd, en een woord van critiek hebben wij toen niet gehoord. 
Men was blij, dat er Nederlandsche kringen waren, die zich met 
invloedrijke Belgische kringen konden verstaan in deze. Ik 
heb hier bij mij de Peuple van 23 Februari 1919 (dat is uit den 
tijd, dat de zaak het meest drong") en daarin staat een artikel 
van mij zelf, waarin ik het Hollnndsche standpunt verdedig 
en het annexionisme afwijs, o. a. met deze woorden: 

,,Ik heb in Belgische bladen gelezen, en zelfs in de 
Peuple, dat er Belgen zijn, die Zeeuwsch-Vlaanderen en 
Limburg willen hebben. He t is mogelijk. He t is ook moge-
lijk, dat er Belgen zijn, die Fransch-Vlaanderen bij 
België zouden willen trekken, en het is mogelijk, dat er 
Franschen zijn, die het betreuren, dat do Fransch sprekende 
Belgen en Zwitsers geen Franschen zijn. Waarom eischt 
men hun annexatie niet? 

Waarschijnlijk omdat de burgers van Hazebroeck en 
Duinkerken. Franschen willen blijven, de Walen van Luik 
en Charleroi Belgen willen blijven, de bevolking van 
Genève en Lausanne Zwitsersch wil blijven. 

Gelooft men, dat de bevolking van Maastricht en Heer-
len afgescheurd wenseht te worden van Holland? Of dat de 
bevolking van Zeeuwsch-Vlaanderen Belgisch wenseht te 
worden ? 

He t schijnt, dat de Belgen, die de annexatie van deze 
stukken van ons land wenschen, zich niet bekommeren om 
de gevoelens van die burgers. Maar dat er Belgische socia-
listen zijn, die aan dit primordiale element niet denken, kan 
ik niet gelooven. 

E r is een humoristische noot in deze historie. E r zijn 
Belgen, die ons de Limburgers en de Zeeuwen willen ont-
nemen, maar zij willen ons geen kwaad doen en daarom 
stellen zij voor, ons schadeloos te stellen met eenige 
Duitsche provincies 

Welnu, ik, die zelf Limburger van geboorte ben, pro-
testeer. Ik wil geen ruilobject zijn en voor Holland is deze 
zaak onaanvaardbaar. He t is, alsof men aan ouders voor-
stelt om hun hun kinderen te ontnemen en dat men ze 
schadeloos zal stellen door hun een stel andere kinderen in 
de plaats te geven 1" 

Op deze wijze hebben wij het Belgische volk, en, mijnheer 
de Visser, nu geldt het de Belgische arbeiders, trachten te be-
reiken en ik meen te mogen zeggen, dat ons dat gelukt is. De 
Belgische socialistische partij heeft zich op het eerstvolgende 
congres uitgesproken tegen het annexionisme, unaniem. Op 
19 Maart 1919 hebben wij daarover een conferentie gehad en is 
dat overeengekomen. H e t is ons gelukt, de Belgische socialisten 
unaniem tegenover het annexionisme te plaatsen. 

Da t heeft directe politieke gevolgen gehad in Parijs. I n het 
boek van Tardieu, ,,La P a i x " , wordt dat uitdrukkelijk geconsta-
teerd. Hij vertelt daar van den gang van zaken in de Belgische 
aangelegenheid en hij constateert dan (Ik heb het hier in het 
Fransch bij mij, maar ik zal het maar in vertaling voorlezen): 

, , In de Belgische Regeering, een concentratie-Regeering, 
waarin alle partijen vertegenwoordigd waren, deden zich 
tegenstrijdigheden voor. De socialisten zeiden: Geen 
annexaties! De burgerpartijen neigden er toe, ten einde 
België volle militaire en economische garantie te verschaf-
fen (economische: gebruik van de S.chelde, van het kanaal | 

Gent—Terneuzen, kanaal Antwerpen—Maas), dat de beste 
oplossing was om de linker Schelde-oever en Hollandsch 
Limburg onder Belgische souvereiuiteit te brengen." 

Wij hebben hier dus, dat de Belgische Regeering lamgeslagen 
was in het stellen van annexionistische eischen door het feit, dat 
er drie Ministers in de Regeering waren, die op het s tandpunt 
stonden: geen annexatie; en het is bekend, dat dat gebeurd is 
door het stellen van de portefeuille-quaestie, dat die Ministers 
waren weggegaan, als die annexionistische eischen niet waren 
weggevallen, en doordat er die wankcling was in het Belgische 
standpunt, is het niet tot het stellen der eischen gekomen. De 
Belgische Regeering motiveerde wel, maar concludeerde niet, 
aldus wordt het door Tardieu gesteld. 

He t is aan die actie, waarbij zich voegde een sterke actie van 
Vlaamsche democratische Roomsch-Katholieken, te danken, dat 
het annexionisme in België niet verder om zich heen heeft ge-
grepen. 

Maar wat is bij al die besprekingen schering en inslag ge-
weest? Economische toezeggingen, geheel m overeenstemming 
met de toenmalige communis opinio in Nederland. 

Wij hebben het succes gehad in België zelf een tegenmacht 
te vormen het annexionisme en daardoor is het onheil afgewend, 
dat anders ontwijfelbaar zou zijn gekomen, dat het zich van het 
Belgische volk in zijn meerderheid zou hebben meester gemaakt. 
Meent men, dat wij den moed en de kracht zouden hebben ge-
had dezelfde propaganda te voeren, wanneer de redevoeringen, 
hier dezer dagen zijn gehouden, bekend waren geweest? 

Nu ligt voor ons een oproep van de Belgische partij in De 
Peuple, om ons woord in te lossen, daarop komt het neer. Wij, 
die aan die propaganda hebben deelgenomen en het succes 
hebben gehad, dat de Belgische Regeering in Parijs de eischen 
niet heeft durven stellen, omdat het in België zelf groote ver-
deeldheid teweeg zou hebben gebracht, wij voelen ons min of 
meer als opscheppers, als menschen, die hebben staan praten 
en toezeggingen doen, die wel op dat oogenblik de meening van 
het Nederlandsche volk vertegenwoordigden, maar die, nu het 
op betaling van die eereschuld aankomt, zeggen: neen, daaraan 
zijn wij niet getrouwd. Dan krijgen wij redeneeringen zooals die 
van den heer Marchant : Wij hebben den gids gevolgd tot op 
zekere hoogte, maar nu wij bemerken, dat wij niet komen waar 
wij wezen willen, gaan wij niet verder mede. 

Wat moet dat alles voor een indruk maken op degenen, die 
dit alles hebben bijgewoond, wanneer zij uit Nederland de bood-
schap krijgen: wij doen het lekker niet. 

Hetzelfde moeten de Regeeringen, haar vertegenwoordigers, 
die naar Parijs geweest zijn, voelen. Zij hebben daar gesproken 
in denzelfden geest, hebben pal gestaan tegenover annexionis-
tische en militaire eischen, maar zij zijn alleen geslaagd om die 
af te weren met behulp van economische toezeggingen. Wanneer 
militaire en annexionistische eischen verdedigd worden met 
economische argumenten en men antwoordt: gij hebt, om 
aan die economische verlangens te gemoet te komen, die mili-
taire en territoriale eischen niet noodig, gij kunt het ook zonder 
die krijgen, de ander laat dan die eischen vallen en men zegt 
d a n : maar nu krijgt gij die economische toezeggingen ook niet, 
dan begrijp ik de mentaliteit niet van iemand, die zich op dat 
s tandpunt kan plaatsen. 

De stellingneming tegen deze territoriale wenschen is sterk 
geweest, omdat men toezeggingen op economisch gebied kon 
doen. De Regeering heeft dat gedaan en zij kon toen spreken 
namens het geheele Nederlandsche volk. Niemand zal daarvan 
een woord kunnen af doen. 

Kan men meenen, dat de positie van Nederland voor de Big 
Five en vooral voor de commissie van XIV dezelfde zou zijn 
geweest als het s tandpunt, dat men nu in Nederland schijnt te 
willen gaan innemen, bekend was geweest? Ik zou het oordeel 
wel eens willen hooren van hen, die toen voor Nederland hebben 
gepleit, van den heer van Swinderen en anderen, de heer 
Struycken is helaas gestorven. Hoe zouden zij zich voelen, wan-
neer zij bemerken, hoe deze zaak gaat loopen, nadat zij in 
Parijs in 1919 en 1920 gesproken hebben namens de Nederland-
sche Regeering en het Nederlandsche volk± zooals zij toen ge-
daan hebben?. 
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03. Wetsontwerp tot goedkeuring van het Nederlandsen-Belgisch verdrag. 

(Vliegen.) 

Mijnheer de Voorzitter! Bi kom nu tot het t ractaat zelf. E r 
is gezegd, dat dit t ractaat eenzijdig is; het zou alleen voor-
deelen geven aan België en Nederland krijgt er niets door. Ik 
zal zoo straks trachten aan te toonen, dat dit onjuist is, maar 
een zekere eenzijdigheid kan inderdaad aan het t ractaat niet 
worden ontzegd. 

De heer Brautigam stelt blijkbaar aan elk t ractaat dezen 
eisch: billijke ruil moet er zijn op grond van wederzijdsch be-
lang. Dat nu kan hier niet. He t gaat hier om de waterwegen 
en België alleen is ingesloten, Nederland niet. Wanneer België 
aan de eene zijde en Nederland aan de andere zijde was inge-
sloten geweest, dan was natuurlijk een dergelijk verdrag mo-

f elijk. Maar België is aan beide kanten ingesloten en wil men 
us die insluiting opheffen, dan kan het tractaat niet anders 

hebben dan het karakter van zekere eenzijdigheid. 
E r is de vraag gesteld, ook in de s tukken: noem dan eens 

iets, dat aan België had kunnen worden gevraagd; een naïeve 
vraag, zegt de heer Brautigam, en hij belooft er op terug te 
zullen komen. Hij komt er ook op terug en spreekt dan over 
de spoortarieven, maar na er een minuut over gesproken te 
hebben, zegt hi j : ja, maar dat is natuurlijk ongeschikt om in 
het t ractaat te worden geregeld. 

J a , Mijnheer de Voorzitter, maar de naïeve vraag was niet 
naar dingen, die ongeschikt waren om in het tractaat als tegen-
wicht te dienen, de vraag was juist naar dingen, die wèl daartoe 
geschikt waren, en daaromtrent heeft de heer Brautigam ons 
niets kunnen mededeelen. Hij is er niet in geslaagd om ook maar 
iets te noemen dat als tegenprestatie had kunnen worden ge-
vraagd. Iets ongeschikts helpt niet en ongeschikte eischen 
opstellen kan iedereen. 

Ik kom nu tot het Schelde-regime, doch ga daarop niet diep in. 
Slechts een paar punten er uit. De heer Brautigam — ik moet 
mij met zijn rede nu en dan bezighouden, omdat, naar mijn 
oordeel, tot nu toe dit de beste rede is, die is uitgesproken, die 
het meest is geargumenteerd, maar daardoor ook het meeste vat 
op zich heeft —, de gevaren besprekende van een wederoptreden 
der Mogendheden, wanneer geen overeenstemming tussehen de 
beide landen zou worden bereikt, liet doorschemeren, dat er een 
Mogendheid was, die wel gaarne verwerping van het verdrag zou 
zien en hij deed dat met deze woorden: „Oorlogsschepen op de 
Schelde, niet ieder geeft er de voorkeur aan . " 

Dezen zin had ik al eens gehoord en ik verbaasde mij er den 
tweeden keer nog meer over dan den eersten keer, want het ver-
drag zegt juist, dat er géén oorlogsschepen op de Schelde komen. 
Hoe kan men zeggen, er is iemand — natuurlijk zal dat op 
Engeland slaan — die bang is voor oorlogsschepen op de 
Schelde en die gaarne een verdrag zou verworpen zien, waarin 
staat, dat er geen oorlogsschepen op de Schelde komen? 

Laat mij beginnen met iets over die oorlogsschepen te zeggen. 
Men kan daar een wereldquaestie van maken, maar men kan 
ook de zaak nemen zooals zij werkelijk is. 

Met de beperking van België's souvereiniteit vervalt het ver-
bod van Antwerpen oorlogshaven. 

Tot nu toe mocht België van Brussel, van Brugge, van j 
Nieuwpoort, enfin, van alle mogelijke plaatsen oorlogshavens ' 
maken, alleen van Antwerpen niet en het spreekt vanzelf, dat 
logisch uit de opheffing der Belgische neutraliteit voortvloeit | 
een opheffing van het verbod Antwerpen oorlogshaven. 

Die opheffing is niets abnormaals, het is juist het abnormale , 
dat verdwijnt. 

Maar als Antwerpen oorlogshaven wordt en de schepen kun-
nen uit noch in ? 

He t verdrag zegt in zijn mémoire interprétatif: Daar is om-
trent de vaart van eventueele Belgische oorlogsschepen niets 
geregeld. He t verdrag ne préjuge rien. Ik vind die vertaling 
goed. Ik geloof, dat het precies het begrip weergeeft, waarop het 
aankomt. 

Nemen wij de zaak nu eens practiseh. Op het oogenblik is er 
geen sprake van. Als je geen oorlogsschepen hebt, maak je je 
niet bijzonder druk over de plaats, waar ze varen zullen. Dat 
zou doen denken aan menschen, die ruzie maakten over de vraag 
wie op den bok zou zitten, wanneer zij een auto uit de loterij i 
zouden trekken. 
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Nemen wij nu eens aan, dat België o p e e n gegeven oogenblik 
zich een oorlogsvloot wil aanschaffen. Dan heeft het een oor-
logshaven noodig, natuurlijk een, waar men uit en in kan. 

Stellen we ons voor, dat de keuze op Antwerpen va l t : Een 
domme keuze! Want van de Hollandsche grens af, die vlak bij 
is, zou men de geheele oorlogshaven in enkele miuten kunne» 
vernielen. Maar laten wij aannemen, dat de Belgische militairen 
ook niet allen groote lichten zijn en dat zij tot de conclusie 
zuilen komen: dat moet Antwerpen zijn. Dan zou men bij 
Nederland komen om over de vaart op de Schelde te praten. Mij 
dunkt het antwoord van Nederland zal dan zijn: Och, kijk eens, 
in vredestijd varen nu ook wel oorlogsschepen op de Schelde met 
onze vergunning, er komen ons herhaaldelijk eskaders een 
bezoek brengen en als die in Amsterdam geweest zijn, gaan zij 
naar Antwerpen, terwijl ook het omgekeerde gebeurt. Wij 
hebben daar niets op tegen in vredestijd. Wij kunnen u moeilijk 
weigeren, wat wij anderen toestaan. In vredestijd kun je dus op 
de Schelde met je vloot gaan varen. Maar in oorlogstijd ja, 
dat is uitgesloten! Want wij hebben de verplichting om de 
Schelde, die Nederlandsch territoir is, afgescheiden te houden 
van elk oorlogsterrein, daar mag niet gevochten worden. Wan-
neer je op de Noordzee klop gehad hebt en je wilt aan den haal 
gaan en de Schelde opvaren, zouden wij niet durven of niet 
kunnen beletten, dat de vijand, die je geslagen heeft, je navolgt 
en dan zou daarmede ons territoir oorlogsterrein zijn geworden. 
Je moet begrijpen, dat dat niet kan. 

Dat zal het antwoord zijn van de Regeering. De Belgische 
afgevaardigden, die er over gesproken hebben, gaan naar 
Brussel terug met de boodschap: nu een van beiden, wij moeten 
een andere oorlogshaven zoeken of ons geen vloot aanschaffen. 

Deze zaak is simpel comme bonjour. 
Dezelfde weigering, die wij nu hadden kunnen geven voor een 

eventueel geval, kunnen wij natuurlijk geven, wanneer wij voor 
het practische geval staan. Daarbij zal dan de Minister, die aan 
het roer is en het antwoord moet geven, kunnen rekenen op de 
unanieme instemming van de sociaal-democraten. Op dit punt 
durf ik namens mijn geheele fractie te spreken; het is jammer, 
dat ik dat op andere punten niet kan doen. 

Antwerpen oorlogshaven is eigenlijk onzin. 
Ook al om het volgende. De heer Brautigam heeft ons mede-

gedeeld, dat er nu al allerhande groote schepen zijn, die de 
Schelde niet kunnen opvaren. De dreadnoughts en dergelijke 
schepen, die zouden niet in de haven kunnen komen dan mis-
schien alleen bij vloed. Stel je voor, dat de vloot geroepen wordt 
om den vijand van de kust te jagen en dat ze dan moet antwoor-
den: hoort eens, jullie moet wachten tot het vloed is, het is 
nu eb. De vijand zal ook wel weten, wanneer het eb is. 

He t is dus een zonderlinge veronderstelling. Maar men zal 
vragen: waarom is de zaak dan nu niet definitief geregeld? 
Waarom is de bepaling niet in het verdrag gezet? 

Ik kan mij voorstellen, dat de Belgen op hetzelfde oogenblik, 
dat de bepaling wordt afgeschaft: Antwerpen mag geen oor-
logshaven zijn, niet de zonderlinge regeling in het verdrag wilden 
zien opgenomen, dat zij niet uit of in mogen varen. 

Men heeft de zaak overgelaten aan een latere regeling. 
Eigenlijk geloof ik, dat niemand denkt aan „Antwerpen oor-
logshaven", omdat het practiseh de grootst denkbare dwaas-
heid zou zijn. Trouwens, ook van Belgische zijde wordt erkend, 
dat men op dit terrein niets gewonnen heeft. De heer Marchant 
heeft herhaaldelijk als autoriteit den heer van Cauwelaert aan-
gehaald; welnu, ik lees op bladz. 8 van diens rapport : 

,,De toute facon, il faut reconnaïtre qu'au point de vue 
militaire et politique la situation de 1'Escaut, aussi bien 
que celle de Limbourg, est resté, sous Ie traite actuel ce 
qu'elle était sous Ie régime ancien ." 

Bc zal het nog even in het Hollandsch voorlezen voor de leden, 
die het niet verstaan hebben: 

, ,In elk geval, het moet onzerzijds erkend worden, dat 
uit politiek en militair oogpunt de toestand zoowel van de 
Schelde air, die van Limburg dezelfde is gebleven onder dit 
tractaat als hij was onder het vorige regime." 
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(Vliegen.) 

Mijnheer de Voorzitter! Onder het vorige regime hebben wij 
rustig geleefd, in dit opzicht zijn dus van het tractaat geen 
bijzondere moeilijkheden te vreezen. 

Thans de loodsdienst. In de eerste plaats wil ik er de aan-
dacht op vestigen, dat wij hier te doen hebben met scheepvaart 
naar een Belgische haven en dus een zekere predomineering 
van den Belgischen loodsdienst voor in de haven verkeerende 
schepen min of meer vanzelf spreekt. E r kan geen sprake zijn 
van maatregelen, waardoor de Nederlandsche loodsdienst bijzon-
der bevoordeeld wordt. De keuze gaat alleen tusschen verdeeling, 
zooals nu wordt voorgesteld, en vrije concurrentie. Die vrije 
concurentie hebben wij tientallen van jaren gehad; zij was zeer 
onereus en daarom is in Jun i 1924 de thans bestaande regeling 
gekomen, waarbij voor de Wielingen de beloodsing aan België 
i3 overgelaten op één loodsboot na, en voor het Oostgat het 
omgekeerde. 

Wat is nu het resul taat? Ik heb gehoord, dat er loodsen hier 
geweest zijn om er zich bitter over te beklagen. Volgens som-
migen is het voor Nederland een debacle, maar in den trein 
zittende heb ik daar eens een Neptune gevonden, waarin ik las 
klachten over de slechte gevolgen voor den Belgischen loods-
dieiist. Daarom heb ik door middel van het Departement ge-
vraagd naar de resultaten. De desbetreffende cijfers heb ik 
hier voor mij. Nemen wij — wij moeten hierbij in het oog 
houden, dat op 1 Juni 1924 de nieuwe regeling is ingevoerd — 
in de eerste plaats het aantal schepen, geloodst van de reede 
van Vlissingen naar Antwerpen of Terneuzen. Dan vind ik, dat 
in 1923 door Nederlandsche loodsen bediend werden 3724 
schepen, in 1924 3968, in 1925 4719. Van een debacle spreken 
deze cijfers niet. De loodsgelden hebben opgebricht in 1923 
f 217 000, in 1924 bijna f 216 000 en in 1925 f 240 000, waarbij 
is op te merken, dat die gelden in Belgische papieren francs 
werden betaald; wanneer zij betaald waren in goud-francs, dan 
hadden zij bedragen: in 1923 f 789 000, in 1924 f 906 000 en in 
1925 f 967 000. Dit is dus de invloed van de nieuwe regeling. 

He t spreekt vanzelf, dat het aantal schepen, dat in de Wielin-
gen door Nederlandsche loodsen bediend wordt, sterk gedaald 
is; het is tot 10, 11 of 12 pet. gereduceerd. Maar het spreekt ook 
vanzelf, dat in het Oostgat het omgekeerde heeft plaats gehad. 

Nu is de vraag: Wat is het totale resultaat, van de Wielingen 
en het Oostgat, samengenomen? In Januari 1924, dus toen de 
nieuwe regeling nog niet in werking was, werden 42,6 pet. van 
alle schepen door Wielingen en Oostgat door Nederlandsche 
loodsen bediend, in Februari 46,4 pet., in Maart 37,4 pet., in 
April 39,2 pet., in Mei 35,4 pet. Op 1 Juni treedt de nieuwe 
regeling in werking; in Juni is het dan 38,3 pet., in Juli 37,3 pet. , 
in Augustus 41,9 pet., in September 42,7 pet. I n November 
loopt het op tot 44 pet., het daalt daarna weer en schommelt 
tusschen de 40 en 44 pet. Ik zal de stijging, die hierin ligt van 
1 tot 2 pet. , niet tellen, maar van een verandering van beteeke-
nis is hier toch geen sprake. De cijfers wijzen het aan. Nu zegt 
m e n : Ja , maar de uitgaande schepen van Antwerpen ui t? Ja , 
dat staat er niet gunstig voor, maar dat is altijd zoo geweest. 
Ik heb de cijfers hier voor mij van vorige jaren en dan is ci t 
altijd maar een betrekkelijk klein deel van de schepen. H e t ligt 
voor de hand, dat, wanneer een schip in een Belgische haven 
een loods moet hebben, dien hij misschien aangewezen of ge-
recommandeerd krijgt door een ander, de Belgen daarbij een 
grooten voorsprong hebben. 

He t spreekt vanzelf, dat de scheepvaart vrij wil zijn een loods 
te kiezen, als zij keuze heeft. Nu vindt men bij het Öostgat niet 
anders dan Nederlandsche loodsen, in de Wielingen niet anders 
dan Belgische loodsen, maar in Antwerpen zijn zij samen en 
daar is vrije keuze. Zoowel vroeger als nu is de zaak zoo geweest, 
dat de Belgische loodsen in Antwerpen een grooten voorsprong 
hadden. Daar is met geen enkel verdrag iets aan te doen. 

Wat de quaestie van de baudijken betreft, ik heb den heer 
Krijger op eenigszins tragischen toon daarover hooren spreken, 
dat , wanneer de Schelde de een of andere uitbreiding noodig 
had, daarvoor van de oevers afgegraven zou moeten worden. Ik 
heb dat bezwaar vandaag ook nog gehoord, maar ik begrijp da t 
niet goed. Als de scheepvaart op een bepaalden waterweg hinder 
ondervindt en die weg moet verbreed worden, moet dat dan 
nagelaten worden, omdat in den oever moet gegraven worden? 
!Ais voor verbetering van de Schelde grond noodig is, ja, dan 

moet die er komen. De heer Krijger sputterde daar welsprekend 
tegen, maar veronderstel eens, da t een weg als de Schelde, als 
het Noordzeekanaal, als de Hollandsche waterweg verbreeding 
behoeft en daarvoor grond noodig is, moet dan gezegd worden: 
Neen, dan moet die scheepvaart maar ophouden? Dit is toch 
dwaasheid. He t spreekt toch vanzelf, dat de noodige grond dan 
in beslag genomen moet worden. E r wordt over gesproken, alsot 
die commissie dat dan maar zoo laat doen en zegt : Graaf maar. 
Neen, er zal natuurlijk eerst onteigening moeten plaats hebben, 
tenzij men den grond kan koopen. Men zal toch eerst, voordat 
men in den grond gaat graven, dien moeten hebben. Dat kan 
in Nederland alleen door middel van onteigening, of door koop. 

In de tweede Mémoire interprétatif is het, m. i. overbodig, 
nog eens vastgelegd, da t bij de uitvoering van sommige werken 
deze alleen zal plaats hebben, wanneer de grond onmisbaar 
wordt geacht. Da t spreekt vanzelf. 

Ik begrijp dit bezwaar niet. Over het algemeen is onteigening 
voor grondeigenaren en andere eigenaren niet zoo vreeselijk af-
schrikwekkend. Ik heb het in mijn loopbaan van wethouder van 
publieke werken in Amsterdam tal van malen bijgewoond, dat 
een reeks van menschen zat te hopen op onteigening, dat er 
ontzaglijk gespeculeerd werd in de hoop, dat die er zou komen. 
Over het algemeen is het in Nederland een voordeelig zaakje 
onteigend te worden. H e t spreekt vanzelf, dat ter wille van een 
grooten waterweg men niet den boel kan laten liggen omdat er 
wat grond noodig is. 

De vrije doorvaart en die inbeslagneming, ik zal er maar niets 
van zeggen. Dit punt is al zooveel besproken en ik ben bang 
beunhazerij te plegen op juridisch gebied. Ik zou alleen deze 
vraag aan den Minister willen stellen: Wanneer zoo'n schip wat 
uithaalt, het een of ander kapot vaart, moet men dan dat schip 
speciaal in beslag nemen of kan men ook met andere eigendom-
men van de reederij, waaraan het schip behoort, zich tevreden 
stellen? He t komt er toch maar op aan, da t men ergens beslag 
op kan leggen, omdat men zijn vergoeding moet verzekeren. 
Nu zijn er natuurlijk schepen, die toebehooren aan reederijen, 
die ergens in de wereld gevestigd zijn, waar misschien zelfs de 
heer Brautigam niet bij zou kunnen. Maar de groote massa vaa 
de schepen behoort toch aan reederijen, vooral die in Antwerpen 
komen, die in Engeland of in Duitschland zijn gevestigd. Is het 
nu uitgemaakt, dat , wanneer zoo'n schip eenmaal weg is, men 
niets krijgt? Dat is de dwaasheid ten t op : het spreekt vanzelf, 
dat ook dan nog dergelijke actie kan plaats hebben. 

Maar, zooals ik zeg, ik laat dit punt loopen. Alleen wil ik 
signaleeren de verdenking, die hier is uitgesproken, dat scheeps-
kapiteins maar zullen raak varen en zich niets zullen aantrekken 
van de schade, welke zij maken, wetende, dat zij toch straffe-
loos zijn. Ik plaats deze stelling op hetzelfde peil als de heer 
Brautigam heeft gedaan ten aanzien van die van de Nnptun, 
die insinueerde, da t er Hollandsche loodsen zijn, die accidenten 
veroorzaken om Rotterdam te kunnen bevoordeelen. He t blijkt 
wel, de Belgen behoeven ons hun malligheden niet over te 
s turen; wij hebben daarvoor onze eigen menschen. 

He t kanaal Ruhrort behoeft niet veel bespreking. In het rap-
port van den heer van Cauwelaert staat op bladz. 21 over de 
toestemming tot dat kanaal : 

„Wij kunnen ons evenwel niet verhelen, dat het ons ge-
geven recht meer moreele dan materieele satisfactie geeft." 

E n hij motiveert dat met de uiteenzetting, dat men het hoogst 
waarschijnlijk toch niet betalen kan. Daarom is voor België van 
te meer belang: het kanaal Antwerpen—Moerdijk. Ik kom daar-
mede, wat het zakelijke betreft, van de materieele dingen, welke 
in het verdrag staan, tot het hoofdpunt. Tegen dat kanaal Ant-
werpen—Moerdijk rijst het grootste bezwaar. Als dat er niet in 
stond, liep het verdrag hoogstwaarschijnlijk geen gevaar. 

Laa t ik er even op wijzen, in verband met de uitdrukking in 
het Voorloopig Verslag, dat dat kanaal algemeen niet gewenscht 
werd geacht, dat bij mij en, naar ik meen, ook bij een paar 
andere leden van mijn afdeeling de opvatting bestond: dit ver-
drag gaat misschien mislukken, omdat dat kanaal er in staat , 
daarom is het gewenscht, dat het er niet in stond. Maar ik heb 
tegen dat kanaal, ofschoon ik getracht heb mij in te denken in 
den gedachtengang van de tegenstanders, waarvan straks mi8-
schien nog wel eenig blijk zal komen^ geen bezwaar. 
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14de VERGADERING. — 8 NOVEMBER 1926. 
53. .Wetsontwerp tot goedkeuring van het Nederlandsch-Belgisch verdrag. 

(Yliegen.) 
Het beginsel in de eerste plaats: Antwerpen is een Rijnhaven. 

Dat is het krachtens het verdrag van 1839. Na hevig verzet van 
Nederland, waarover in het bekende boekje: „De Rijn en 
Schelde verbindende tusschenwateren", door mr. L. W. Wery, 
verschenen in 1919, werden daarover breedvoerige mededee-
lingen gedaan. Twee jaren lang heeft de toenmalige Neder-
landsche Regeering gevochten tegen het recht van België om de 
verbindingswatcren tussehen Rijn en Schelde vrij te mogen be-
varen. Gesteund werd Antwerpen door de oeverstaten van den 
Rijn, die daarbij ook natuurlijk belang hadden; dat waren 
Frankrijk —r Elzas-Lotharingen was toen Fransch —, Hessen, 
Pruisen, Baden, Nassau, al die landen, welke te Mainz een 
congres hadden gehouden, waaruit de Rijnvaartakte is voort-
gekomen, Antwerpen heeft dus erkend recht op een verbinding 
met den Rijn, een recht, dat zoover gaat, dat in het verdrag van 
1839 werd gezegd: als Nederland dezen of een of anderen vaar-
weg afsluit, is het verplicht een nieuwen in de plaats te geven. 
Is het niet logisch, zou het tussehen gewone burgers niet een 
vanzelfsprekend ding zijn en is het niet volkomen redelijk, dat 
die verbinding de beste moet zijn, die bereikbaar is? Waarom 
moet men moedwillig slechte verbindingen in stand houden, 
terwijl een betere is te verkrijgen? Stelde men zich op het stand-
punt, dat Antwerpen een Hollandsche haven was, dan was het 
vanzelfsprekend, dat men lederen omweg trachtte weg te 
werken, zooals het zoo vaak op scheepvaartgebied gaat. 

Die logische eisch wordt nu gesteld, en nu vraag ik, of het eer-
lijke concurrentie is, dat niet toe te staan. Het gaat er niet om, 
dat wij Antwerpen een kanaal geven. Die term wordt voort-
durend gebruikt, maar is niet juist. Het gaat er alleen om of 
wij België de gelegenheid geven zelf een kanaal te maken en te 
betalen, want dat Nederland veel aan dat kanaal zal bijdragen, 
moet men uitgesloten achten en ik geloof, dat het goed is, dat 
de Minister hieromtrent ook duidelijk is. Trouwens, dat ver-
wacht men in België ook niet, want wat de heer Marchant 
gezegd heeft omtrent de uitingen van den heer Carton de Wiart, 
lijkt nergens naar. Deze heeft precies het omgekeerde gezegd. 
De heer Marchant doet het voorkomen, alsof hij den wensch 
heeft uitgesproken, dat Nederland de 31 K.M. kanaal zou aan-
leggen en betalen, maar hij heeft gezegd: 

,,S'il était entendu que les Pays-Bas, qui tireront aussi 
de ce canal certains avantages directs, 1'exécuteraient sur 
leur territoire, a leurs frais, nous pourrions conslderer la 
formule comme realisable. Mais Ie traite ne dit rien de 
semblable et je doute, je 1'avoue, que nous puissions, dans 
Ja période de grande pénitence que n'est pas a la vielle 
d'être close, entrevoir, pour nous et même pour nos enfants, 
1'inauguration de ce canal de Moerdijck." 

Dus hij zegt juist: wij zullen het zelf moeten betalen; indien 
Nederland het op zijn territoir vallende deel zou betalen, zou 
het anders staan, maar ik moet toestemmen, zegt hij, dat wij 
het zelf zullen moeten betalen en daarom twijfelt hij er aan of 
zelfs de kinderen de inauguratie van het kanaal zullen kunnen 
bijwonen. De heer Carton de Wiart erkent, dat men het zelf 
zal moeten betalen met de meest duidelijke woorden, die denk-
baar zijn. 

De heer Joekes: Waaruit blijkt dat? 

De heer Vliegen: Uit w'at ik voorgelezen heb. Maar ik vrees, 
dat een tweede voorlezing ook niet zou helpen. De woorden 
komen in de Handelingen en men zal zien, dat ik ze juist heb 
geïnterpreteerd. Zich over de kosten verstaan beteekent dunkt 
mij alleen, dat het geval zich kan voordoen, dat in Nederlands 
belang het een of ander gewijzigd wordt op het gebied van het 
tracé of de verbinding niet andere waterwegen, die het werk 
duurder maken, en dan spreekt het van zelf, dat dit een zekere 
medebetaling eischt van Nederland. Maar haar aandeel in deze 
zaak bepaalt de Nederlandsche Regeering zelf en hierover wordt 
geen arbritage gesteld; de Eegeering houdt dat geheel in eigen 
hand en kan alleen betalen, wat de Staten-Generaal toestaan, i 

Wat de afmetingen van het kanaal betreft, wat stelt men zich j 
in België daarvan voor? Ik heb den heer Krijger hooren Bpreken, | 

dat het zulk een verschrikkelijk groot kanaal zou worden. Het 
zijn rechten, die men geeft, maar hoe zal de uitvoering zijn? 

De heer Carton de Wiart zegt daarover op blz. 2331 van de 
Annalca Pcuicmcntaircs, dat er een plan bestaat van de hoeren 
Deleur en Wauters, waarbij het kanaal, dat 54 K.M. lang zal 
worden, waarvan 31 op Nederlandsch terrein, een plafond zal 
moeten krijgen van 40 Meter. Ik heb in Larousse opgezocht, wat 
men met plafond van een kanaal bedoelt en vond dat het be-
teekent surface, dus een oppervlak van 40 meter breed. Het 
zal 5 meter diep worden. Men zal dus waarschijnlijk een plan 
willen uitvoeren, dat te betalen is, en daarom meen ik, dat het 
kanaal niet zoo groot zal worden, al heeft men in het verdrag 
een grooter maat vastgelegd om der wille van het recht tot 
latere uitbreiding. Intusschen is dat maar een bijzaak, waarop 
ik niet dieper zal ingaan. 

Ik stel mij op het standpunt, dat Rotterdam ook nog wel 
een en ander van dat kanaal zal profiteeren en dat het misschien 
later in Rotterdam heelemaal niet jammer gevonden zal worden 
dat het is gemaakt. 

Wat nu betreft de gevaren van het kanaal, ik wil in de 
eerste plaats de directe voordeden opsommen. Ik durf ten 
zeerste als algemeene stelling uitspreken: iedere haven, waar 
ter wereld ook gelegen, heeft voordeel van iedere nieuwe ver-
binding; zij brengt concurrentie, maar ook verkeer; concurren-
ten, maar ook klanten. Het tweede voordeel is, dat de verbin-
ding van Hansweert niet meer valt onder het verdrag van 1839. 
In dat verdrag wordt in art. 9, § 8, gezegd: 

„Indien natuurlijke gebeurtenissen of kunstwerken de 
vaarwegen, in dit artikel bedoeld, ongeschikt maken, zal de 
Nederlandsche Regeering aan de Belgische scheepvaart, 
andere en even goede en zekere ter vervanging aanwijzen." 

Krachtens dit artikel zijn de Zeeuwsche kanalen gegraven. 
Dat deze aan toenemende behoeften altijd zullen kunnen blijven 
voldoen, is haast niet aan te nemen. Het zal ten slotte onuit-
staanbaar worden. Groote werken moeten dus daaruit voort-
komen, die zijn krachtens de tegenwoordige bepalingen geheel 
voor Nederlandsche rekening. In dit verdrag wordt dat beperkt 
door deze bepaling: : 

„Nederland verbindt zich de kanalen door Walcheren en 
Zuid-Beveland in hun tegenwoordigen staat van bevaar-
baarheid te houden." 

Hier hebben wij dus een onderhoudsplicht, zoodat de bevaar-
baarheid niet achteruit gaat, en verder niets. Uitdrukkelijk 
wordt verder bepaald, dat, wanneer toekomstige uitbreidingen 
door België worden gevraagd, men zich opnieuw over de kosten 
zal verstaan. Dat is een ontzaglijk groote verandering wat 
betreft den financieelen kant van de zaak. Zonder dit verdrag 
blijft het voor Nederlandsche rekening ten eeuwigen dage, 
onverschillig welke de toeneming van de scheepvaart zal zijn 
en welke ontzaglijke uitbreiding aan sluiswerken e. d. het zal 
vragen. Komt dit verdrag echter tot stand, dan behoeft men 
niets anders te doen, dan in den tegenwoordigen toestand van 
bevaarbaarheid te voorzien; nieuwe werken zullen voor gezamen-
lijke rekening komen, terwijl men zich opnieuw over de kosten 
zal verstaan. Dit is een groot voordeel van het nieuwe kanaal. 
Een derde voordeel is de verdwijning van den gratis sleepdienst; 
reeds onmiddellijk treedt in werking de bepaling, dat die niet 
uitgebreid mag worden. Een voordeel is de medewerking van 
België in zake de surtaxes d'entrepót van Straatsburg; een 
vijfde de beteekenis van het nieuwe kanaal door West-Brabant, 
een zeer belangrijk gewest; men denkt bij Brabant bijna altijd 
aan wat heide en struiken, maar juist het westelijk deel van 
Brabant is heel anders; de suikerindustrie b.v. heeft daar een 
zeer belangrijk centrum. Een zesde voordeel is de betere ver-
binding met Zeeuwsch-Vlaanderen en daardoor met geheel 
Vlaanderen. 

Nu heeft vooral de heer Brautigam de nadeelen trachten aan 
te toonen. Zijn redeneering ging er van uit, dat het kanaal het 
verkeer van Rotterdam zou aftappen, omdat Antwerpen zoo'n 
sterke positie heeft, veel sterker dan die van Rotterdam; hij 
veronderstelt dat Antwerpen een zuigkracht heeft, die Rotter-
dam niet bezit» 
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58. Wetsontwerp tot goedkeuring van het Nederlandsen-Belgisch verdrag. 

(Yllegen.) 
De cijfers, die hij daarvoor heeft aangehaald, zijn weinig over-

tuigend. Ik heb ze eens van nabij bekeken. He t gaat hier om de 
superioriteit, de geweldig sterkere positie van Antwerpen boven 
Rotterdam. 

In de eerste plaats het Antwerpsche Rijnverkeer. De heer 
Brautigam geeft deze cijfers: Rotterdam in 1924 23 millioen 
ton, overig Nederland (Amsterdam inbegrepen) 8 millioen ton, 
en Antwerpen ook 8 millioen ton. Ik moet dadelijk opmerken, 
dat volgens het verslag van de Kamer van Koophandel te Rotter-
dam, een zeer betrouwbaar geschrift, op bladz. 284, het cijfer 
voor Antwerpen niet is 8 millioen ton, doch slechts 4 727 000 ton. 

De heer Brautigam: U kunt op mijn cijfers vertrouwen! 

De heer Vliegen: Kan ik dan op de cijfers van de Rotter-
damsche Kamer van Koophandel niet vertrouwen ? Dat lijkt mij 
verschrikkelijk.. 

De heer Brautigam: Dat weet ik niet. 

De heer Vliegen: Goed, ik werk verder me t de cijfers van 
den heer Brautigam. Men zou zoo zeggen, wanneer Antwerpen 
8 en Rotterdam 23 millioen ton heeft, dat men de hegemonie 
van Rotterdam moeilijk beter kan aantoonen. Maar sterker nog 
is, dat sedert 1900 die verhouding precies dezelfde is gebleven, 
en dat de verhouding al dien tijd zoo s taa t : Rotterdam 6, overig 
Nederland (met inbegrip van Amsterdam) 2 ton, en Antwerpen 
eveneens 2. Daaruit valt dus te concludeeren, dat al wat Ant-
werpen op het oogenblik tijdelijk voor heeft, do gratis sleep -
dienst, de quaestie van de surtaxes d'entrepót en vooral de zeer 
belangrijke quaestie van de valuta-loonen, te zamen nog niet 
heeft kunnen bewerken, dat Antwerpen op Rotterdam ook maar 
een duimbreed is ingeloopen. Als nu één cijfer geschikt is om de 
soliditeit en de onaantastbaarheid van de Rotterdamsche haven 
aan te toonen, voor wat het Rijnverkeer betreft, dan zijn het 
deze cijfers. 

Deze factoren, sleepdienst, surtaxes, valuta-loonen zullen ver-
vallen. Wat de valuta-loonen betreft, wij konden gisteravond in 
De Telegraaf een belangrijke mededeeling lezen over de Ant-
werpsche diamantindustrie, waaruit blijkt, dat de voorsprong, 
dien Antwerpen jarenlang op de Amsterdnmsche diamant-
industrie heeft gehad, voor wat de loonen betreft, al bijna weg is. 
He t spreekt vanzelf, dat dit doorgaat, vooral nu het Belgische 
geld gestabiliseerd is. He t zal in België precies gaan, zooals het 
in Duitschland gegaan is. He t spreekt vanzelf, dat de vakbewe-
ging, die in België gelukkig niet zoo verdeeld is als in Nederland, 
zich aan het werk zal zetten voor verbetering der loonen, omdat 
natuurlijkerwijze ook door de stabilisatie van het geld de prijzen 
der waren meer en meer de wereldmarktprijzen zullen moeten 
bereiken. Daarom is het de vraag, of dit kanaal daartegen op-
weegt. Wanneer al die aan Antwerpen een voorsprong gevende 
factoren weg zijn, zou in de tegenwoordige omstandigheden 
Rotterdam een geweldig veel sterkere positie hebben. Komt dat 
kanaal er, dan zal Antwerpen door zijn betere verbinding met 
den Rijn misschien een beetje kunnen ophalen, maar van een 
overwegende positie van Antwerpen, een sterker zuigkracht, die 
veel van Rotterdam zal afhalen, is eenvoudig geen sprake. De 
weg van zee over Antwerpen naar den Rijn blijft vier- a vijfmaal 
zoo lang als de weg over den Nieuwen Waterweg en Rotterdam. 

De heer Brautigam heeft ook het algemeene goederenvervoer 
aangehaald als een bewijs voor de geweldige positie van de Ant-
werpsche haven, en eigenlijk was hij bezig, zijn eigen stad, de 
Btad waar hij woont en werkt, een beetje af te takelen. Als ge-
wezen Rotterdammer voelde ik mij wel een beetje beleedigd. 

De heer Brautigam gaf zelf voor het goederenvervoer het 
cijfer voor Rotterdam, in 1924 25i millioen ton, voor Antwerpen 
2 H millioen ton, dus Rotterdam" is Antwerpen steeds de baas. 
De" heer Brautigam had hierbij ook kunnen meedeelen, dat dit 
Rotterdamsche cijfer in 1925 was geklommen tot 28 902 000 
ton, dus in dat ééne jaar met 3 i millioen ton! 

De heer Brautigam zegt nu, dat ik dan ook het cijfer voor 
Antwerpen van 1925 had moeten noemen, maar dat is niet 
juist. Hij heeft hier het hoogste cijfer voor Rotterdam niet 
genoemd. Ik zeg niet, dat hij de beide cijfers van 1924 niet 

tegenover elkaar had mogen stellen, maar wanneer hij het cijfer 
van 1925 niet noemt, geeft hij niet een juiste voorstelling van 
de zaak. 

De heer Brautigam: H e t cijfer over 1925 van Antwerpen is 
nog onbekend. 

De heer Vliegen: Ik zeg ook niet, dat de heer Braut igam 
de twee cijfers van 1925 tegenover elkaar had moeten stellen, 
maar wanneer men werkt met een cijfer van 25£ millioen ton 
voor Rotterdam, terwijl er een later cijfer is van 29 millioen, 
dan moet dat er toch even bij genoemd worden, omdat het een 
factor is bij de beoordeeling van deze zaak. 

Wat de tonnage betreft, de heer Brautigam zegt: He t is 
slechts schijn, maar hij werkt er toch zelf ook mee! Hij geeft 
de rangorde van de havens naar de tonnage, en bij de haven-
statistieken vernemen wij in het algemeen meer van de tonnages 
dan van het goederenverkeer. 

De tonnagecijfers zijn voor Antwerpen over 1925 (hier hebben 
wij dus wèl het cijfer over 1925) 20 201 000 ton en voor Rot-
terdam 16 864 000. Nu weet ieder, da t het Antwerpsche cijfer 
met 15 pet. verminderd moet worden, om gelijkwaardige tonnen 
te krijgen. Dan krijgt men dus voor Antwerpen 17 170000 ton 
en voor Rotterdam 16 864 000 ton. Dat ontloopt elkaar nog 
geen 300 000 ton! Van een geweldigen voorsprong is ook in dit 
opzicht geen sprake. 

Maar bovendien blijkt uit die cijfers, dat, voor wat de ver-
houding tusschen tonnenmaat en goederenverkeer betreft, Rot-
terdam er beter voor staat dan Antwerpen. Hierbij komt nog, 
dat het Rotterdamsche cijfer eigenlijk maar een deel is van het 
verkeer, dat vergelijkbaar is. Want hier moet de Rotterdam-
sebe Waterweg in zijn geheel worden genomen en dan is het 
cijfer veel grooter. Voor de eerste 8 maanden van 1926 geeft 
Antwerpen 12 579 000 ton, Rotterdam 13 558 000 ton en de 
Nieuwe Waterweg (waarbij dus Rotterdam is inbegrepen) 
18 430000 ton. 

Ik hoor hier zeggen: De bunkerkolen. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb hier voor mij een artikel uit 

de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 8 Augustus, waarin 
wordt meegedeeld, dat een groot deel van den voorsprong van 
Rotterdam boven Antwerpen komt op rekening van het bunker-
verkeer, doch zelfs met gehcele weglating daarvan en van de 
schepen, welke in de kleinere havens hebben gelost of geladen, 
waarna alleen de voor Rotterdam bestemde schepen overblij-
ven, is het verschil ten gunste van Rotterdam met Hamburg 
en Antwerpen resp. 410 000 en 480000 ton. 

Rotterdam heeft dus èn Antwerpen èn Hamburg ver over-
vleugeld, zelfs de bunkerkolen er buiten gelaten. 

H e t is juist zoo zonderling, de heer Brautigam leest een 
reclameboekje voor van de haven van Antwerpen, maar voor 
Rotterdam heeft hij geen reclameboekje voorgelezen. Ik voor 
mij wend mij liever tot minder poëtische geschriften, tot de 
verslagen van de Kamer van Koophandel, ik spreek nu enkel 
van Rotterdam en niet van Amsterdam, ofschoon, om de belang-
rijkheid en den aard van het verkeer vast te stellen, die beide 
havens bij elkaar geteld zouden moeten worden, want voor 
België is Antwerpen wat Amsterdam en Rotterdam samen voor 
Nederland zijn. 

Een ander cijfer, dat de superioriteit van Antwerpen moest 
aantoonen, was, dat er 190 vaste iijnen zijn. Dat kwam ook uit 
het reclameboekje. Wanneer men een dergelijk cijfer hoort noe-
men en het met een paar uitroepteekens in de Handelingen 
ziet staan, wordt men onwillekeurig nieuwsgierig. Ik heb nu 
het verslag van de Kamer van Koophandel van Rotterdam op-
geslagen om te zien, hoeveel er daar zijn. Ik heb eerst, om 
secuur te zijn, gevraagd, ook aan den heer Brautigam, wat is 
een vaste lijn? Hij heeft mij gezegd, dat hij daaronder verstond, 
wat ook ik er onder begrepen had — hij heeft het voorbeeld 
genoemd — dat , wanneer bijv. de Maatschappij Nederland een 
boot laat loopen tusschen Amsterdam en Batavia, en die boot 
doet geregeld Genua aan, dan geldt dat voor Genua als vaste 
lijn; dus alle regelmatig aankomende schepen, ook als de lijn 
niet in de plaats gevestigd is. Nu heb ik in het verslag van de 
Kamer van Koophandel te Rotterdam, bijlage 1, gezien, dat 
er daar zijn 200. 
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14de VERGADERING 

03. Wetsontwerp tot goedkeuring van 

(Vliegen.) 

De heer Brautigam: Dat is nu volledig onjuist. 

De heer Vliegen : Dan moet de Kamer van Koophandel ons 
betere cijfers geven. 

De heer Brautigam: U leest die lijst verkeerd. 

De heer Vliegen: Ik heb die lijst heelemaal niet te lezen. Ik 
heb, ter vergelijking, opgevraagd de lijst van Antwerpen. Ik 
wil in de eerste plaats een verbetering aanbrengen in het cijfer, 
dat de heer Brautigam noemde, het was niet 190, maar 226, 
maar overigens was de lijst precies zoo samengesteld als voor 
Rotterdam, d. w. z. 4 of 5 maal dezelfde maatschappij , maar 
met een andere lijn en dergelijke. En om de lijnen gaat het. Ik 
constateer alleen, dat hier werden genoemd 190 vaste lijnen 
als een indrukwekkend cijfer, maer ik vind 200 voor de Rotter-
damsche haven. 

De heer Brautigam deelt ook mee, dat het zwakke punt van 
Rotterdam is, dat van de 11 124 schepen, die in de Rotterdam-
sche haven kwamen, er 2479 Nederlandsehe waren en 9645 
vreemde. Ik heb toen geïnterrumpeerd, dat dat niet juist was. 
De heer Braut igam heeft mij particulier medegedeeld, dat ik 
daarin gelijk had. Zoo is het altijd, als ik cijfers geef. Het is 
8645 vreemde schepen. Ik heb dadelijk gedacht, toen ik dat 
cijfer hoorde: maar het spreekt vanzelf, dat dat in Antwerpen 
veel erger is. 2479 Hollandsche schepen hebben de Rotterdam-
sche haven aangedaan, maar van de 9971 schepen, die Ant-
werpen aandeden, waren er maar 866 Belgische. Nu zegt de 
heer Braut igam: Die kunnen wegloopen! Ja , die kunnen weg-
loopen, zoodra de Rotterdamsche haven minderwaardig wordt 
tegenover Antwerpen. Ook bij de tegenwoordige verhoudingen, 
de tijdelijk gunstige valutaconeurrentie, heeft Rotterdam toch 
de concurrentie tegenover Antwerpen kunnen volhouden op een 
wijze, dat men er in België over jammert. 

Ik heb hier een overdruk uit Le Matin, van Antwerpen, 
van Januari 1926, met het opschrift: ,,Anvers premier port du 
eontinent? Qui, mais la concurrence de Rot terdam est plus fort 
que j ama i s . " 

Het blijkt, dat er van een overvleugeling van Rotterdam door 
Antwerpen tittel noch jota aan is. Zoo valt schier ieder cijfer, 
da t door den heer Brautigam gebruikt is om het gevaar, dat 
Rotterdam loopt, te illustreeren, weg. Er zijn meer tegenstel-
lingen in zijn rede. Naast zijn betoog, dat Antwerpen bezig is 
Rotterdam dood te drukken, krijgen wij in dezelfde rede de 
mededeeling, dat sommige groote schepen niet meer Antwerpen 
kunnen binnenkomen. 

H e t was een knap stuk werk, de Belgenland binnen te krijgen 
met 31 voet diepgang, zeide de heer Brautigam, en hij deelde 
verder mede, dat er al een dozijn schepen zijn, die drie voet 
dieper gaan en dat bij de verdere ontwikkeling van de scheep-
vaart vele schepen niet zullen kunnen binnenkomen, waarbij 
Nederland den grooten plicht op zich zal hebben genomen om de 
Schelde aan de behoefte van de nieuwe scheepvaart te laten 
voldoen. Ik merk op, dat schepen met drie voet meer diepgang 
spelenderwijs Amsterdam en Rotterdam kunnen bereiken. He t 
Noordzeekanaal beloopt over de 10 M. en 31 voet is nog geen 
9 M. Een Rijnvoet is 31 zooveel en een Amsterdamsche voet 
28,9 c.M. 

Intusschen blijkt hieruit, dat voor Antwerpen in de toekomst 
een groot gevaar dreigt. Indien dat gevaar werkelijkheid wordt 
en die groote schepen, die ladingen hebben voor het hartje van 
Europa, terwijl de Rijn de eenige scheepvaartweg is van de 
westkust naar het hartje van Europa, Antwerpen niet meer kun-
Den bereiken, moet Rotterdam toch eens denken aan de gevol-
gen, die dit zal hebben. Wanneer men wat vooruit ziet en men 
gelooft aan het gevaar, dat de Schelde loopt, dan kan men het 
niet anders voorstellen, als dat dit kanaal dan juist voor Rotter-
dam een zegen zal zijn en zeker niet die ontzaglijke gevaren in 
zich bergt, die sommigen er in willen zien. I s de beurt om 
ongerust te zijn over de toekomst dan niet eer aan Antwerpen 
dan aan Rotterdam ? 

Lang niet alle kringen in Nederland maken zich hierover druk. 
Tk heb er met Amsterdammers over gesproken, die er nuchter 
tegenover staan en zeggen: Als wij maar een beter Merwede-
kanaal krijgen zullen we het wel redden. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1926—1927. — H , 

. — 8 N O V E M B E R 1926. 

het Nederlandsch-Belgisch verdrag. 

Voor wat de positie van Rotterdam betreft als doorvoerhaven 
van massa-artikelen, merk ik op, dat b.v. Amsterdam er nooit in 
geslaagd is, hoewel het een directen weg heeft naar den Rijn, die 
up to date was voor den oorlog, om Rotterdam maar het minste 
deel af te halen. Amsterdam heeft een ertskade gebouwd en 
andere vooorzieningen getroffen in de hoop, dat het wat van 
dat massavervoer naar zich toe kon halen, maar het is niet 
gelukt, omdat niemand tegen Rotterdam op kan. Antwerpen 
ligt zeker niet beter ten opzichte van den Rijn, ook niet wan-
neer het kanaal klaar is, dan Amsterdam, dat een up to date 
kanaal krijgt naar Vreeswijk. 

De Nieuwe Rotterdamsche Courant heeft op 8 Oetober jl. een 
heel kalm oordeel uitgesproken over het kanaal en o a . dit ge-
zegd: 

,,Men kent ten aanzien van dit kanaal ons s tandpunt : 
Voordeel zal ons land bij den aanleg niet hebben; toch zou-
den wij het kanaal niet zoozeer vreezen als anderen wel 
doen, omdat wij nog altijd gelooven, dat Rotterdam ten 
bate van ons gansche land voldoende energie zal weten te 
ontplooien om de voordeelen, die de natuurlijke waterweg 
boven het kanaal heeft, deelachtig te worden." 

De geloof, dat dit de stemming is, waarin men deze zaak moet 
bezien. 

Ik moge ook nog rescontreeren de bewering, dat men er nooit 
over zou denken het kanaal te maken als Antwerpen een Hol-
landsche haven was. Ik herinner er aan, dat in 1827, dus vóór 
de scheiding, een plan heeft bestaan om dat kanaal te graven, 
en toen was Antwerpen een Nederlandsehe haven. Als Antwer-
pen een Nederlandsehe haven was, zou men dat kanaal zeker 
graveu, dat blijkt hier wel uit. 

Ik houd vol, dat Rotterdam door zijn schitterende ligging aan 
den mond van den eenigen grooten waterweg van de westkust 
van Europa naar het hart van Europa onneembaar is en dat de 
weigering van het kanaal door niets gemotiveerd wordt dan door 
een bangheid, waarover men zal lachen als eenmaal het kanaal 
zal zijn geopend en zoowel Rotterdam als Antwerpen ten goede 
komt; als eenmaal die grootere schepen wel in Rotterdam, maar 
niet in Antwerpen komen zullen, zal Rotterdam stellig blij zijn 
dat kanaal te hebben. 

Nu een enkel woord over een ander punt , dat ver van Rotter-
dam is, maar Rotterdam zeker niet onverschillig kan laten, het 
Luik—Maastrichtkanaal, waarover niet veel is gezegd, doch 
dat van groote beteekenis is. 

He t Luiksche industriebekken is niet gering. Luik heeft 
170 000 ad 180 000 inwoners, maar we weten hoe dat in België 
i s : men verplaatst de gemeentegrens niet, maar de agglomeratie 
is enorm veel grooter: er zijn o.a. b i j : Herstal met 40 000 
inwoners, Seraing met 50 000, Angleur, Chénée, Ans, Gembloux, 
enz. Verviers met Ensival, Dison, Dolhain, met groote textiel-
nijverheid, dan de steengroeven langs de Maas; maar bij ver-
werping van dit verdrag valt alles weg, wat beloofd was aan 
Limburg om met dit groot industriebekken in directe verbinding 
te komen. 

Professor de Vries zeide in de Twee Steden over dat Luik— 
Limburgkanaal : dan zou het te duur gekocht zijn; geen Lim-
burger kan verwachten dat het verdrag alleen om die voordeelen 
wordt aanvaard. 

J a , Mijnheer de Voorzitter, dat is heel aardig. Van 1839 af is 
Limburg Nederlandsch en hoort bij het land van de waterb<;uw-
kunde, doorsneden met kanalen, maar Zuid-Limburg zit met de 
onbevaarbare Maas. Eindelijk komt het vooruitzicht op een 
goede verbinding met dat Luiksche achterland, en wordt nu dit 
verdrag verworpen, dan is de geheele zaak weg. 

Is dat breed en goed gezien, ook uit nationaal oogpunt t. a. v. 
de Limburgsche bevolking? Laat men een beetje voorzichtig 
zijn met die bevolking. Zij is van een geheel andere geaardheid 
als Nederland. Limburgers willen geen Belgen worden. 

De heer van Gijn: Zij spelen het wel graag uit. 

De heer Vliegen: De Limburgers hebbpn in 1910 en 1020 
i loyaal en met geestdrift getoond geen Belgen te willen worden, 
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(Vliegen.) 
alle Limburgers. Bx heb zelf, op verzoek van de Limburgsche 
afdeelingen der S. D. A. P . , gesproken op vergaderingen in 
Maastricht, Heerlen, Roermond over deze aangelegenheid. De 
eenigen, die zeiden: het kan mij niets schelen, waren geïmpor-
te*>rde Hollanders, Friezen of dergelijke menschen. Men lacht 
hierom, maar een Fries, die in Limburg woont, moet toch ge ' 
import eerd zijn. Ik bedoelde alleen te zeggen: aan de Limburg-
Bche bevolking vreemde elementen. 

Maar wanneer er een vijandschap zou ontstaan tegenover 
België, wanneer gehoor zou worden gegeven aan de stemmen, 
die in deze agitatie soms zijn gehoord, om het Belgische volk 
een soort minderwaardigheid aan te wrijven, onze eigen braaf-
heid hnog te verheffen tegenover die min of meer minderwaar-
dige Belgen, dan speelt men met de Limburgsche bevolking een 
gevaarlijk spel. Want bijna elke eenigszins omvangrijke familie 
heeft relaties in België. De verbindingen zijn zeer nauw. Men 
kan het op ieder feestje op een of ander Limburgsen dorp zien 
en hooren. 

Dat is natuurlijk verminderd door den oorlog en na den 
oorlog, maar het is nog altijd zeer sterk. In die vijandschap zou 
de Tiimburgsche bevolking — ik durf het wel te beweren, want 
ik ken ze goed — de Hollanders niet volgen. En er zou zonder 
eenigen twijfel een verwijdering komen, die niemand wenscht 
en ik allerminst, tusschen de mentaliteit van de Limburgsche 
bevolking en die van de Nederlandsche. 

Men moet niet vergeten, dat Limburg tientallen van jaren 
zich zwaar te beklagen heeft gehad over een verwaarloozing, die 
inderdaad schier onbegrensd was. 

Ik zou wel eens willen weten, wat er van Limburg had moeten 
worden vóór 1870 en 1880, indien er geen Belgen waren geweest, 
die zich er iets van aangetrokken hadden. 

De Maastrichtsche industrie is door Belgen gesticht. Da 
namen Regout en L 'Hoest (stichter en directeur van de papier-
fabriek), zij klinken zeker niet Nederlandsen. 

De eerste en derde spoorlijn waren Belgische lijnen. De Grand 
Central Beige heeft de lijn aangelegd van Maastricht naar Aken. 
De tweede lijn is een Nederlandsche Staatslijn geweest, de derde 
was er weer een van de Grand Central Beige. 

De oudste mijn, de Domaninle, werd geëxploiteerd door de 
Grand Central Beige. De Oranje-Nassaumijnen zijn een Belgi-
sche onderneming en waren in werking vóór de Staatsmijnen 
kwamen. Geen enkele particuliere mijn is door Hollandsch 
kapitaal gesticht, alleen de Staatsmijnen. 

Ik wil op het oogenblik niets anders ooncludeeren d a n : ver-
wacht niet van de Limburgsche bevolking, dat, wanneer nu ook 
deze toekomst weer teloorgaat, die verbinding met het Luik-
sche industriegebied en de gekanaliseerde Maas niets anders zou 
zijn dan in Zuid-Limburg zelf een leeg vaarwater, to t men aan 
Born komt, waar het kolenvervoer zou beginnen, er geen nieuwe 
wrok zou komen. Want Limburg heeft een zeer zwaren strijd 
om het bestaan en het spreekt vanzelf, dat dat op de mentaliteit 
van de bevolking invloed heeft. 

Ik zou willen zeggen — en dat is het eenige, wat ik in de 
Kamer aan de Regeering er over zou willen vragen —, dat men 
de economische ontwikkeling van Limburg, de provincie, die 
belangrijk voor Nederland is geworden door haar kolen, ook in 
andere opzichten in het oog houde, want de bevolking neemt 
geweldig sterk toe en men heeft toch wel eenige reden om daar 
een flinke, welvarende bevolking te hebben, juist omdat het daar 
een zoo geëxposeerd punt is, zoowel aan den oostkant als aan 
den Belgischen kant. Verwerping van dit verdrag beteekent voor 
Limburg weer een in rook vervlogen hoop. 

Mijnheer de Voorzitter! Nog een p u n t : de moreele gebonden-
heid. In 1919 en 1920 treedt de Nederlandsche Regeering België 
te gemoet met afwijzing van politieke en toezegging van econo-
mische desiderata. Na de Belgische weigering in 1920 heeft noch 
de Regeering, noch iemand anders gezegd, dat die toezeggingen 
teruggenomen waren. De Minister had het land unaniem achter 
zich; in deze en in de andere Kamer is het standpunt ingenomen: 
wij hebben geen haast; maar door niemand is het standpunt 
ingenomen: wij willen niet meer. De heer Brautigam heeft in 
1924 over dit kanaal gesproken en zelfs in die rede heeft hij 
niet tegen den Minister gezegd: wij moeten dat kanaal niet 
hebben. 

Wij staan vrij, wordt er gezegd. Ik zou willen vragen: kan de 

Kamer dat met de hand op het hart zeggen? Ik bedoel natuur-
lijk moreel vrij. Van 1920 tot 1924 hebben herhaaldelijk geruch-
ten en berichten de pers bereikt omtrent hervatting der onder-
handelingen, berichten, die in 1924 vasten vorm hebben aange-
nomen. Heel Nederland wist, dat de onderhandelingen hervat 
waren; het heeft voortdurend in de pers gestaan. En is toen hier 
in de Kamer iemand opgestaan om te waarschuwen: Wij willen 
niet meer? Niemand, Mijnheer de Voorzitter! Ook in de pers 
is geen enkele stem opgegaan. Niemand heeft hier een geschrift 
of courant kunnen produceeren uit die jaren van 1920—1925, 
waarin een 6tem werd gehoord, die tegen den Minister zeide: 
Gij moet er mee ophouden. Eén keer hebben wij in de Eers te 
Kamer een debat gehad, toen de heer Polak — die ook niet ze i : 
Gij moet dit verdrag niet sluiten — een reprimande aan de 
Belgen gaf, waarop de heer van Kol opstond en den Minister 
aanspoorde om toch vooral de onderhandelingen te hervatten. 
Toen heb ik gezegd: Ik ben er voor, de onderhandelingen te her-
vatten, maar het initiatief moet komen van dengene, die ze heeft 
afgebroken. Dat standpunt teekende zich af in de houding van 
heel het Nederlandsche volk. Wij hebben gezegd: de Belgen 
hebben in 1920 geweigerd; zij moeten er nu maar om komen; 
wij vragen er niet om Dat is het standpunt geweest. He t is geen 
onverschilligheid geweest dan bij degenen, die er zich niet voor 
interesseerden, mnar bij degenen, die de buitenlandsehe politiek 
volgen, was het standpunt helder en klaar, en ik beweer, da t 
heel de Kamer op dat s tandpunt stond. 

Toen het bekend werd, dat de onderhandelingen weer hervat 
waren, waarom heeft toen niemand, indien men er aan twijfelde 
of het wel juist waa om die toezeggingen gestand te doen, den 
Minister eens geïnterpelleerd, waarom heeft niemand eens een 
vraag gesteld: Hoe zit het met die onderhandelingen; gij zult 
toch niet dit of dat toestaan, want daar heb ik bezwaar tegen? 
Zoo kon het niet anders of de Minister, die zich zelf gelijk ge-
bleven is, moest doorgaan op den weg, waarop door niemand 
een waarschuwingsbord is geplaatst. 

Nu komt die agitatie, waarover hier wel in afkeurenden zin 
is gesproken, maar waardoor men zich wel degelijk heeft l»ten 
beïnvloeden. Wat voor figuur maakt ons land, wat zal de indruk 
in het buitenland zijn? Vooral zij, die wel eens internationale 
vergaderingen bijwonen, moeten zich daarover wel bezorgd 
maken. Nederland heeft in 1919 en 1920 toezeggingen gedaan, 
zwart op wit, neergelegd in een ontwerp-verdrag. Toen was er 
gevaar; dit gevaar is nu weg en de toezeggingen worden ver-
scheurd. Denkt men, dat men in het buitenland het verschil 
tusschen Regeering en Parlement gaat beoordeelen? In de 
buitenlandsehe politiek treedt de Regeering op namens het land 
en als het Parlement het met de houding der Regeering niet 
eens is, moet het spreken vóórdat de handteekeningen zijn ge-
plaatst, vooral wanneer de zaak bekend is, wat hier het geval is. 

Niemand kan zich verschuilen achter onwetendheid; voor wat 
de hoofdzaak betreft, het kanaal Antwerpen—Moerdijk, zeker 
niet. Op 6 Juni 1919, ter beantwoording van den heer Marehant, 
op 15 Januari 1919 aan den heer van Doorn, en vooral in het 
communiqué van 15 Maart 1920, zijn mededeelingen gedaan; 
in dat laatste stuk hebben zij een volkomen vasten vorm nan-
genomen. Onder andere staat daar het nieuwe Scbelde-regime 
duidelijk omschreven en van de kanalen wordt gezegd: aan 
België worden twee nieuwe kanalen toegestaan, een van Ant-
werpen naar den Moerdijk en een Antwerpen—Ruhrort. 

Wie heeft toen daartegen oppositite gevoerd? Niemand! Tk 
vraag aan den Minister: deze aangelegenheid, ik bedoel het 
geheele verdrag, is toch zeker in de Commissie van Buiten-
landsche Zaken behandeld? Waarschijnlijk meermalen. Heeft 
de Minister daAr adviezen gekregen in den geest, als hier door 
de tegenstanders is gesproken? Heeft hij die commissie geheel 
of gedeeltelijk tegen zich gehad? Ik weet wel, dat de behando-
ling in die commissie geheim is, maar wie van haar leden zou 
er bezwaar tegen kunnen hebben, dat deze vraag beantwoord 
wordt ? 

Sommige mensehen in het land zijn volkomen omgedraaid. 
Dei k maar aan professor Colenbrander, die in zijn boek op 
bladzijde 351 begint met beschouwingen over het conflict Npd^r-
land—België Dnnr schrijft hij, na gesproken te hebben over het 
militaire en het territoriale vraagstuk: 
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„België's economisch herstel. Zoo wij beseffen, het be-

staan van België noodig te hebben, moeten wij dit land 
sterk en bloeiend wenschen, opdat het niet onderga. 
België's bloei is van de verwezenlijking der droombeelden 
van het annexionisme gelukkig niet afhankelijk. Op de 
Schelde leggen wij aan de vrijheid der handelsvaart van 
Antwerpen niets hoegenaamd in den weg; ook niet op onze 
binnenwateren aan Antwerpens Rijnverkeer. Maar wij moe-
ten verder gaan. Er is uit het oogpunt der levensbelangen, 
die België en Nederland gemeen hebben, niets tegen en 
alles voor, dat Nederland medewerke tot het graven van 
Antwerpens waterweg door Limburg naar den Rijn, dat 
België medewerke tot een Maasverbetering,". 

En dan gaat het zoo voort. Hier wordt dus niet alleen gezegd, 
dat wij België in politieken zin niets moeten toegeven, maar 
hier wordt ook gezegd: wij moeten in economisch opzicht België 
helpen, en wij moeten verder gaan dan het verdrag van 1839 
aangeeft. 

Verder — ik zal maar direct tot het slot komen — wordt in 
dat boek zelfs medegedeeld, op bladz. 367, dat het Antwer-
pen—Moerdijkkanaal geen bezwaar ontmoet bij de Nederland-
sche Regeering. Er wordt nog van verschillende andere toezeg-
gingen melding gemaakt, en dan lees ik op bladz. 397: 

„Tot dusver heeft Nederland zich in het moeilijk geval 
voortreffelijk gedragen." 

En deze zelfde professor behoort nu tot de heftigste tegen-
standers van het verdrag en doet alsof de Minister, die in 1919 
en 1920 die onderhandelingen gevoerd heeft, er niets van heeft 
begrepen of verstaan! 

Zeker, Mijnheer de Voorzitter, ik begrijp, dat hier in de Kamer 
bij vele leden geen groote verontwaardiging tegen een dergelijke 
draaipolitiek ontstaat, omdat velen van hen zich in een analoge 
positie bevinden. Alleen hebben zij niet het ongeluk gehad het 
in 1919 zwart op wit te hebben neergeschreven. 

Ons land heeft op internationaal gebied een goeden naam te 
verliezen, een naam als fatsoenlijke, betrouwbare natie, op wier 
woord men bouwen kan, wier ja is ja, wier neen is neen. 
Wij staan klaar om dien naam te grabbel te gooien. „Als ze in 
angst zitten, is het ja, als de bui over is, is het neen." Dat is de 
roep, die van ons zal uitgaan, als hier het te Parijs en elders 
gegeven woord verbroken wordt. 

Ik geloof niet, dat Nederland in 1919 door angst werd gedreven 
tot die toezeggingen. Dat is een stelling van diegenen, die be-
weren, dat we hier te doen hebben met een soort van dwang-
contract. 

Mijn meening is, dat Nederland — geheel Nederland — in 
1919 bereid was België te gemoet te komen om geheel andere 
overwegingen. België had 4 jaren verschrikkelijk geleden, het 
had door zijn tegenstand tegen de imperialistische horden ook 
onze onafhankelijkheid verdedigd. 

De heer Tilanus sprak gisteren over den geest van Versailles, 
die, naar hij schijnt te weten, ons bedreigt. Ik zou niet weten 
hoe en waar. Ik weet wel, dat wanneer de overwinnaar aan den 
anderen kant geweest was, wij hier niet zooveel praats zouden 
hebben. Als we dan met een Berlijnsche bemoeiing handelden 
als we nu met de Parijsche van plan schijnen, lag de gepantserde 
vuist al lang op tafel. 

De Nederlandsche bereidwilligheid van 1919 en 1920 was van | 
hooger gehalte dan alleen bezwijken voor dwang; zij kwam voort 
uit het besef, dat België ook voor onze onafhankelijkheid had 
gestreden en dat we moesten medewerken tot zijn herstel. Dat 
is de leidende gedachte geweest en niet de vrees voor dwang-
maatregelen. Het is niet een lakenswaardige vrees, die ver-
vlogen is, het is een hoogstaand gevoel van medeleven en dank-
baarheid, waarvan men zich niet ontdoen moet als van een 
versleten jas. 

Wat zullen de gevolgen van verwerping van dit verdrag zijn? 
Ik weet niet wat België doen zal. Vandervelde heeft m zijn 

groote loyaliteit al gepubliceerd, dat de tegenwoordige Regee-
ring niet naar den Volkenbond zal gaan. 

Maar de zaak kan toch niet uit zijn. De Mogendheden hebben 
Nederland en België samengebracht om „formules commerces" 
te ontwerpen. Die zijn er niet. De Mogendheden hebben de 

(Vliegen e. s.) 
neutraliteit van België vervallen verklaard, met de gevolgen van 
dien. Tusschen Nederland en België blijft een, onder auspiciën 
van de Mogendheden, gesloten verdrag bestaan, dat met den 
feitelijken toestand in lijnrechten strijd is. 

Aanneming van dit verdrag beteekent uitschakeling van de 
Mogendheden uit de geheele verhouding der beide landen; ver-
werping beteekent, dat de zaak weer onderwerp van internatio-
nale verhandeling gaat worden, een kaart in het politieke spel. 

Immers verwerping maakt ook het verdrag, op 22 Mei 1926 
door België, Frankrijk, Groot-Britannië en Nederland te Parijs 
gesloten (n°. 6 van de stukken), waarbij de nieuwe toestand door 
de Mogendheden wordt bekrachtigd, caduc. De oude toestand 
van een zekere voogdij van de Mogendheden herleeft. We keeren 
terug tot vóór 1919, met alleen deze verandering, dat toen de 
Belgen en nu wij de spelbrekers zijn. 

Maar er is erger. Van die Mogendheden kan men nog denken: 
nou ja, dat is toch geen eenheid meer en bovendien, ze hebben 
andere zorgen. 

Maar wat zal er in België gebeuren? 
Ten eerste: de annexionistische beweging zal herleven, enorm 

versterkt door wat met niet veel moeite als de Hollandsche 
woordbreuk zal zijn voor te stellen. De archieven van de redactie 
van de Nation Beige zal menig citaat rijker zijn om de Beige» 
tegen Holland op te zetten. En wat zal daartegenover staan? 
Wat zullen b.v. onze Belgische partijgenooten zeggen kunnen? 
Wat wapens hebben de Vlaamsche democraten om ons land te 
verdedigen, waar al onze afwijzingen en al de in wantrouwen 
gedrenkte motiveeringen er van even zoovele slagen zijn juist 
op Vlaamsch België? 

Men geeft hier vriendelijke woorden ten beste. Maar er is door 
de agitatie in Nederland een groote hoeveelheid nationalistisch 
gif verspreid en de menschen van de Politique nationale zullen 
niet nalaten hetzelfde in België te doen. 

Ik voorzie een periode van giftige vijandschap, met al de ge-
varen daaraan verbonden, en ik durf veronderstellen, dat aan 
vele heeren van de agitatie die gevaren welkom zijn, omdat zij 
daarmee een knuppel kunnen werpen tusschen de beenen van 
onze ontwapeningsbeweging. Het is geen toeval, dat een aantal 
hooge militairen aan deze agitatie zoo'n groot aandeel nemen. 

Ik zie dan ook felle tegenspraak tusschen de ontwapenings-
leuze en de stem tegen dit verdrag, een inzicht, dat o.a. gedeeld 
wordt door mijn partijgenoot Troelstra, die in deze aan mijn 
zijde staat. 

Nog eens: ik voorzie een periode van felle vijandschap tus-
schen deze beide kleine, maar in het Europeesch bestel hoogst 
belangrijke landen. 

En wat er dan terechtkomt van de internationale gedachte, 
in welken hoek de idealen van volkenverbroedering, van ont-
wapening, van wereldvrede zullen terechtkomen, ik durf er 
haast niet aan denken. 

Mijnheer de Voorzitter 1 Mij is hier toegevoegd: Gij verdedigt 
een verloren zaak. Ik weet het nog niet. Ik heb nog hoop, dat 
deze jammerlijke wanklank van nationaal egoïsme niet over 
onze grenzen zal worden gestuurd. Ik hoop, dat de Minister er 
nog in slagen zal, zijn klaar en breed standpunt zoo te verde-
digen, dat de meerderheid aan zijn zijde komt. Gelukt hem dat, 
dan zal hij niet alleen aan ons vaderland een belangrijken dienst 
hebben bewezen, maar ook aan de vooral door de arbeiders-
klassen van alle landen zoo vurig begeerde betere internationale 
verhoudingen, en daardoor aan den wereldvrede. 

De heer Kortenhorst: Mijnheer de Voorzitter! De buiten-
gewoon moeilijke en zware beslissing, waarvoor het Parlement 
ten aanzien van het ratificatie-ontwerp nopens het tractaat met 
België geplaatst is, leidt er vanzelf toe, zich rekenschap te 
geven van de taak van de Volksvertegenwoordiging ten opzichte 
van dit soort wetsontwerpen. Het heeft mij dan ook niet ver-
baasd, dat ons geacht medelid dr. Nolens zijn volle aandacht 
aan dit belangrijke onderwerp heeft gewijd. Het is mij volkomen 
bekend, dat het Nederlandsche volk op dit oogenblik zich meer 
interesseert voor den uitslag der stemming dan voor de motieven, 
die bij het uitbrengen van de stem hun invloed doen gelden. 

Deze sportieve nieuwsgierigheid ontslaat de Kamer echter 
allerminst van den plicht, om in deze belangrijke zaak nauw-
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gezet het vóór en tegen naast elkaar te zetten en voor haar 
overwegingen den noodigen tijd te nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mij trachten te hoeden voor het 
treden in herhalingen van hetgeen sprekers vóór mij reeds uit-
voerig hebben gezegd en mij beperken tot twee hoofdzaken. 

Vooreerst de vraag, in hoeverre de Kamer vrij is, om dit trac-
taat naar zijn innerlijke beteekenis te beoordeelen en vervolgens 
de beteekenis en het karakter van de tractaten van 1839, zooals 
deze waren en zooals deze zouden worden, wanneer het voor ons 
liggend ontwerp zou zijn geratificeerd. 

Vooreerst dan een enkel woord over de positie van de Kamer 
tegenover dit ontwerp-verdrag. Men zou hier kunnen spreken 
van een prealabele vraag. Wat baten argumenten vóór of tegen 
dit tractaat , wanneer de omstandigheden zóó zijn, dat de leden 
der Kamer toch vóór moeten stemmen, vijf leden, omdat zij 
Minister geweest zijn, en van de overblijvenden: de helft omdat 
zij oude, en de andere helft omdat zij jonge leden zijn I 

Door te zeggen, dat de Kamer staatsrechtelijk volkomen vrij 
is om een tractaat aan te nemen of te verwerpen, lost men deze 
quaestie natuurlijk niet op, evenmin door te beweren, dat de 
Kamer slechts om zeer gewichtige redenen een ratificatie-
ontwerp mag afwijzen. 

Ik erken, dat naast deze staatsrechtelijke vrijheid, een staat-
kundige en moreele gebondenheid zeer wel denkbaar is. 

Ik ga nog een stap verder en ben geneigd aan te nemen, dat 
in de meeste gevallen de ratificatie van tractaten als een formali-
teit kan worden beschouwd, althans, dat de wederpartij bij het 
opmaken van haar kans tot aanvaarding van het tractaat niet 
lichtvaardig handelt door te vermoeden, dat de wetgevende 
macht overeenkomsten, door de Eegeering gesloten, ook wil 
honoreeren. 

Dit betoog laat evenwel nog voldoende vrijheid aan het Parle-
ment , om bij de behandeling van een tractaat als het onder-
havige een zelfstandig standpunt in te nemen, eventueel afwij-
kend en zelfs sterk afwijkend van dat der Eegeering. 

Ik zal de laatste zijn om te beweren, dat de Staten-Generaal 
een tractaat alleen en uitsluitend moeten beoordeelen naar den 
stand van zaken, zooals deze op het tijdstip der ratificatie 
geworden is. 

H e t is onze plicht, wel degelijk in het complex van over-
wegingen, dat ons eindoordeel moet bepalen, rekening te hou-
den met de geschiedenis der totstandkoming. 

Wil men dit t ractaat echter van alle kanten bezien, dan doet 
de Volksvertegenwoordiging verkeerd, een beslissende waarde 
toe te kennen aan de overwegingen, die de Eegeering in 1919 
en 1920 er toe hebben gebracht de concessies, die in deze over-
eenkomst zijn opgenomen, aan België te doen, gesteld al, dat 
wij met volkomen zekerheid die overwegingen zouden kennen. 

De gedachtengang der Eegeering, die van haar wellicht vol-
komen logisch en consequent genoemd moet worden, verbiedt 
de Kamer allerminst, om ook rekening te houden met alle ver-
anderlijke factoren, die in den loop der jaren het aspect der zaken 
hebben beïnvloed. 

Met andere woorden: aan het Parlement zal zonder eenigen 
twijfel de bevoegdheid niet ontzegd kunnen worden, om den 
grondslag van het t ractaat te beoordeelen, ook — niet uitslui-
tend — in het licht van de gewijzigde omstandigheden. 

Ik ben bereid toe te geven, dat het voor de Kamer moeilijker 
geweest zou zijn haar medewerking aan de totstandkoming van 
het verdrag te weigeren, wanneer de ratificatie in Juni 1920 
door de Eegeering zou zijn gevraagd, ofschoon ik er volstrekt 
niet zeker van ben, da t publicatie van den tekst van het ver-
drag in die dagen niet een zelfde beroering in en buiten het 
Par lement zou hebben teweeggebracht als thans het geval is 
geweest. 

Gelijk echter door den Minister in de zitting der Tweede 
Kamer van 3 Juni 1920 werd medegedeeld (Handelingen blz. 
2532—2539), heeft België, meenende te handelen in zijn belang, 
door de opwerping der Wielingenquaestie de finale afwikkeling 
der revisie van het verdrag van 1839 gestuit. 

Br acht deze gebeurtenis — die door ons geacht medelid 
dr. Nolens een uiting van verdwazing bij onze medecontractant 
is genoemd — van overheerschende beteekenis bij de beoordee-

ling der vraag, of de Kamer politiek, moreel en fatsoenshalve 
i vrijstaat, het verdrag te beoordeelen naar de waarde, die zij 

op dit moment daaraan hechten wil. 
Wanneer bij oploopende marktprijzen een verkooper een 

order annuleert, in de hoop, dat hij te eeniger tijd een nog 
grooter winst kan maken, dan ontvangt hij zijn verdiende loon, 
wanneer zijn speculatie mislukt. Hij zal dan genoegen moeten 
nemen met de lagere prijzen en mag tot niemand een verwijt 
richten, wanneer hij zijn goederen zelfs in het geheel niet ver-
koopen kan. Iemand, die in „verdwazing" handelt, plukke zelf 
daarvan de wrange vruchten. 

Deze vergelijking heeft alleen betrekking op de vrijheid van 
den medecontractant, niet op den aard van he t t ractaat . De 
aard, het karakter van het tractaat, beschouw ik allerminst als 
een ruime daad van koophandel. Daarover spreek ik echter 
aanstonds. 

Ook al staat men op het standpunt, dat fatsoenshalve het 
Nederlandsche Parlement de ratificatie van een min of meer 
afgedwongen verdrag niet weigeren mag — een veronderstelling, 
die ik niet toegeef en waarover ik zoo dadelijk nog iets zeggen 
zal —, wanneer door het verloop van den tijd de druk geweken 
is, dan nog ontleen ik aan de omstandigheid, dat België het ;n 
Maart 1920 gesloten akkoord heeft tenietgedaan, de vrijheid, om 
bij de beoordeeling van dit verdrag mij te stellen op de basis der 
werkelijke afsluiting, nl. op de basis, gelijk die aanwezig was 
op 3 April 1925. Hoe men over het verdrag zelf denken mag, 
in ieder geval zal niemand de beteekenis van het hiaat, dat ligt 
tusschen Juni 1920 en April 1925, kunnen onderschatten. 

Ook de Minister heeft zich aan een onderschatting daarvan 
niet schuldig gemaakt. 

In de vergadering dezer Kamer van 18 Maart 1924 heeft 
Zijn Excellentie, in antwoord op de interpellatie van ons geacht 
medelid den heer Brautigam, het volgende gezegd, naar aan-
leiding van de tusschen Frankrijk en België getroffen akkoor-
den: 

,,De Nederlandsche Eegeering, ik zeg dit met nadruk, 
heeft ten aanzien van zoo'n mogelijk kanaal (het Ant-
werpen—Moerdijkkanaal) geen nadere toezegging ge-
daan. Over een kanaal Antwerpen—Moerdijk is gesproken 
bij de onderhandelingen tot herziening van de tractaten 
van 1839 en in de ontwerpen wordt er van gerept. Die 
ontwerpen zijn intusschen niet tot stand gekomen, zoodat 
reëele grondslag over de tusschen België en Frankrijk 
getroffen afspraak ontbreekt ." 

Op 18 Maart 1924 gevoelde de Minister zich volkomen vrij 
t.o.v. een der voornaamste onderdeelen van het huidige ont-
werp-verdrag; hij spreekt er zelfs op eenigszins geringschatten-
den toon over. 

Dat de hernieuwde onderhandelingen in 1924 niet beschouwd 
kunnen worden als een simpele voortzetting zonder meer van 
de vroeger gevoerde, blijkt ook nog uit een andere omstandig-
heid, door den Minister op bladz. 7 zijner eerste Memorie van 
Antwoord medegedeeld. Ik lees daar, dat in den loop van 
den winter van 1924 tusschen België en Nederland verdere 
besprekingen zijn gevoerd, waarbij het verdrag aan een tweede 
lezing werd onderworpen. 

„Daarbij vielen" — aldus de Memorie van Antwoord — 
„nog formeele punten onder de oogen te zien, in verband 
met de omstandigheid, dat de internationale Commissie 
van XJV sedert 1920 niet meer had gefungeerd en het in 
de gegeven omstandigheden aangewezen scheen, dat beide 
partijen de finale afwikkeling, voor zoover nog werk te 
doen viel, thans te zamen ter hand zouden n e m e n . " 

Uit deze woorden blijkt, dat ook formeel — wat de procedure 
betreft — partijen zich los gevoelden van den aanvankelijken 
opzet der besprekingen vier jaar geleden. Zij kwamen bijeen 
buiten de Commissie van XIV om, een omstandigheid, die ook 
overigens van zeer veel belang kan zijn. 

Mijnheer de VoorzitterI Naar mijn meening is het moment, 
volgens hetwelk dit verdrag door ons moet worden beoordeeld, 
de datum der afsluiting, nl . 3 April 1925, en niet de periode 
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tusschen Februari 1919 en Maart 1920, ook al kunnen wij deze 
periode niet geheel wegdenken. 

Ik wil mij echter — hoe moeilijk mij dit ook valt — trachten 
te verplaatsen in den gedachtengang mijner geachte medeleden, 
die van oordeel zijn, dat de veelbewogen periode van Februari 
1919 tot Maart 1920 wel degelijk van groote, ja van beslissenden 
invloed is bij het bepalen van hun stem. 

Laat mij, om elk misverstand te voorkomen, vooraf verklaren, 
dat ik, met den heer Vliegen, eerbied heb voor de meening van 
hen, die het adagio „een man, een man, een woord, een woord" 
ook durven herhalen, wanneer het schijnen mocht, dat het 
landsbelang, in engeren zin genomen, op een bepaald oogenblik 
door het verzaken van een eens gegeven woord zou worden 
gediend. Er bestaat echter een soort heroïsme, dat men ook 
met het woord „bravoure" zou kunnen aanduiden, een bra-
voure, waarvan onze vaderlandsche geschiedenis verhaalt, toen 
admiraal Tromp den Spanjaarden munitie aanbood, om hun 
gelegenheid te geven, zich in de open zee met zijn strijdkracht 
te meten. 

Laat mij aanstonds zeggen, dat de Minister niet op dit 
bravoure-standpunt staat. Zijn Excellentie heeft in 1925 den 
ouden grondslag der in 1920 beëindigde onderhandelingen op-
nieuw aanvaard, omdat hij van oordeel is, dat de omstandig-
heden van 1919 en 1920 op geenerlei wijze een ongeoorloofden 
druk op de Nederlandsche afgevaardigden hebben geoefend. 

Op bladz. 8 van de tweede Memorie van Antwoord zegt de 
Minister: 

,,De opvatting, dat de inhoud van het verdrag in ver-
legenheid en druk zou zijn geboren en dat daarin een 
exceptie zou kunnen liggen om zich thans daaraan te ont-
trekken, miskent den gedachtengang, die aan het verdrag 
en het Nederlandsch standpunt ten grondslag ligt. E r is 
geen reden om nu niet uit de feiten de consequentie te 
trekken, die een jaar geleden zou zijn aanvaard ." 

Tk constateer, Mijnheer de Voorzitter, dat het s tandpunt der 
Regeering dus niet geïdentificeerd kan worden met dat der 
, ,angst-internationalisten", waarvan ons geacht medelid 
dr. Nolens gisteren sprak. De Minister heeft het als goed 
tacticus versmaad, tegenover leden dezer Kamer het angst-
argument te gebruiken; hij zelf heeft in vrijheid gehandeld 
en hij vraagt de Kamer hetzelfde te doen. Ik ben den Minister 
dankbaar voor dat fiere woord. 

Ik moet echter op gezag van dr. Nolens aannemen — ik zelf 
was in die dagen nog geen lid van de Kamer en van elders is 
mij de eerste periode van angst-internationalisme niet bekend — 
dat er in 1920 Kamerleden waren, die toen bereid waren het 
t ractaat met alle daaraan verbonden en door hen grif erkende 
nadeelen te aanvaarden, niet omdat zij de Belgische eischen 
rechtmatig en gegrond achtten, maar omdat zij de gevraagde 
economische concessies wenschten te doen om erger te voor-
komen, om daarmede de annexatie van stukken Nederlandsch 
grondgebied af te koopen. 

Ik laat geheel in het midden, of deze vrees-voor-eigen in 1919 
inderdaad reden van bestaan heeft gehad. 

Ik voor mij voelde mij ook in die dagen vrij gerust, omdat 
het Nederlandsche standpunt onaantastbaar was en degenen, die 
onze belangen verdedigden, volkomen berekend waren voor hun 
taak. 

Doch aangenomen, dat die gevaren er wèl waren, dan is het 
vasthouden aan de toen gedane concessies naar mijn meening 
psychologisch alleen te verklaren als men aanneemt, dat zij, 
die in 1919 geïntimideerd werden, thans behoefte gevoelen, die 
vreesgevoelens uit te bannen door te doen alsof zij thans — nu 
elk vermoeden van intimidatie afwezig is — nog precies zoo het 
t ractaat beoordeelen als in 1919. 

Mijnheer de Voorzitter I Ik kan mij niet onttrekken aan den 
indruk, dat het vasthouden aan den grondslag der onderhande-
lingen van 1919 dienst moet doen om voor een vroeger aan-
wezige kleinmoedigheid een alibi te zoeken, ten einde aan de 
buitenwereld te toonen, dat men in 1919 niet onder den invloed 
yan vreesaanjaging heeft gehandeld. 

Wordt deze mentaliteit echter ontkend — en fk meen dat 
velen der voorstanders van het t ractaat werkelijk overtuigd zijn, I 

dat sinds 1919 in hun waardeering omtrent de omstandigheden 
geen wijziging is gekomen — wordt dus de aanvankelijke over-
eenstemming, die in 1920 tusschen de Belgische en Nederland-
sche Regeeringen werd bereikt, niet toegeschreven aan de min 
of meer onzuivere motieven, waaraan wij thans zijn ontgroeid, 
welnu, dan is langs dezen weg opnieuw voor het Parlement de 
vrijheid geboren om het verdrag te beoordeelen volgens zijn 
merites. Wat zich in 1919 rondom de revisie van het verdrag 
van 1839 heeft afgespeeld, speelt dan geen rol meer. Immers 
toen, gelijk thans, stond de Nederlandsche Regeering volkomen 
vrij in de keuze der objecten, die zij prijs gaf: zij handelde 
zonder druk. 

Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij voor het Parlement niet 
mogelijk afstand te doen van een vrijheid met betrekking tot 
de ratificatie van dat tractaat, die de Regeering heeft genoten 
bij het sluiten er van. 

Wanneer in 1919/1920 de Regeering uit welbegrepen lands-
belang, alle omstandigheden in aanmerking nemende, geen 
vrijheid vond om dit verdrag te weigeren, dan zou ik het aan-
nemelijk, zoo niet noodzakelijk geacht hebben, dat de Volks-
vertegenwoordiging zich in gelijke mate door die zelfde omstan-
digheden gebonden gevoelde. Ik zie daarin een zekere con-
gruentie. 

Doch die zelfde congruentie neem ik waar bij den stand van 
zaken in Augustus 1924. 

In volle onbetwistbare vrijheid gaf de Nederlandsche Regee-
ring welwillend gehoor aan het Belgisch verzoek, om de door 
België afgebroken onderhandelingen te hervatten. 

Even vrij of even onvrij als onze Regeering verleden jaar 
was om het tractaat te sluiten, even vrij of even onvrij is het 
Parlement thans tegenover het voorstel tot ratificatie. 

Ik kan mij voorstellen, Mijnheer de Voorzitter, dat uit de ge-
schiedenis der totstandkoming van een tractaat argumenten te 
putten zijn, die de aansprakelijkheid der Regeering ten aanzien 
van een tractaat als het onderhavige voor een groot deel afwen-
telen op het Parlement en zelfs op het Nederlandsche volk in 
zijn geheel. 

Wanneer de Regeering — om een voorbeeld te noemen — in 
1919 en daarvóór contact had gezocht met de organen van be-
langhebbende groepen — Kamers van Koophandel b.v. — en 
wanneer de adviezen door de Regeering zouden zijn opgevolgd, 
ja, dan kan ik mij indenken, dat de Regeering zich te recht zou 
beklagen over de gewijzigde mentaliteit. 

En verder: als de Regeering in 1919 en 1920 de Kamer steeds 
volledig op de hoogte heeft gehouden van den loop der zaken — 
hetgeen is geschied — en de publicatie van het verdrag zelf en de 
behandeling in het Belgisch Parlement niet de geringste invloed 
zou hebben gehad op de stemming van het Parlement, als die 
veronderstellingen opgaan, dan kan inderdaad een zekere mede-
verantwoordelijkheid niet worden ontkend. 

Ik zou in dit verband de uitlatingen in de pers, dateerend uit 
die dagen, liever buiten beschouwing laten. Met alle eerbied voor 
die pers, de Regeering heeft den wil van het Nederlandsche volk 
slechts door middel van de gekozen Volksvertegenwoordiging 
te leeren kennen. 

Ik weet niet, of in 1919/20 sommige leden dezer Kamer zich 
reeds hebben vastgelegd. Ik herhaal, ik weet het niet. 

De heer Vliegen heeft gevraagd, of de Commissie voor de Bui-
tenlandsche Aangelegenheden in deze zaken is gekend. Daaruit 
meen ik te mogen opmaken, dat die heeren zich in dien tijd 
eenigszins hebben vastgepraat. 

Intusschen hebben sinds 1920 hier te lande tot tweemaal toe 
nieuwe verkiezingen plaats gehad, nl. in 1922 en 1925, het aspect 
der Kamer is in den loop der jaren geheel veranderd. Juist deze 
verandering in de samenstelling der Kamer is een der aanlei-
dingen geweest, waarop op voorstel van de Commissie van Rap-
porteurs besloten werd het ratificatie-ontwerp, waarover reeds 
een Memorie van Antwoord was uitgebracht, opnieuw in de 
afdeelingen te doen onderzoeken. 

Ik vraag mij af, of deze procedure eenigen zin zou gehad heb-
ben, wanneer de Kamer van oordeel zou zijn geweest, dat 
afgescheiden van de argumenten pro en contra — dit tractaat 
„fatsoerishalve" toch moest worden aangenomen. E n dinrover 
loopt de zaak. Ik spreek immers over de prealabele vraag. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1926—1927. — IL, 
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Mijnheer de Voorzitter! E r hestaat bij vele leden der Kamer 

blijkbaar een zekere schroom — mag ik het woord „valsche 
schaamte" gebruiken? — om dit verdrag critisch te beoordeelen. 

Deze leden zijn blijkbaar beducht voor den indruk, dien de 
verwerping van het verdrag naar buiten maken zal. 

Bestaat er voor deze beduchtheid eenige redelijke grond? 
Ja , wanneer het buitenland, met name België, uitgaat van de 

gedachte, door dr. Nolens als feit gesteld: in 1919/20 zat gij, 
Nederlanders, in de knel, toen waart gij tot alles bereid, om ons, 
Belgen, vriendelijk te stemmen, en nu het gevaar geweken is, 
vat gij, Nederland ere, weer moed en viert het nationaal egoïsme 
weer hoogtij. 

Mijnheer de Voorzitter I De praemisse van dezen gedachten-
gang is juist of zij is onjuist. 

Is zij juist, m. a. w. werd in 1919 Nederland werkelijk in een 
hoek gedrukt, dan steekt er niets oneervols in, om thans — nu 
bovendien de Belgen zelf in 1920 de onderhandelingen hebben 
afgebroken — ons zelf te hernemen en dit ontwerp in het 
museum onzer vaderlandsche historie op te bergen als blijvend 
monument van wat in de jaren na den oorlog tegenover Neder-
land geoorloofd werd geacht. 

Is de praemisse echter onjuist — en de Minister put zich uit, 
om ons dat te verzekeren — en werden in 1919/20 in volle vrij-
heid de gevraagde concessies gegeven dan nog blijft het 
intermezzo tuschen 1920—1924 zijn beteekenis behouden, doch, 
dat weggedacht, dan is er geen enkele reden om zich over den 
indruk naar buiten te verontrusten. 

Beduchtheid voor onze internationale reputatie kan er alleen 
zijn, wanneer men naar buiten den schijn wil wekken, alsof in 
1920 niet onder eenige pressie is gehandeld, terwijl men voor 
zich zelf overtuigd is van het tegendeel. 

De Volksvertegenwoordiging — aldus luidt mijn eerste stel-
ling — kan zich, gezien de historie der totstandkoming van dit 
tractaat, volkomen vrij gevoelen, om deze revisie van het ver-
drag van 1839 te beoordeelen naar zijn innerlijke waarde. 

Zou het echter ook mogelijk kunnen zijn, dat het Parlement 
op dit moment zijn vrijheid zal moeten intoomen wegens moge-
lijke pressie, die nog van andere zijde dan van België geoefend 
zou kunnen worden? Staat Nederland ten opzichte van dit 
tractaat onder toezicht of voogdij van de Mogendheden, die in 
1830 het pact van Londen sloten, is de wedergeboorte van de 
commissie van XIV te verwachten, of zou misschien de Raad 
van den Volkenbond tusschenbeide kunnen komen? M. a. w., 
was het niet genoeg, dat, in den gedachtengang van sommigen, 
de vrees en de angst de ouders waren van dit verdrag, en moet 
ook de adoptie wederom onder pressie geschieden? 

Mijnheer de Voorzitter! He t loont de moeite, om ook deze 
zijde van het probleem te bezien, omdat hij bevestigende beant-
woording van deze vragen het wel zou kunnen geschieden, dat 
elke bespreking van het tractaat zelf verder geen nut en belang 
zou hebben. Wanneer de Kamer niet vrij is, dan ware het beter 
de discussies te sluiten en met opeengeklemde tanden vóór te 
stemmen. 

Welke rechtspositie neemt Nederland ten opzichte van de 
traetatcn van 1839 in? Ziehier de vraag, die thans moet worden 
besproken. 

Kan men daarbij een meer veiligen weg gaan dan dien, welke 
ons door prof. Struycken in zijn op verzoek van dezen Minister 
van Buitenlandsche Zaken in 1919 geschreven brochure ,,Neder-
land, België en de Mogendheden" is aangewezen? 

He t zou mij te ver voeren den gedachtengang van deze 
brochure op den voet te volgen. Leest men haar aandachtig 
door, dan wordt men gewaar, dat dezelfde geest, die uit die 
regelen spreekt, de Nederlandsche Regeering heeft bezield, toen 
zij in de moeilijke dagen van het voorjaar 1919 het Nederlandsche 
standpunt met onom6tootelijke logica heeft verdedigd. 

Nederland stond in 1814 en 1815 te midden van het nieuwe 
Europa als een volwaardige souvereine Staat ; zelf had het zon-
der hulp van anderen het Napoleontisch juk van zich geworpen 

In 1830 is er niet over gedacht eenige medezeggenschap over 
het lot der Noordelijke Nederlanden voor de groote Mogend-
heden te vindiceeren, zelfs niet op den titel van ,,het belang 
van den algemeenen vrede in Europa" . België echter was een 
willoos object van bemoeiing dier Mogendheden, het bezat geen 

zelfbeschikkingsrecht, het was een creatuur van de landen, die 
het hadden vrijgemaakt. 

Op grond van de feiten komt prof. Struycken dan ook tot do 
slotsom: 

, ,Het feit van de tusschenkomst der Mogendheden in de 
jaren 1830 tot 1839 kan voor haar rechtens geen titel op-
leveren voor nieuwe inmenging in de verhoudingen tusschen 
Nederland en België. De inleiding was het ongedaan maken 
van de vereeniging, niets meer; de Mogendheden traden 
daarbij op, omdat zij zich gerechtigd achtten, nu dit in het 
het belang van den vrede noodig bleek, een andere lotsbe-
6temming van de zuidelijke gewesten te verzekeren; de 
Nederlandsche Koning legde zich hierbij neer, kwam met 
de Mogendheden, en later ook met België, de voorwaarden 
der afscheiding overeen in dien zin, dat Nederland terug-
keerde tot zijn gebied en zijn rechten, die het sinds eeuwen 
als zelfstandige Staat had bezeten, behoudens eenige bij 
wijze van ruil tot stand gebrachte veranderingen en de ver-
zekering van het beginsel van de vrije vaart op de Schelde. 

Daarmede was in volstrekten zin het oude souvereine 
Nederland weder zich zelf geworden, d. w. z., een Staat, 
die zich ten aanzien van zijn internationale verhoudingen 
en rechten geen inmenging van andere Mogendheden heeft 
te laten welgevallen." 

Ziehier, Mijnheer de Voorzitter, het sterke, onaantastbare, op 
onze volstrekte souvereiniteit gegrondveste standpunt over het 
recht van Nederland, om elke inmenging van anderen bij de 
regeling van onze verhouding tot België zonder reserve af te 
wijzen. 

He t feit, dat de Nederlandsche Koning in 1839 met de 
Mogendheden een verdrag sloot, bevat geen titel voor die 
Mogendheden om zich met deze materie te bemoeien, integen-
deel, die Mogendheden hebben zich plechtig verbonden — gelijk 
Struycken het uitdrukt — om, als Nederland dit vordert, de 
ongerepte naleving van het tractaat van 1839 te verzekeren. 

He t eenige recht, dat de Mogendheden in deze materie hebben, 
is van negatieven aard. Nederland en België kunnen nl. alle 
onderwerpen, in de inleidingsakte neergelegd, op eigen gelegen-
heid veranderen, voor sommige veranderingen hebben zij de 
instemming der Mogendheden noodig, nl. voor dezulke, die een 
internationaal gevolg mochten hebben. De quaestie der water-
wegen staat daar uit den aard der zaak geheel buiten. He t be-
treft alleen het staatkundig statuut van België. 

Nu is het van den anderen kant niet te ontkennen, dat de 
wijze, waarop de geallieerde en geassocieerde Mogendheden in 
1919 aanvankelijk buiten Nederland om de zaken hebben aan-
gevat, de beteekenis van de tractaten van 1839 geweld heeft 
aangedaan. 

Doch de Nederlandsche Regeering heeft steeds consequent 
vastgehouden aan het feit, dat Nederland zijn verhoudingen met 
België geheel zelfstandig zou kunnen regelen. 

In zijn brief van 19 Juni 1919 aan den Franschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken, den heer Pichon, zegt de Nederlandsche 
Minister nog uitdrukkelijk, dat hij het als vaststaande aanneemt, 
dat de beslissing van de commissie van XIV niet aldus zal kun-
nen worden uitgelegd, dat er maatregelen uit voort kunnen 
vloeien, waarover België en Nederland het niet onderling eens 
zijn geworden. 

Dit voorbehoud werd door den Franschen Minister, als voor-
zitter van de commissie van XIV, aanvaard en wel in dezen zin, 
dat die commissie haar taak niet aldus opvatte, dat zij slechts 
heeft op te teekenen, wat beide landen zijn overeengekomen, 
maar dat zij ter wille van de goede verstandhouding tusschen 
Nederland en België er niet van af wil zien, om te pogen de 
geschillen, die beide landen zouden kunnen scheiden, met 
elkander te verevenen. 

De rol der commissie van XTV was derhalve zuiver van 
bemiddelenden aard. Zij matigde zich geen enkel recht aan, om 
aan Nederland ten aanzien der bevaarbare waterwegen — want 
daarover liep het alleen — iets voor te schrijven. Nederland was 
vrij en bleef vrij om zijn znVr>n m»t Br,r?ië zelfstandig af te doen. 
Ook volgens de commissie van XIV. E r bestaat dan ook geen 
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enkele grond voor vrees of beduchtheid, dat uit verwerping van 
het tractaat eenige titel tot interventie van anderen geboren kan 
worden. 

Het Nederlandsche parlement is, naar mijn overtuiging, zoo-
wel tegenover België als tegenover de Mogendheden, binnen het 
raam zijner verantwoordelijkheid voor de zaak zelf, vrij in zijn 
beslissing. 

Er is in een vergadering, aan dit verdrag gewijd, geschermd 
met een mysterieus gezegde. Bij de beoordeeling van dit tractaat 
moesten wij niet alleen letten op hetgeen men wel ziet, maar 
ook op hetgeen men niet ziet. 

Mijnheer de Voorzitter I Zoo'n gezegde mag uitermate ge-
schikt zijn om hen te imponeeren, die de rechtspositie van 
Nederland ten opzichte van het probleem van België niet kennen, 
voor den ingewijde is deze raadseltaal zonder eenig gewicht. 

Ik heb eenigszins uitvoerig stilgestaan bij de prealabele vraag 
der vrijheid om dit tractaat te aanvaarden of te verwerpen, om-
dat er over de bepalingen zelf niet zakelijk te spreken valt, 
wanneer niet onomstootelijk vaststaat, dat de ratificatie van dit 
ontwerp-verdrag nog iets anders en iets meer is dan een for-
maliteit. 

Het spreekt wel vanzelf, Mijnheer deVoorzitter.dat de vrijheid 
van het Parlement om een tractaat als het onderhavige te ver-
werpen, geen daad van willekeur mag zijn, dat—gelijk ik voorop-
stelde — zeer gewichtige redenen voor verwerping noodig 
moeten zijn. 

Te recht stelt de Minister op blz. 7 van zijn eerste Memorie 
van Antwoord: 

„Het zou met de consequentie en de betrouwbaarheid, 
die de Nederlandsche internationale politiek kenmerken en 
die in de na-oorlogsche jaren aan de verheffing van het aan-
zien van ons land ten goede zijn gekomen, niet hebben 
gestrookt, wanneer wij van houding waren veranderd op 
het oogenblik, dat aan het geding eindelijk een einde scheen 
te komen.'' 

Van den anderen kant echter constateer ik met genoegen, dat 
de Minister zelf ernstige ertiek op zijn arbeid niet bij voorbaat 
onontvankelijk verklaard. 

In de tweede Memorie van Antwoord zegt immers de Minister 
naar aanleiding van de oppositie tegen het Antwerpen—Moer-
dij k-kanaal: 

„Zou dit inderdaad in die mate het geval zijn, dat de 
bloei onzer haven ernstig werd bedreigd, om van ondergang 
nog niet eens te spreken, dan zou een overweging in het 
spel komen, waarvoor andere, hoe gewichtig ook, allicht 
zouden moeten wijken.' 

Mijnheer de Voorzitter! Door te constateeren, dat de Kamer, 
rekening houdende met alle omstandigheden, zoowel met het 
verleden als het heden en ook met de toekomst, eenige vrijheid 
heeft bij het bepalen van hnnr houding, beginnen eerst de moei-
lijkheden, waarvoor de Kamer is gesteld. 

Laat mij de vraag mogen stellen, dat bij het wikken en wegen 
van devoor- en nadeelenm. i. de argumenten, ontleend aan meer 
materieele belangen, achtergesteld dienen te worden bij die 
van meer algemeen politieken aard, ofschoon onze waardeering 
niet zoo ver mag gaan, dat ook de materieele elementen buiten 
debat moeten worden gelaten. Nederland geniet, in tegenstelling 
van België, een zeer hoogen levensstandaard; op sociaal terrein 
— speciaal op woninggebied — staat België nog mijlen achter; de 
voeding en kleeding der breede massa van ons land voldoet aan 
hooge eisehen. Mijnheer de Voorzitter I Ik waarschuw tegen de 
voorstelling van zaken, als zou het belang onzer havens voor-
namelijk een belang zijn van een klein getal rijkaards, die zich 
de weelde kunnen veroorloven dure, onhandige en smakelooze 
advertenties te plaatsen. 

Wanneer door de Nederlandsche Regeering aan de Volksver-
tegenwoordiging het voorstel wordt gedaan medewerking te ver-
leenen aan de herziening van het tractaat van 1839 en daarbij 
aannemelijk tracht te maken, dat de oplossing van „het probleem 
van België" het brengen van offers onzerzijds noodzakelijk 
maakt, dan moet ni.i. toch eerst worden nagegaan, welke be-

teekenis de scheidingsakte van 1889 voor beide landen en Europa 
heeft gehad. 

De Memorie van Toelichting heeft in enkele kernachtige woor-
den de beteekenis van de verdragen van 1839 aldus omschreven: 

„Bij deze verdragen werden de scheidingsregeling en het 
staatkundig statuut van België gesteld onder den waarborg 
dier Mogendheden (nl. van Frankrijk, Groot-Britannië, 
Oostenrijk, Pruisen en Rusland). 

Aan die scheiding lag, wat Nederland betreft, het be-
ginsel ten grondslag, dat, hetgeen aan Nederland was toe-
gevoegd, daarvan weder zou worden losgemaakt, zonder 
dat aan eenig recht van Nederland, hetwelk in de jaren 
1813 en 1814 zijn onafhankelijkheid zelfstandig had her-
wonnen en zich opnieuw als souvereine Staat had gecon-
stitueerd, werd geraakt. 

Wat de garantie betreft, deze werd niet slechts in het 
belang van België en het algemeen politieke evenwicht, 
maar ook in het belang van Nederland in het leven ge-
roepen." 

Mijnheer de VoorzitterI Bx vestig er de aandacht op, dat de 
Minister toegeeft, dat het tractaat in 1839 wel degelijk ook 
in het belang van Nederland werd aangegaan. Trouwens, wie 
de brochure van prof. Struycken: „Nederland, België en de 
Mogendheden" en de studie van dr. D. A. Beekman „Neder-
landsch of Belgisch" bestudeerd heeft, zal bezwaarlijk kunnen 

| ontkennen, dat het tractaat van 1839 een groot stuk „Neder-
landsch belang" vertegenwoordigde, en dat derhalve bij de 
herziening van dat verdrag dit feit mede in aanmerking moest 
worden gebracht. De herziening van het verdrag beteekende 
voor Nederland op zich zelf reeds een zeer groot offer. 

Nu is het wel merkwaardig, dat de Minister in zijn Memorie 
van Toelichting de bevoegdheden der groote Mogendheden om 
zich met de Belgisch-Nederlandsche aangelegenheden actief te 
bemoeien, eenerzijds ontkent, doch aan den anderen kant het 
als een succes doet voorkomen, dat voortaan de wederzijdsche 
belangen der beide landen los van eenige bemoeiing van de zijde 
der Mogendheden kunnen worden geregeld. 

In de Memorie van Toelichting, bladz. 5 en 6, lees ik: 

„Ofschoon de Mogendheden aan evenbedoelde verdragen 
geen andere aanspraken konden ontleenen dan op mede-
zeggenschap in wijzigingen, die het politiek statuut van 
België raken heeft Nederland niettemin bij meer 
dan één gelegenheid ondervonden, dat het in zijn verhouding 
tot België niet voor bemoeiing der Mogendheden was 
gevrijwaard.'* 

Uit deze zinsnede zou men kunnen opmaken, dat het voor 
Nederland een soort verlossing beteekende, dat het tractaat 
met België van 1839 door een ander kon worden vervangen. 

Dit uitgangspunt, Mijnheer de Voorzitter, acht ik geheel in 
strijd met de rechtspositie van Nederland krachtens de verdragen 
van 1839. De Mogendheden konden en kunnen slechts in zeer 
speciale gevallen zich met de Belgisch-Nederlandsche zaken 
inlaten. En dan nog alleen, gelijk gezegd, in negatieven zin. 
Zij moeten in sommige gevallen achteraf kunnen weigeren, een 
tusschen beide landen getroffen akkoord te homologeeren, doch 
verder gaat hun bevoegdheid niet. 

Het is op gezag van prof. Struycken, dat ik met hem de voor-
stelling van zaken, door den Minister gegeven, kan tegenspreken. 

„Nimmer", — aldus prof. Struycken op bladz. 22 zijner 
brochure, — „sinds 1839 hebben de Mogendheden zich in 
eenige regeling tusschen Nederland en België gemengd. 

Zou men als uitzondering hierop willen noemen het trac-
taat van 1867, betreffende de neutraliteit van Luxemburg, 
dan bevestigt deze opnieuw, dat alleen wanneer het gaat 
om veranderingen in het politieke status quo, door de trac-
taten van 1839 geschapen, die onmiddellijk den vrede in 
Europa betreffen, er van noodzakelijke medewerking der 
Mogendheden kan sprake zijn, zooals deze thans noodig 
zouden zijn voor de opheffing der bepalingen, die de per-
manente neutraliteit van België en het verbod, de haven 
van Antwerpen tot een oorlogshaven te maken, inhouden." 
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Het moge dan waar zijn, dat de Mogendheden in het ver-

leden eenige malen, in het belang van Europa en nu ook van 
ons land, zich met ons hebben bemoeid, wat niet hetzelfde is 
als bemoeiing met onze verhouding tot België, zulks is aller-
minst te beschouwen geweest als een nadeel voor ons land. 

De algeheele opheffing van België's verplichting tot onzijdig. 
heid, zij moge door ons niet daadwerkelijk te beletten zijn, een 
voordeel beteekent zij voor ons niet. Gedurende 3/4 eeuw is 
België door zijn onzijdigheid voor ons land een scheidsmuur 
geweest tegen elke agressieve politiek van Frankrijk. 

Evenmin kan ik met den Minister medegaan, wanneer hij 
de opheffing van de garanties der Mogendheden een Neder-
landsch belang noemt. Zou de Minister nu werkelijk meenen, 
dat de bemoeiing der Mogendheden, waartegen ons land niet 
gevrijwaard bleek, geheel tot het verleden zal behooren, wanneer 
het voor ons liggend verdrag wordt geratificeerd ? Is het veeleer 
niet te vreezen, dat in onze verplichtingen ten aanzien van de 
verdediging van Limburg en in de daadwerkelijke handhaving 
onzer souvereiniteitsrechten op de Schelde, evenveel bronnen 
tot bemoeiing van anderen verscholen liggen? Zal Frankrijk — 
anders dan in 1911/12 — (om een voorbeeld te noemen) zich 
niet verzetten tegen een kustversterking bij Vlissingen, nu het 
België vrijstaat, om van Antwerpen een oorlogshaven te maken? 

Neen, Mijnheer de Voorzitter, Nederland en Europa zijn 
oneindig veel verschuldigd aan dn garanten van ons tractaat 
van 1839; het ware ondankbaar in hooge mate en bovendien 
volkomen in strijd met de waarheid, om het voor te stellen 
alsof het prijsgeven van het verdrag van 1839 aan Nederland-
sche zijde als een verlichting zou worden gevoeld. 

Ik herinner er aan, dat in 1839 twee der garanten België 
gedwongen hebben, Limburg te ontruimen; in 1840 dwong de 
meerderheid der garanten België, zijn kostbare en dreigende 
oorlogstoerusting te staken; in 1848 was een der garanten paraat 
om een met België voorbereiden revolutionnairen opmarsen naar 
het noorden te stuiten; in 1859 hebben drie onzer garanten 
weten te beletten, dat Nederland in den oorlog werd betrokken; 
in 1867 hebben wij reden om aan 4 der garanten onze erken-
telijkheid te betuigen, dat Limburg niet behoefde toe te treden 
tot den Duitschen Bond en voortaan uitsluitend Nederlandsche 
provincie zou zijn; in 1868 werd de aankoop van de Belgische 
Oosterspoorwegen door Napoleon III — waardoor Frankrijk door 
België en Limburg een invalspoort naar Duitschland zou heb-
ben verkregen — door de garanten belet; in 1870 was het 
wederom aan onze borgen van de verdragen van 1839 te danken, 
dat èn België èn ons land niet medegesleept werden in den 
Fransch-Duitschen oorlog. 

Het is mij onbegrijpelijk, hoe een Nederlandsch Minister er 
toe is kunnen komen, om het vervallen dezer garanties voor 
te stellen als een belang voor ons land, waartegenover onzerzijds 
concessies op haar plaats zouden zijn. Prof. Struycken zegt in 
zijn brochure „Nederland, België en de Mogendheden" op 
bladz. 19: 

Het zal den Minister evenmin mogelijk zijn, de voorstelling 
ingang te doen vinden, dat de opheffing van het verbod om van 
Antwerpen een oorlogshaven te maken, een Nederlandsch be-
lang vertegenwoordigt. 
_ Men moge tot in den treure herhalen, dat Antwerpens mari-

tieme emancipatie onverbreekbaar verbonden is aan de ophef-
fing der neutraliteit van dat land — een stelling,'die voor betwis-
ting vatbaar is; immers is het verbod ,,Antwerpen oorlogsha. 
ven" ook tijdens de vereeniging van beide landen gehandhaafd 
geweest —, voor Nederland is die emancipatie niet zonder be-
denkingen en kan op zeer deugdelijke gronden zijn bestreden. 

Bij dit punt toch doet zich in sterkere mate nog dan bij de 
opheffing der garanties de eigenaardigheid voor, dat een beslis-
sing is genomen, zonder dat een der groote Mogendheden, die 

indertijd partij was bij de verdragen van 1839, in de zaak is 
gekend. Heeft de Minister zich er rekenschap van gegeven, dat 
Eusland te eeniger tijd in verzet zou kunnen komen tegen alles 
wat in de laatste jaren ten aanzien van België is geschied? 

Was het niet voorzichtiger geweest, de geheele quaestie te 
laten rusten tot tijd en wijle Rusland zijn historische rechten 
had kunnen uitoefenen nopens de Belgisch-Nederlandsche ver-
houdingen? 

Doch dat daargelaten: het vraagstuk van Antwerpen oorlogs-
haven is van zoo complexen aard, daarbij zijn behalve de groote 
Mogendheden zooveel andere landen betrokken (ik noem Por-
tugal, Denemarken, Spanje, Brazilië, Zweden, Noorwegen), 
dat in de toekomst op Nederland een wel zeer zware verantwoor-
delijkheid rust, wanneer het, vrijwillig of gedwongen, medewer. 
king zou moeten geven aan het verwezenlijken van Antwerpens 
emancipatie op dit gebied. Hier ligt — de heer Heemskerk heeft 
dat gisteren uitvoerig aangetoond — een bron van internationale 
onaangenaamheden en erger, ook voor ons land, dat van ouds-
her de bewaker was van het vredelievend karakter van de 
Schelde. 

Toegegeven, dat het pleit voor ons niet te winnen was, we 
ontkennen van den anderen kant echter niet, dat ook hier weder-
om de revisie van het statuut van 1839 voor Nederland een zeer 
groot voordeel beteekende. 

Mijnheer de Voorzitter I Omtrent de verplichtingen en rech-
ten van Nederland ten aanzien van de doorvaart van Belgische 
oorlogsschepen door de Schelde in oorlogstijd en in tijd van 
vrede, bestaat geen overeenstemming, en mèt den geachten 
afgevaardigde den heer Heemskerk acht ik dit een der meest 
bedenkelijke zijden van dit verdrag. 

Vervolgens brengt de opheffing van de Belgische neutraliteit 
voor ons land de consequentie mede, dat overschrijding van 
onze grens als casus belli wordt beschouwd, rk waag het niet, 
aan deze clausule van het verdrag een uitleg te geven. Alleen 
staat dit voor mij vast: omtrent de beteekenis dezer clausule 
bestaat tusschen België en ons eveneens geen overeenstemming. 
Men leze slechts, wat hierover in de Belgische Kamer is gezegd. 

Na wat anderen hierover gezegd hebben, laat ik dezen uitleg 
rusten, ik heb dien uitleg niet noodig, omdat ik slechts wilde 
betoogen, dat ook in dit opzicht elke wijziging in den tot 1914 
bestaan hebbenden toestand voor ons land een achteruitgang 
beteekent. 

Er is een tijd geweest, dat ook de Minister van oordeel was, 
dat de herziening van de tractaten van 1839 een uitsluitend 
Belgisch belang was. 

In de vergadering dezer Kamer van 3 Juni 1920, waarin een 
uiteenzetting werd gegeven van het Wielingen-incident, zeide 
de Minister: 

„Nederland heeft echter de herziening der verdragen van 
1839 niet gezocht en heeft die ook niet noodig. Aan Neder, 
land wordt door die herziening geen voordeel geboden." 

Zoo is het inderdaad. 
Wat de gewichtigste punten betreft, laat deze rev's".' r*n in 

het onzekere; ik noem de Wielingenquaestie, de doorvaart van 
Belgische oorlogsschepen over de Schelde, de casus-belli-clau-
sule; wat de positieve voordeelen van het oude verdrag van 
1839 aangaat, deze worden zonder meer prijs gegeven, als ware 
wijziging van het Belgisch staatkundig statuut ook voor ons 
land een zegen. 

Bezien wij thans, waartoe Nederland zich tegenover België 
heeft verbonden. 

Het betreft hier het samenstel van bevoegdheden, die België 
op onze rivieren en op ons grondgebied heeft weten te be-
dingen. 

Het is van het hoogste belang, Mijnheer de Voorzitter — niet 
alleen voor het huidig levend geslacht, maar meer nog voor 
het nageslacht —, goed vast te stellen, welke draagwijdte de 
overeenkomst van 1839 heeft t.o.v. de Nederlandsche verplich. 
tingen, met betrekking tot de openstelling en het bevaarbaar 
houden van onze rivieren. 

Wanneer de Belgische verlangens inderdaad afgeleid kunnen 
worden uit de bepalingen van de scheidingsakte of uit eenige 

,,De Mogendheden zijn nog verder gegaan; zij hebben 
de voorwaarden, waaronder de afscheiding plaats vond, aan 
Nederland gegarandeerd. Wel verre dus, dat zij aan het 
tractaat van 1839 eenigen titel zouden kunnen ontleenen 
om verandering in die voorwaarden te brengen, zijn zij 
plechtig verbonden, als Nederland dit vordert, de ongerepte 
naleving er van te verzekeren.'' 
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andere bron van recht, dan zou daarin moeten worden berust. 
Maar tevens zouden wij ons volkomen bewust moeten zijn, dat 
de zaak wederom niet definitief geregeld zou zijn en dat vroeg 
of laat opnieuw België zou kunnen eischen, dat op ons gebied 
nieuwe kanalen aangelegd en nieuwe werken uitgevoerd zouden 
moeten worden. Zou dit standpunt juist zijn, dan zou naast het 
nadeel, dat Nederland op dit moment zich laat welgevallen, de 
mogelijkheid van nog grootere nadeelen niet zijn uitgesloten. 

He t gaat hier in de eerste plaats om de interpretatie van 
§ 8 van artikel IX van het verdrag van 1839. 

Volgens deze paragraaf zal de Nederlandsche Regeering, wan-
neer door natuurlijke gebeurtenissen of kunstwerken in het 
vervolg de waterwegen, in dit artikel genoemd, onbruikbaar 
mochten worden, aan de Belgische scheepvaart andere even 
zekere en even goede en gemakkelijke wegen ter vervanging 
van die onbruikbaar geworden wegen aanwijzen. 

In de eerste Memorie van Antwoord geeft de Minister te 
kennen, dat de economische aanspraken van België hechter 
gefundeerd waren dan de politieke. 

,,België kan zekere rechten ontleenen", aldus de Minister, 
„omdat de verdragen van 1839 nopens de verbindingen van 
België met de zee, den Rijn en het Duitsche achterland 
speciale voorzieningen hadden getroffen in het economisch 
belang van België, welke samenwerking tusschen de beide 
landen veronderstelden". 

De Minister wil de meening ingang doen vinden, dat § 8 van 
artikel IX van het tractaat van 1839 moet worden gezien „in 
het licht der historie en van het streven der Mogendheden, om 
het economisch bestaan van België, dat door zijn ligging van 
Nederland afhankelijk zou worden", te verzekeren. 

Hieruit zou dus blijken, dat in het tractaat van 1889 t.o.v. 
de economische verhouding tusschen beide landen kiemen waren 
gelegd, die eens later tot vollen wasdom zouden kunnen geraken. 

Mijnheer de President! Ook al zou men bereid zijn, om België 
de toegezegde kanalen te gunnen, dan nog zou er m. i. over-
wegend bezwaar gemaakt moeten worden tegen de omstandig-
heid, dat deze Nederlandsche concessies geplaatst zijn in het 
kader der herziening van het t ractaat van 1839. 

Hierdoor toch wordt van dat oude tractaat, dat aan Neder-
land precies voorschreef, waartoe het in dit opzicht verplicht 
was, een voor evolutie vatbare en elastische formule gemaakt, 
die op ons land een eeuwigdurend, als onbeperkt gedacht servi-
t U ut — dit woord is ook door dr. Nolens gebezigd — zou leggen, 
waarvan de consequenties niet zijn te overzien. 

Hier wordt een precedent geschapen van ver strekkende ge-
volgen: een precedent, dat 75 jaren Nederlandsche politiek met 
één slag vernietigt. 

Ik acht het een groot succes voor de Belgische diplomatie, 
dat zij op dit punt de Nederlandsche Regeering heeft weten 
af te brengen van het steeds gehuldigde standpunt, dat het 
t ractaat van 1839 concreet en precies de Nederlandsche ver-
plichtingen voorschreef. 

Een succes, dat des te grooter is. nu door de beperktheid van 
het terrein der onderhandelingen Nederland in de onmogelijk-
heid schijnt gebracht te zijn, reeds lang bestaande desiderata, 
als die omtrent de spoorwegtarieven van Terneuzen, de verlaging 
der Belgische invoerrechten, het aangaan van een tolunie, recht-
streeksche telegraafverbinding met Frankrijk, rechtstreeksche 
spoorverbindingen met het Zuiden, tegemoetkomingen bij de 
Maaskanalisatie en zooveel zaken meer, in het geding te brengen. 

Door aanvaarding van het door België gewenschte systeem, 
opende Nederland voor België een reeks perspectieven en werd 
zelf beperkt in zijn eigen keuze. 

Wanneer de Minister dan ook het verwijt van onevenwichtig-
heid in wederzijdsche praestaties tracht te weerleggen door te 
verwijzen naar den aard van het overleg, dan bedient hij zich 
eenvoudig van een petitio principii. 

Wat ik zoo juist zeide met betrekking tot de toegestane 
kanalen, geldt in dezelfde mate voor het nieuwe Schelderegime. 
Ook in deze materie heeft de Minister toegelaten, dat de hechte 
bodem van het tractaat van 1839 werd ondergraven. De nieuwe 
grondslag van dat regime is thans geworden „een postulaat van 

den gegeven geographischen toestand", terwijl de instelling der 
beheerscommissie op haar beurt een postulaat wordt genoemd 
van dat zelfde beginsel, een beginsel, dat naar mijn oordeel een 
ander is dan dat van het tractaat van 1839. 

Ik ben van meening, dat hier de kern schuilt van het 
meeningsverschil tusschen den Minister en zijn tegenstanders in 
Nederland. He t zij mij daarom veroorloofd hierbij nog een 
oogenblik stil te staan. He t is de verdienste van mr. A. J . van 
Vessem, dat hij in zijn onlangs als brochure uitgegeven artikelen, 
oorspronkelijk in het Utrechtsch Dagblad van 10 en 12 October 
1926 verschenen, op de historische onjuistheid van den grond-
slag van Minister van Karnebeek's beleid in de Belgische aan-
gelegenheid heeft gewezen. 

Met hem acht ik het bij voorbaat hoogst onwaarschijnlijk, 
dat Koning Willem I er in zou hebben toegestemd, dat de 
scheidingsakte een reeks principieele verplichtingen tegenover 
België zou inhouden, welker omvang, naar gelang der behoefte 
van België, zonder recht op compensatie onzerzijds, uitgebreid 
zou kunnen worden. 

Wanneer men de stukken raadpleegt, die aan de afsluiting van 
de tractaten van 1839 zijn voorafgegaan, dan zal men tevergeefs 
de evolueerende economische behoefte van België als beginsel 
der scheiding zien aanvaard. 

Onveranderd is steeds het s tandpunt der Nederlandsche Regee-
ring geweest, dat in het tractaat van 1839 alles geregeld was, 
wat te regelen viel, en dat daaraan niet verder zou worden ge-
tornd, volgens bet beginsel, dat in het recht steeds predomineert, 
nl. dat elke exceptie op het gewone recht strikt moet worden 
uitgelegd. Welnu, de servituten, die Nederland in 1839 op zijn 
grondgebied en stroomen aanvaardde, zijn uit den aard der zaak 
te beschouwen als uitzonderingen op den regel. 

Mr. van Vessem citeert een nota van 9 Maart 1850 van de 
Nederlandsche Regeering aan den Belgischen gezant, waarin 
scherp en duidelijk de analogische toepassing van de hand wordt 
gewezen. 

Ik zal niet alle argumenten, door mr. van Vessem en door den 
luitenant-generaal H . L . van Oordt in zijn Gid*-artikel van Octo-
ber 1.1. opgenoemd, herhalen. 

Een zeer sterk argument voor de stelling dat — gelijk het heet 
in een nota van 26 Juni 1851 van de Nederlandsche Regeering — 
de verplichtingen, uit de verdragen van 1839 en 1842 voort-
vloeiend ten opzichte van de bevaarbaarheid der rivieren, zijn 
„obligations spéciales précises", acht ik gelegen in het feit, dat 
bij de schadevergoeding, die Nederland van België in 1839 ont-
ving, ook een post van f600 000 voorkwam „au regard aux 
avantages de navigation et de commerce, dont la Hollande est 
tenue de faire pour les Belges" . 

Wanneer de Minister dan ook telkens weer herhaalt, dat de 
Nederlandsche onderhandelaars het beginsel van „do ut d e s " 
niet hebben kunnen toepassen, omdat de aard van de onder-
handelingen daartoe geen gelegenheid laat, dan ligt in dat feit 
alleen voor mij de sterkste reden, om met het beleid van den 
Minister niet mede te kunnen gaan. 

Ik zal gaarne afwachten, wat de Minister op deze critiek, 
die — gelijk gezegd — de kern der zaak aanraakt, zal antwoor-
den, om daarnaar mijn eigen houding te bepalen. 

Hiermede is echter niet alles gezegd. Ook 's Ministers exegese 
van de befaamde achtste paragraaf van hoofdstuk IX van het 
t ractaat van 1839, waarin Nederland verplicht was aan de Bel-
gische scheepvaart andere, even zekere en even goede en ge-
makkelijker wegen, ter vervanging van de onbruikbaar geworden 
wegen, aan te wijzen, acht ik historisch geheel onjuist. 

Minister van Karnebeek leidt uit deze paragraaf voor België 
het recht af, om de Schelde in bevaarbaren staat te houden en 
nog wel overeenkomstig de voortgaande techniek van den 
scheepsbouw en de behoeften van het verkeer. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik laat geheel in het midden, of de 
Nederlandsche Regeering verstandig deed deze concessie aan 
België te doen. Mijn critiek richt zich tegen de totaal verkeerde 
interpretatie van den Minister nopens het tractaat van 1839. 
Tot voor kort gold immers in Nederland de opvatting, dat deze 
paragraaf alleen betrekking had op de kanalen, die Schelde en 
Rijn verbinden en niet op de Schelde. 
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uit art. IX van het tractaat van 1880 een grondslag voor dez« 
concessie te construeeren. 

Mijnheer de President! Ik ontkom niet aan den indruk, dat 
de constructies, waarin de toegestane concessies van België zijn 
vervat, eerst later zijn gewrongen in het kader van als mogelijk 
gedachte consequenties, die in het scheidingstractaat van 1889 
in embryonalen vorm reeds aanwezig zouden geweest zijn. 

Andere geachte sprekers hebben de aandacht gevestigd op de 
ernstige beperking onzer souvereiniteitsreohten op de Schelde en 
op het groote economische nadeel, dat de Nederlandsche havens 
na den aanleg van het Antwerpen—Moerdijkkanaal zullen onder-
vinden. Ik acht deze bezwaren geenszins gering; zij zullen ech-
ter voor het bepalen van mijn houding niet beslissend kunnen 
zijn. 

Voor mij is de hoofdzaak, dat het tractaat in zijn geheel ge-
nomen — ten gevolge van een vitium originis — de verhouding 
tusschen beide landen slecht regelt, dat een basis voor een goede 
verstandhouding ontbreekt, dat levensquaesties voor ons land in 
het onzekere zijn gebleven, dat een bron is ontstaan van inter-
nationale moeilijkheden, die als opgestapeld liggen en dat de 
vaste basis, waarop onze verhouding tot België gedurende 75 
jaren heeft berust, aan het wankelen is gebracht. 

Het spreekt vanzelf, dat de gemakkelijkste houding, die in 
deze zaak kan worden aangenomen, bestaat in het zich overgeven 
aan de leiding van den eminenten Minister van Buitenlandsche 
Zaken. Het is altijd een hachelijk werk, wanneer onder landge-
nooten verschil van meening heerscht over een probleem, waar-
bij een andere natie ten nauwste is betrokken. 

Elk woord, dat door den Minister en door anderen ten gunste 
van het tractaat is geschreven en is gesproken, maakt het voor 
hen, die er anders over denken, moeilijker om de inspraak van 
hun geweten te volgen. 

Zal elke stem tegen in België niet worden uitgelegd als een 
stem tegen dat land? Wie geluisterd heeft naar wat de heer 
Vliegen hier heeft gezegd, zal moeten toegeven, dat die vrees 
niet denkbeeldig is. Zal het mogelijk zijn een zuivere beoor-
deeling te verkrijgen van de motieven, die onze stem hebben 
bepaald ? 

Ik druk de hoop uit, Mijnheer de Voorzitter, dat althans in 
ons land. dit tractaat, hoe ook de beslissing moge uitvallen, 
geen aanleiding moge worden tot tweespalt en verwijdering en 
dat in ons land worde vermeden, dat de zuiverheid van de 
motieven, waarop de meeningen rusten, in twijfel wordt ge-
trokken. 

(Kortenhorst.) 
Prof. Colenbrander heeft in Augustus 1920 in De Oidt dezen 

uitleg aan de hand van vele documenten zoo sterk geargumen-
teerd, dat het mij ten zeerste verwonderd heeft in de stukken 
te lezen, dat de Minister van Buitenlandsche Zaken plotseling 
een veel ruimere strekking aan deze paragraaf heeft gegeven. 

Ik herinner aan de Nota der Nederlandsche Regeering van 
1869 aan den Belgischen gezant, waarin de classieke uitleg van 
§ 8 en art. IX nog eens duidelijk wordt herhaald. Er is wel eens 
sprake van geweest, dat bedoelde paragraaf ook van kracht zou 
zijn op het Sloe, doch in bedoelde nota wordt gestipuleerd, dat 
de aanwijzing van andere vaarwegen alleen in betrekking kan 
staan tot de waterwegen, genoemd in § 4 en § 5 van het meer-
genoemde artikel, de verbindingen dus naar het Noorden, doch 
niet naar de Noordzee. 

Zelfs van Belgische zijde is nimmer beweerd, dat Nederland 
eenige verplichting van dien aard had met betrekking tot de 
Wester-Schelde. Doordat Nederland alle Rijn en Wester-
Sohelde verbindende waterwegen, buiten de Ooster-Schelde, voor 
de Belgische scheepvaart openstelde, heeft § 8 van artikel IX 
zich zelf overleefd, is als het ware automatisch vervallen. 

Wanneer dit zoo is, wat blijft er dan over van den rechts-
grond, door den Minister geformuleerd, om zijn toestemming in 
het graven van het Antwerpen—Moerdijkkanaal te rechtvaar-
digen ? 

De tekst alleen van § 8 van artikel IX, waarin gesproken wordt 
van „aanwijzen" en niet van ,.graven" verzet zich tegen de 
exegese, gelijk door de Regeering aan het Parlement is voor-
gelegd. 

Het wordt nu voorgesteld, alsof het Nederlandsen belang 
dezer concessie hierin schuilen zou, dat het meer besproken 
artikel IX, § 8, hierdoor zou komen te vervallen. Een op de 
Zeeuwsche wateren rustend servituut zou hierdoor opgehouden 
hebben te bestaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Wie ter wereld heeft ooit gedacht, 
dat een dergelijk servituut op Zeeland rustte ? Niemand heeft het 
ooit gehoord, geen Belg zelf heeft er ooit een beroep op gedaan. 

Wij wandelen hier in raadselen. 
Ik hoop, dat de Minister in staat zal zijn aannemelijk te 

maken, dat zijn uitleg van § 8 van artikel IX op niet al te losse 
gronden berust en niet in de Memorie van Antwoord terecht is 
gekomen pour bcsoin de la cause. 

Ik herhaal, ik kan mij voorstellen, dat de Minister in de sfeer 
van 1919/20 heeft toegestemd in het Antwerpen—Moerdijk-
kanaal, doch voorshands is het mij niet mogelijk een verklaring 
te vinden, hoe deze bewindsman er toe gekomen is, om achteraf De vergadering wordt geschorst tot 'des avonds acht uur. 
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AVOOVEEÖADEREM. 

(Bijeenroepingsuur 8 namiddag.) 

Voorzitter: de heer Ruys de Beerenbrouok. 

De algemeene beraadslaging wordt hervat. 

(Llngbeek.) 
taat zijn bezwaren had, maar toch meende, dat dit noodig was, 
ten einde te komen tot oplossing van een internationaal 
probleem, waarbij het ging om de verhouding tusschen België 
en ons. 

Ik erken, Mijnheer de Voorzitter, dat, als er van die inter. 
nationale problemen zijn, vooral als wij zelf daarbij zijn betrok-
ken, op ons den plicht rust om aan de oplossing naar ons vér-
mogen mee te werken. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, als wij de internationale pro-
blemen op zulk een wijze moeten helpen oplossen, dat wij zelf 
daarbij het kind van de rekening worden, dan vrees ik voor twee 
dingen: ten eerste, dat wij daarmee dan nog niet aan het einde 
van de internationale problemen zullen komen, en ten tweede, 
dat wij, als natie, daarbij zelf aan ons einde zullen komen. 

Een ander motief, dat herhaaldelijk naar voren werd gebracht, 
was mede, ja, nog meer dan het vorige, een motief van zedelijken 
aard. Herhaaldelijk is ons toegeroepen: wij moeten tegenover 
den nabuur welwillendheid betoonen, ook in het sluiten van ver-
dragen, zonder daarbij met kruideniersachtige krenterigheid 
angstvallig te vragen of aan beide partijen wel precies evenveel 
wordt toegewogen. 

Zulk een welwillendheid zou ons tot goedkeuring van dit 
tractaat moeten bewegen; de heer Heemskerk noemde het 
gisteren eenigszins anders en sprak van „naastenliefde". 

Mijnheer de Voorzitter! Ik prijs dat motief in het afge-
trokkene, maar wat ons nu bezighoudt, noopt mij op te merken, 
dat liefde nooit is een zaak van dwang; liefde onderstelt altoos 
vrijwilligheid. 

Echter is het bekend, hoe onze Belgische naburen eerst zich 
hebben begeven naar Parijs, ten einde aldaar zich te verzekeren 
van een deel van ons grondgebied. 

Toen zij, wat nu in dit tractaat staat beschreven, als veel 
te gering hebben van de hand gewezen, hebben zij eindelijk dit 
tractaat wel aanvaard, maar niet zonder door gezaghebbende 
monden nog gedurig te betuigen, dat het toch maar minimale 
eischen zijn, waaraan wij door dit tractaat voldoen en dat men 
hier nog maar te doen heeft met het begin van een nieuwe 
regeling. 

Te voldoen aan zulke eischen.... wat de goede naam er voor is 
zeg ik nu niet, maar ik durf wel zeggen: zuivere naastenliefde 
noem ik het niet. Maar de geachte afgevaardigde de heer 
Heemskerk heeft dit zeker voorzien, want hij heeft verder 
gezegd:wij moeten deze zaak behandelen precies alsof wij nooit 
van Belgische annexionistische plannen hadden gehoord; wij 
moeten naastenliefde bewijzen zonder te vragen: heeft de naaste 
die liefdeblijken ook verdiend? 

Goed, Mijnheer de Voorzitter, maar dan meen ik te mogen 
zeggen, dat naastenliefde een deugd is, die aan andere deugden 
geen afbreuk mag doen, maar daarmede moet gepaard gaan. 

Om slechts iets daarvan te noemen: rechte naastenliefde 
moet vergezeld gaan van liefde tot ons zelf. Als dat niet het 
geval is, is die naastenliefde ziekelijk. Want het voorschrift 
luidt maar niet: Gij zult uw naaste liefhebben, maar wel: 
Gij zult uw naaste liefhebben als u zelven. Dit ook aan het 
adres van den heer Nolens, die ons „nationaal egoïsme". onver-
biddelijk laakte. 

En verder: rechte liefde heeft ook deze eigenschap: ze is 
niet onverstandig, maar gaat gepaard met wijsheid. 

Wie rechte naastenliefde betoont, gééft niet alleen, maar 
geeft „schoenen naar voeten" en geeft ook „naar vermogen". 
Beter kan ik het niet zeggen dan het wordt uitgedrukt in deze 
woorden: „Wie twee rokken heeft, deele mede aan dien, die 
niet heeft." 

Nu heb ik echter nooit gehoord, Mijnheer de Voorzitter, dat 
België, en in het bijzonder de stad Antwerpen, in zulke be-
nepen omstandigheden zoude verkeeren, dat zij zulk een bewijs 
van naastenliefde van ons zoude noodig hebben. Nu reeds is 
de haven van Antwerpen een der grootste wereldhavens, die 
onze groote handelshavens verre achter zich laat. 

Mijnheer de Voorzitter! Die voorspoed zij Antwerpen gegund! 
Maar nu. aan zulk een stad, met eigen hand, nog bovendien 
de voordeden te gaan brengen, die onze Nederlandsche handels-
steden aan haar natuurlijke ligging te danken hebben, Mijnheer 
de Voorzitter, zou het niet zijn, alsof er in onzen Bijbel stond 

De heer Lingbeek: Mijnheer de Voorzitter! U zult zeker met 
mij van oordeel zijn, dat het niet noodig, zelfs niet wenschelijk 
is, dat dit Belgisch tractaat nog eens van voren af aan door 
mij wordt onderhanden genomen. 

Dit tractaat is een been, waaraan reeds lang is gekloven, 
eerst buiten, thans in de Kamer, en dat door menschen, wier 
tanden op dit gebied scherper zijn dan de mijne. 

De Kamerleden zullen straks, als een herinnering aan deze 
geschiedenis, in hun huizen een kleine bibliotheek behouden 
over het Belgische tractaat alleen, waarvan zij hun geheele 
verdere leven nog zullen kunnen genieten. 

U zult mij dus vergunnen, dat ik mij in de onderdeelen niet 
langer verdiep, maar mij met korte woorden bepaal tot het 
geheel. En het dan bezie, vooral van de moreele zijde. 

Ik begin met twee dingen voorop te stellen: 
1°. dat wij, door het tractaat van 1839, tegenover België 

op ten minste drie punten waren gebonden; 
2°. dat op elk van die drie punten in dit nieuwe tractaat 

aan België veel méér wordt gegeven dan waartoe het oude 
tractaat verplichtte. 

Ik noem nu alleen maar (ik zou ook meer kunnen noemen) 
het Moerdijkkanaal, dat breeder zal worden dan één kanaal 
van dien aard ter wereld, dat gegraven zal worden voornamelijk 
door ons grondgebied en mede op onze kosten, en dat zal wor-
den aangelegd ten koste van den handel van onze groote steden. 
Aan zulk een verbinding van Antwerpen met onze rivieren, 
waardoor Antwerpen in menig opzicht nog gunstiger zou komen 
te liggen ten opzichte van die rivieren dan Rotterdam, daaraan 
heeft men in 1839 zeker nooit gedacht! 

Nagenoeg alle sprekers ten gunste van dit tractaat hebben dan 
ook min of meer onomwonden erkend, dat hier mag gesproken 
worden van een offer van onze zijde en dat te recht, want wel 
heeft meer dan één spreker, vooral de hooggeachte mede-afge-
vaardigde de heer Nolens, getracht een optelling te geven van 
al de voordeelen, die dit tractaat ons zou opleveren, voor de 
Zeeuwsche eilanden, voor de binnenvaart, voor Brabant, etc., 
maar die voordeelen verdwijnen tegenover de nadeelen in het 
niet. Het was niemand minder dan Thorbecke, die eenmaal 
aan onze handelsstad Amsterdam den naam gaf van hartader 
van Nederland. 

Zeker is in onzen tijd die naam evenzeer toepasselijk op het 
scheeprijk Rotterdam. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, dan mag ik kanalen, die ge-
graven zullen worden om aan den hartader van Nederland het 
bloed af te tappen en om dat af te leiden naar de hartader van 
een ander land, zeker een zwaar offer noemen. Want het is een ! 
bloedig offer. En bloed is dikker dan water. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, voor geweldige offers moeten 
geweldige motieven voorhanden zijn, anders mogen ze niet 
gebracht worden. 

Dus heb ik nagelezen, maar vooral ook hier in de Kamer het 
oor te luisteren gelegd, om die motieven te vinden. 

Nu trof het mij allereerst, dat gisteren onze hooggeachte mede- j 
afgevaardigde de heer Nolens erkende, dat wel is waar dit trac-
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(Lingbeek.) 
geschreven: Wie twee rokken heeft, trekke ze uit en deele 
mede aan dengene, die reeds drie heeft? 

Neen, Mijnheer de Voorzitter, ik zie niet in, dat door het 
«luiten van een verdrag als dit, de plicht eener rechte naasten-
liefde zou worden betracht. Men kan hier wel van naastenliefde 
en van welwillendheid spreken, maar het ware motief schijnt 
mij een ander: hetzij zwakheid, hetzij vrees voor erger, of wat 
van dien aard ook. Maar dan, Mijnheer de Voorzitter, dan acht 
ik het sluiten van een verdrag als dit in strijd met onzen volks-
aard en in strijd met onze volksgeschiedenis. Ten eerste in strijd 
met onzen volksaard. Indien dit verdrag kwam tot uitvoering, 
dan werd eenvoudig de kaas van het brood van het volk van 
Rotterdam en Amsterdam afgenomen, en die kaas werd gelegd 
op de reeds goedbelegde boterham van den Antwerpenaar. 

De heer Vliegen heeft er van gesproken, dat hier te lande in 
den laatsten tijd het volk der Belgen zou zijn voorgesteld als 
een soort van minderwaardig volk. Ik heb van zulke beschou-
wingen nooit gehoord; wèl kwam het mij wel eens ter ooren, 
dat van ons eigen volk werd gesproken als van „kaaskoppen". 
Ik hecht aan zulke namen niet veel waarde, maar wel meen 
ik toch dit te mogen zeggen, Mijnheer de Voorzitter: Wij Hol-
landers zijn nooit een volk geweest, dat zich de kaas van het 
brood liet eten. 

De heer Nolens heeft gesproken van ons prestige onder de 
volken; ik betwijfel, of ons prestige verhoogd zou worden als 
het bjeek, dat de Nederlandsche leeuw zoo tam was geworden, 
dat hij zich als een schaap liet scheren. Ten tweede achtte ik 
het in strijd met onze volksgeschiedenis. Onze historie meldt 
wel van een groot vaderlander, die verklaarde liever al de dijken 
door te steken en het land aan den waterwolt prijs te geven, 
dan dat hij het zich door overmacht liet ontweldigen. Onze 
historie meldt wel van een anderen groote (den derden Willem), 
die eenmaal uitsprak: het beste middel om den ondergang van 
het land niet te zien is: in de laatste schans te sneven. 

Onze historie gewaagt, zelfs uit minder glorierijke dagen, van 
een van Speyk, die liever de lucht inging dan dat hij prijsgaf, 
wat van het vaderland was. Ja, de historie, nog van de laatste 
tientallen van jaren, meldt ons van den vaderlander, prof. Blok, 
die, toen voor het eerst de Belgische aanspraken op Zeeuwsch-
Vlaanderen en Zuid-Limburg werden vernomen, antwoordde 
met een kort en krachtig: Laten ze 't dan komen halen. 

Dat, Mijnheer de Voorzitter, was Nederlandsche taal, zooals 
de vaderen die plachten te spreken, en waarvoor ik mij niet 
schaam. 

Nu wensch ik geenszins den indruk te wekken, alsof ook ik 
niet op een goede verstandhouding met onze naburen en daar-
om op een welwillende behandeling gesteld ben. Maar, Mijnheer 
de Voorzitter, dan een welwillendheid, die met wijsheid en 
waardigheid gepaard gaat en waarbij onze nationale traditiën 
worden hooggehouden. 

Gesteld: wij waren met zulke overdreven wenschen tot de 
Belgen gekomen, en de Belgen waren, behalve te wijs, ook te 
fier geweest om daarvoor aanstonds te buigen, dan zouden wij 
dat in de Belgen moeten eeren. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, dan moeten wij dien eerbied 
voor ons zelf ook bewaren, door zelf ons eveneens zoo te ge-
dragen. 

Want het lot der volkeren, evenals het lot van eiken mensch, 
ligt wel in de hand des Heeren; en wanneer het Hem zou be-
hagen, te komen over ons land met Zijn rechtvaardige oordeelen, 
dan moesten wij ons daarvoor buigen. Maar, met eigen hand weg 
te geven wat God aan ons volk geschonken heeft als een natuur-
lijk middel van bestaan, daarvoor, meen ik, zijn wij geenszins 
Volksvertegenwoordigers geworden. Daartoe weet ik niet eens, 
of wij wel bevoegd zijn en in elk geval: dat kunnen wij altijd 
nog doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal niet treden in het voetspoor 
van den geachten afgevaardigde den heer Vliegen, waar deze 
geachte afgevaardigde meende ons ernstig te moeten waarschu-
wen, dat bij verwerping van dit tractaat het volk van Limburg, 
nu nog goed patriottisch, zijn sympathieën dan wel eens naar 
de andere zijde zou kunnen schenken. Bi zeg, in dat voetspoor 
wil ik niet treden, door bijv. te waarschuwen, dat bij doordrij-
ving van dit tractaat van Limburgsche zijde het patriottische 
volk van Amsterdam, het patriottische volk van Rotterdam, het 

— 8 NOVEMBER 1926. 
het Nederlandsch-Belgisch verdrag. 

(Lingbeek e. a.) 
patriottische volk van Holland en van Friesland wel eens tegen 
Limburg in oppositie zou kunnen komen. Zulke onpatriottische 
aberraties wil ik bij ons goede volk niet veronderstellen. 

En zoo kom ik dan tot mijn conclusie. In eerbied voor de be-
kwaamheden van onze Ministers wil ik voor niemand onderdoen. 
Wat betreft Zijn Excellentie den Minister van Buitenlandsche 
Zaken, Mijnheer de Voorzitter, u zoudt mij zeker, als het geen 
anachronisme ware, vergunnen te getuigen, dat ik den eerbied 
voor diens bekwaamheden reeds met de moedermelk heb inge-
zogen. Maar: „Amicus Plato, magis amicus veritas." Dat is: 
Zelfs een hoog vereerden meester moet men mijden, waar heilige 
waarheid wenkt. 

In dit geval: Amicus, neen, magister van Karnebeek, major 
magistra patria. Dit wil zeggen: Hoe ongaarne, voor het vader-
land, verlaat ik zelfs een man als Zijn Excellentie van Karne-
beek. 

Mijnheer de Voorzitter! Hartelijk hoop ook ik, dat het dezen 
Minister moge gelukken, in overleg met anderen, zulk een rege-
ling te treffen, waarbij wij België de volle maat geven, waarop 
het naar recht kan aanspraak maken; maar na afloop waarvan 
wij ook geen wrok behoeven te koesteren; maar Belgenland en 
wij op voet van wederzijdschen eerbied en vriendschap met 
elkaar kunnen leven. 

Zooals het nu is, kan ik aan dit tractaat echter onmogelijk 
mijn stem geven, maar wel den wensch uitspreken: Dat dit 
tractaat ooit van kracht worde, moge God verhoeden. 

De heer Albarda: Mijnheer de Voorzitter! Alvorens mij te 
begeven in enkele beschouwingen over het verdrag zelf, wensch 
ik een paar opmerkingen te maken over de bekende casus-belli-
verklaring, waarvan melding is gemaakt in de mémoire inter-
prétatif, het stuk, door beide Ministers van Buitenlandsche 
Zaken onderteekend, dat aan het verdrag is gehecht. Men zal 
mij willen veroorloven te zeggen, dat ik met een zekere vol-
doening de beschouwingen heb gehoord, die gisteren door de 
heeren Nolens en Heemskerk, en ten deele ook de beschou-
wingen, die gisteren door den heer Tilanus aan dit onderwerp 
zijn gewijd. Toen ik in Mei 1925 in enkele artikelen in Het Volk 
op het bedenkelijke karakter van die casus-belli-verklaring de 
aandacht vestigde, en daarbij betoogde, dat die verklaring niet 
zou mogen worden beschouwd of aanvaard als een het land 
bindende belofte, vonden mijn beschouwingen buiten den kring 
van mijn partij weinig instemming en veel bespotting. Katho-
lieke, antirevolutionnaire, liberale bladen wedijverden om te 
betoogen, dat de verklaring niets nieuws of niets bedenkelijks 
bevatte. Zelfs de heer Marchant noemde in de Vrijzinnig Demo-
craat die verklaring een zaak, die „geenerlei beweging waard" 
was. Gisteren hebben de heeren Nolens en Heemskerk de ver-
klaring beoordeeld op een wijze, die zich op de voornaamste 
punten bij mijn critiek aansluit. Ik kan mij daarover slechts 
verheugen, al schijnt het mij toe, dat het te betreuren is, dat de 
heer Heemskerk in 1919, toen hij met den heer van Karnebeek 
deel uitmaakte van het Kabinet, dat de verklaring deed of liet 
afleggen, aan die. verklaring niet zooveel aandacht heeft gewijd 
als hij gisteren daaraan heeft geschonken. Wellicht ware dan te 
voorkomen geweest, dat die verklaring een plaats zou hebben 
gevonden in de mémoire interprétatif. 

Moest de verklaring, „dat de Nederlandsche Regeering zich 
te geener tijd onverschillig zou toonen wanneer het grond-
gebied van Nederland opzettelijk zou worden geschonden, en dat 
zij, voor zooveel de bepalingen van het Handvest van den 
Volkenbond zulks toelieten, een zoodanige schending, waar zij 
ook zou plaats hebben, als een casus-belli zou beschouwen", 
worden opgevat als een bindende belofte, die — deel uitmakend 
van het tractaat — door aanneming van het verdrag door de 
Staten-Generaal zou worden bekrachtigd, dan zou om die reden 
het voor mijn partijgenooten en mij onmogelijk zijn tot goed-
keuring van het tractaat mede te werken; dan zouden wij 
verder over het tractaat eigenlijk wel kunnen zwijgen; want 
al zou het een tractaat zijn, dat aan ons land gouden bergen 
beloofde, het zou voor ons onaannemelijk zijn, wanneer het een 
zoodanige verbintenis inhield. In Het Volk van 14 Mei 1925 
schreef ik: 

„Zal de aanvaarding van het verdrag door de Neder-
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landsche Staten-Generaal beteekenen, dat zij hun sanctie 
hechten aan de easus-belli-belofte? Zoo ja, dan mag de 
Tweede Kamer" aan het verdrag van 3 April haar goed-
keuring niet verleenen, ook al zou zij het verdrag, wat den 
inhoud van het stuk betreft, alleszins aannemelijk achten." 

Op dat standpunt sta ik nog. 
Een verplichting om, in geval van een opzettelijke schending 

van het grondgebied, waar en wanneer ook gepleegd, automa-
tisch en blindelings het land in den oorlog te doen gaan, mag 
de Volksvertegenwoordiging nooit aanvaarden. 

Ook mag zij nooit haar goedkeuring hechten aan een zoo-
danige verplichting, door een Regeering op zich genomen. 

Aanvaarding van een zoodanige verplichting zou zijn een 
onverantwoordelijk spel met de hoogste belangen, ja met het 
leven zelf van het volk; het zou zijn het lot van het volk afhan-
kelijk maken van de willekeur van anderen of van het bloote 
toeval. 

Aanvaarding van zoodanige verplichting zou tevens zijn het 
prijsgeven van een recht, dat voor een onzijdig land in de con-
ventie van 1907 nopens de rechten en verplichtingen der onzij-
dige Mogendheden uitdrukkelijk is erkend. Art. 10 van de con-
ventie van 1907 luidt: 

,,Als een vijandige daad kan niet beschouwd worden het 
feit, dat een onzijdige Mogendheid, zelfs met geweld, in-
breuken op haar onzijdigheid tegengaat." 

Dit beteekent, dat een onzijdige Mogendheid, die tegen een 
schender van haar neutraliteit optreedt, „zelfs met geweld", 
hierdoor niet tot de belligerenten gaat behooren. 

Het beteekent, dat die Mogendheid zelf beoordeelen en be-
slissen mag, of zij in de schending van haar neutraliteit een op 
zich zelf staand incident wil zien, dan wel een reden om tot 
het deelnemen aan den oorlog over te gaan. 

Nu zou het heel zonderling zijn, als Nederland, juist Neder-
land van dat recht, aan neutrale Mogendheden in de conventie 
van 1907 verzekerd, afstand zou doen; als Nederland afstand 
zou doen van het recht als neutrale Mogendheid, om zelf over 
oorlog en vrede te beslissen. Want de bepaling van het verdrag 
van 1907, waarin dat recht is erkend, is de vrucht van een 
voorstel van Nederland zelf. Het was de Nederlandsche dele-
gatie ter Vredesconferentie van 1907, bestaande uit mannen 
van naam, uit de heeren de Beaufort, Asser, Röell, Loeff en 
den Beer Poortugael, aan wie de tegenwoordige Minister van 
Buitenlandsche Zaken was toegevoegd, die ter Vredesconferen-
tie van 1907 betoogde, dat een neutrale Mogendheid het recht 
moest hebben, om zelf te beslissen, of zij naar aanleiding van 
een schending van haar grondgebied tot het deelnemen aan den 
oorlog zou overgaan, en dat, wanneer die neutrale Mogendheid 
tegen die schending van haar grondgebied zich te weer stelde, 
zij daarmee geen oorlogshandeling verrichte en niet geacht 
mocht worden tot de belligerenten te zijn toegetreden. Dat 
voorstel van de Nederlandsche delegatie werd in eenigszins 
gewijzigden tekst door de derde vergadering van de tweede 
commissie der Vredesconferentie met algemeene stemmen aan-
genomen. Zoo evident achtte men het beginsel, in dat voorstel 
neergelegd, dat de voorzitter zelfs verklaarde, dat het nieuwe 
artikel 10 „aurait pu être considéré comme inutile". Het 
woord „inutile" is hier natuurlijk niet te verstaan als „nutte-
loos", maar als „overbodig". Het artikel werd dus zelfs over-
bcdig geacht, omdat, ook wanneer het niet zou zijn geschreven, 
er toch niemand aan zou kunnen twijfelen, dat dit recht aan 
een neutrale Mogendheid toekwam. 

De heer Tilanus lacht daarom en schijnt te meenen, dat het 
woord „inutile" hier die beteekenis niet heeft, maar ieder 
kenner van het Fransch weet, dat het woord „inutile" in dit 
verband de beteekenis heeft van „overbodig" en niet die van 
„nutteloos". De Minister van Buitenlandsche Zaken, die een 
reputatie geniet wegens zijn kennis van het Fransch, zal mij 
niet tegenspreken, als ik dit zeg. 

De Commissie van Voorbereiding zeide er zelf van: 
„dat artikel 10 zijn nut kan hebben in die gevallen, 

waarin de onzijdige Mogendheid verkoos zich er toe te be-
perken den aanslag op haar neutraliteit terug te drijven en 

•Handelingen der Staten-Generaal. — 1926—1927. — II . 

voor het overige langs diplomatieken weg haar bezwaren te 
doen gelden." 

Inderdaad is het beginsel van dat artikel een evidente waar' 
heid, want het zou met elke redelijke opvatting in strijd zijn 
aan te nemen, dat een volk tegen zijn wil verplicht kan worden 
geacht aan een oorlog van anderen deel te nemen en daarin ten 
gronde te gaan. 

Voor ons is dus de tweeledige vraag, die reeds in het eerste 
Voorloopig Verslag werd gesteld: Welke waarde moet aan de 
casus-belli-verklaring worden toegekend, en welke beteekenis 
heeft de vermelding dier verklaring in de Mémoire Interprétatif, 
een vraag van het allerhoogste belang. Het antwoord daarop was, 
naar het mij voorkomt, in do eerste Memorie van Antwoord niet 
in alle deelen bevredigend. Niet bevredigend was de bewering, 
dat het standpunt, in de verklaring gehuldigd, „vanzelf spre-
kend" is, en „strookt met de houding, gedurende den wereld-
oorlog door Nederland ingenomen, en met de gangbare rechts-
en politieke opvattingen". Die bewering is m. i. bepaald onjuist. 
Het standpunt, dat de Regeering innam in deze verklaring, was 
zoo weinig „vanzelf sprekend", dat het in strijd is met de op-
vatting, waarvan de Tweede Vredesconferentie bij monde van 
haar voorzitter zelfs het vastleggen in een artikel „inutile" 
noemde. Dat standpunt strookte ook niet met de houding, door 
Nederland gedurende den oorlog ingenomen, althans niet met 
de wijze, waarop wij die houding zagen. In het boekje, dat in 
1915 verschenen is, van mijn partijgenoot Troelstra, getiteld: 
„De wereldoorlog en de sociaal-democratie", kan men zien, dat 
toen reeds, in het 2de oorlogsjaar, door de sociaal-democraten 
het standpunt werd ingenomen, dat volkomen in overeenstem-
ming is met de conventie van 1907, en zich van dat van den 
Minister onderscheidt. 

Maar op die bewering komt het niet aan. 
Het komt aan op andere beweringen in die zelfde Memorie 

van Antwoord, die wel geruststellend zijn. Ik lees op blz. 31: 
„Zooals overigens door vele leden te recht werd opge-

' merkt, is die verklaring geen verbintenis." 
En verder op blz. 32: 

„Uitdrukkelijk werd bij het debat (te Parijs) buiten 
twijfel gesteld, dat Nederland zich voorbehield zijn defensie-
stelsel in volle onafhankelijkheid te regelen." 

En nog eens: 
„Van een verbintenis is geen sprake." 

In het 2de Voorloopig Verslag is opnieuw naar de beteekenis 
van de casus-belli-verklaring gevraagd. En daarop is op pag. 26 
geantwoord: 

„Zooals intusschen te recht door deze leden werd opge-
merkt, is de betrokken verklaring niet alleen geen verbin-
tenis , maar bovendien als uitdrukking van een door de 
Regeering ingenomen standpunt ondergeschikt gemaakt aan 
de regelen van den Volkenbond en is het recht van Neder -
land om zijn defensiestelsel in volle zelfstandigheid te 
regelen, ongerept gebleven." 

Deze verklaringen van den Minister in deze beide Staatsstuk-
ken zijn belangrijk. Zij kunnen een zekere gerustheid geven aan 

i degenen, die meenden, dat van een bindende belofte sprake 
was geweest. 

Toch kan nog de vraag rijzen, of niet bij aanneming van hefc 
' verdrag de Staten-Generaal die verklaring zoodanig bevestigen, 
. dat zij de waarde van een bindende toezegging verkrijgt. 

Aan hem, die deze vraag mocht stellen, doe ik in de eerste 
plaats opmerken, dat de verklaring, waarover wij hier spreken, 
niet is opgenomen in het verdrag zelf; en ten tweede, dat deze 
verklaring wel voorkomt in de Mémoire Interprétatif, maar in 
een gedeelte daarvan, dat niet als een aanvulling van het 
verdrag kan worden beschouwd. 

Deze laatste bewering steunt op de verzekering, die de 
Minister zelf heeft gegeven in de eerste Memorie van Antwoord. 
Er was nl. in het eerste Voorloopig Verslag gevraagd, welke 

i beteekenis moet worden gehecht aan deze Mémoire Interprétatif 
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en aan haar inhoud? Vormt deze Mémoire een onderdeel van 
het verdrag? Is alle6, wat daarin staat, even bindend als een 
verdragsbepaling zou zijn? 

De Minister antwoordde hierop: 
,,Op de vraag, welke de beteekenis is van de Toelichtende 

Memorie en of de inhoud daarvan dezelfde kracht heeft als 
het verdrag, moge worden geantwoord, dat de Toelichtende 
Memorie, voor zoover haar karakter niet zuiver beschrijvend 
is, eene door beide partijen aanvaarde authentieke inter-
pretatie geeft van de bepalingen van het verdrag." 

Welnu, het gedeelte van de Mémoire Interprétatif, waarin 
de casus-belli-verklaring vermeld wordt, is „zuiver beschrijf 
vend". Dat gedeelte geeft in het geheel geen interpretatie van 
verdragsbepalingen. Het bevat een beknopt verhaal van de be-
sprekingen, de onderhandelingen, de beraadslagingen over het 
veiligheidsvraagstuk, die aan de totstandkoming van het ver-
drag zijn voorafgegaan. Bij deze beraadslagingen, zoo wordt 
medegedeeld, is geen overeenstemming bereikt, en dit gedeelte 
van de Mémoire Interprétatif eindigt met deze zinsnede: 

„Onder die omstandigheden heeft men er zich toe be-
paald, vast te stellen, dat de bepalingen der Verdragen 
van 1839, welke betrekking hadden op de voortdurende 
onzijdigheid van België en op het verbod van Antwerpen 
eene oorlogshaven te maken, waren vervnllen." 

Daartoe heeft men zich bepaald en dat zijn dus de eenige con-
clusies, waartoe deze beraadslagingen hebben geleid. Deze 
hebben dus niet geleid tot de een of andere, een der partijen of 
beide bindende afspraak van een strekking als de ensus-belli-
verklaring. 

De conclusie, waartoe de beschouwingen op dit stuk mij 
voeren, is dus dezelfde als die, waartoe gisteren de heer Nolens 
is gekomen. 

Intusschen blijft het feit bestaan, dat de Begeering deze ver-
Haring heeft afgelegd. Dit feit staat vermeld, maar het feit zou 
ook bestaan, indien het niet vermeld stond. Daaraan, aan het 
feit' en aan de vermelding daarvan, hebben Belgische Staats-
lieden gevolgtrekkingen en verwachtingen verbonden. Bij de 
beraadslagingen in de Belgische Kamer en in den Belgischen 
Senaat is gebleken, dat velen in België meenen, dat inderdaad 
met die cusus-belli-verklaring Nederland zich zou hebben ver-
bonden om in geval van oorlog buiten de Nederlandsche grenzen, 
waarin een schending van de Nederlandsche neutraliteit zou 
voorkomen, met alle middelen de zijde van België te kiezen, tot 
een oorlogsverklaring over te gaan, zooals de heer van Cauwe-
laert het uitdrukte. 

Het zijn mannen als van Cauwelaert, van Raemsdonk, 
Fischer en ook de Minister van Buitenlandsche Zaken Vander-
velde, die, de een sterker, de ander wat zwakker, deze opvatting 
hebben doen vernemen. Hieruit kan toch wel blijken, hoe on-
voorzichtig de Nederlandsche gedelegeerden zijn geweest, toen 
zij die verklaring in deze bewoordingen aflegden en hoe bedenke-
lijk het is geweest, dat zij de onderscheidingen uit het oog heb-
ben verloren, die juist bij deze materie van de allergrootste 
waarde moeten worden geacht. Hebben zij daarbij gehandeld 
volgens de instructies der Regeering, dan treft dit verwijt haar 
zelf. 

In elk geval mag dit geen gevolgen hebben voor het land en 
voor het volk. Indien door deze verklaring iemand gebonden kon 
zijn, dan kon dat ten hoogste zijn de Regeering, die haar aflegde. 
Maar nu moet worden vastgesteld, dat zelfs dan de verkla-
ring niet meer die zelfde beteekenis heeft als haar in 1919 
kon worden toegekend. Toen, in 1919, was volgens de toen vigee-
rende Grondwet het recht van oorlog en vrede bij de Kroon; 
maar bij de Grondwetsherziening van 1922 is dat recht aan de 
Kroon onttrokken en is de beslissing over oorlog en vrede afhan-
kelijk gemaakt van de goedkeuring der Staten-Generaal. 

De Grondwetsherziening van 1922 heeft dus de verklaring van 
1919 feitelijk krachteloos gemaakt, door aan de Regeering de 
bevoegdheid te ontnemen, die de casus-belli-verklaring bij haar 
yeronaerstelde. 

Het is vreemd, dat de Regeering geen aanleiding heeft gevon-
den — althans daarvan is niets gebleken — om de Belgische 
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Regeering op deze verandering in haar bevoegdheid opmerkzaam 
te maken. 

Nu de verklaring, die de Regeering van 1919 heeft afgelegd, 
in België tot misverstand aanleiding heeft gegeven, acht ik het 
gelukkig, dat hier gisteren door meer dan één spreker uitdrukko-
lijk en duidelijk is gezegd, dat de opvattingen, die in België 
hieraan zijn gehecht, hier niet worden gedeeld. 

En nu acht ik mij verplicht, uitdrukkelijk te verklaren: 
1. dat mijn partijgenooten en ik die verklaring afkeuren; 
2. dat wij die verklaring niet beschouwen als deel uit-

makende van het tractaat of van een verbindend gedeelte van 
de Mémoire Interprétatif; 

3. dat wij noch de Staten-Generaal, noch eenige toekomstige 
Regeering door die verklaring gebonden achten; 

4. dat wij, zelfs indien de Kamers deze verklaring thans 
zouden bekrachtigen, in de toekomst de Vo]ksvertegenwoor-
diging en ons zelf niet in het minst door haar gebonden zouden 
achten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik stap hiermede van dit onderwerp 
af en ga nu over tot eenige beschouwingen over het ver-
drag zelf. 

Het is niet mijn voornemen, daarover uitvoerig te spreken. 
Er zou na de uitvoerige en doorwrochte redevoeringen, die 
in de beide laatste dagen over dit onderwerp zijn gehouden, 
daarover nauwelijks iets nieuws zijn te zeggen. ,V<5ór- en tegen-

i standers hebben gesproken en vrijwel alle argumenten, die aan 
I te voeren zijn, zijn in het debat gebracht. Men mag ook aan-
; nemen, dat er thans in de Kamer een groot aantal leden zijn, 
i die hun stem reeds hebben bepaald. 

Toch geloof ik, te mogen zeggen, dat het den meesten dier 
'eden groote moeite moet hebben gekost om hun stem te be-
palen; want dit ben ik met den heer Nolens eens, dat de 
Kamer — wanneer ik althans het tijdperk overzie, dat ik het 

j voorrecht heb daarvan deel uit te maken — nooit voor een zoo 
moeilijke beslissing heeft gestaan. Mij zou het niet verwon-
deren als onder hen, die besloten zijn vóór te stemmen en ook 
onder hen, die besloten zijn tegen te stemmen, slechts zeer 
weinigen kunnen gevonden worden, die vollen vrede hebben 

j met hun eigen besluit. 
Er is ten eerste de vraag of wij en in hoeverre wij in deze 

I vrij of gebonden zijn. 
De vraag is reeds door anderen besproken, maar ik wensch 

I daarover toch ook mijn meening te zeggen. 
De Regeering gevoelt zich in deze gebonden door het woord, 

! dat zij aan België heeft gegeven. Zij gevoelde zich reeds gc-
: bonden vóór 3 April 1925; zij gevoelt zich na de handteekening, 
I op 3 April 1925 geplaatst, zoo mogelijk nog sterker gebonden. 

Ik begrijp dat. 
Het is dan ook in menig opzicht te waardeeren, dat de 

' Regeering zich verplicht heeft gevoeld, om dit wetsontwerp tot 
! goedkeuring van het verdrag aan het oordeel van de Kamer 
j te onderwerpen en de goedkeuring er van met kracht te ver-

dedigen. 
Maar de Kamer is — ondanks alles, wat daaromtrent opge-

| merkt is, blijft het mijn meening — in deze vrij, ofschoon niet 
ontkend kan worden, dat zij de Regeering noch in de jaren 
1919/1920, noch in de jaren tusschen 1920 en 1925 gewaarschuwd 
heeft, dat er kans bestond, dat zij aan dit verdrag haar goed-
keuring niet zou hechten. Wat daaromtrent vanmiddag door den 
heer Vliegen is gezegd, op indrukwekkende wijze, is ongetwijfeld 
waar. Maar daarbij moet, geloof ik, toch onmiddellijk in het 
oog gehouden w7orden, dat wel in de vroegere jaren aan de Kamer 
in korte communiqué's en in beknopte antwoorden op schrifte-

] lijke en mondelinge vragen medegedeeld is, wat de hoofdbegin* 
! selen zouden zijn, die in het verdrag zouden worden gevolgd en 
; wat de voornaamste punten zouden zijn, die in het verdrag zou-

den worden behandeld, maar dat de Kamer en de Kamerleden, 
voor zoover mij bekend is, vóór 1925 den uitvoerigen en vol-
ledigen tekst van het verdrag niet onder de oogen hebben gehad 
en zich dus nooit tot een gedetailleerde, ernstige studie van dit 
stuk hebben kunnen zetten en dat ook het publiek nooit de zaak 
in vollen omvang en geheele uitwerking heeft kunnen bezien, 
voordat het wetsontwerp in 1925 werd gepubliceerd. 

Daarom acht ik ook de Kamer vrij, hoewel ik er bij erken, dat 
de Kamer, doordat zij haar moreelen 6teun heeft verleend aan 
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do Regeenng gedurende het tijdperk van de onderhandelingen, 
van die vrijheid mot omzichtigheid moet gebruik maken en zich 
eigenlijk toch wel in een zeer moeilijke positie bevindt. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de beoordeeling van het tractaat 
(ril ik vooropstellen, dat ik dat niet wensch op te vatten als een 
do-ut-des-overeenkomst, en dat ik van meening ben, dat het ook 
geen do-ut-des-overeenkomst behoeft of behoort te zijn, om aan-
nemelijk te wezen. 

Het schijnt mij zoo toe, dat vele bestrijders van het tractaat 
zich te veel hebben gesteld op kaufmannisch standpunt. Het 
schijnt mij zoo toe en hot is geen wonder, waar deze zaak zoo 
de aandacht heeft getrokken in handelskringen, dat men al te 
commercieel wil zijn bij de behandeling van deze aangelegen-
heid, alsof bij het sluiten van een tractaat tusschen twee cultuur-
volken, evenals bij de aanraking tusschen primitieve volkeren, 
altijd zou moeten plaats hebben een ruil van gelijk geachte 
objecten, een ruil van prestatie en contraprestatie van onge-
veer gelijke waarde. 

Tot mijn verwondering heeft eigenlijk ook de heer Nolens zich 
gisteren op het standpunt gesteld van een do-ut-des-overeen-
komst, want hij deed immers een poging om in het licht te 
stellen, welke groote prestaties de Belgen eigenlijk leverden, 
waartegenover dan de prestaties van Nederland als contra-
prestatie konden worden beschouwd. 

Als een prestatie van België en als winst voor Nederland bij 
deze transactie, zal ik nu maar zeggen om in de handelstaai te 
blijven, beschouwde de heer Nolens het opgeven door België 
van zijn annexionistische eischen. Mijnheer de Voorzitter! Ik 
verwerp deze beschouwingswijze ten eenenmale. Als een 
prestatie, die in rekening zou kunnen worden gebracht, zou ik 
slechts kunn'en beschouwen het prijsgeven van rechtmatige 
eischen, maar het opgeven van onrechtmatige verlangens, zooals 
annexionistische begeerten, is geen positieve prestatie; dat is 
niets meer dan plicht, niets meer dan het herstellen van een 
ernstige fout. En, Mijnheer de Voorzitter, ik zou niet gaarne de 
voordeden, die door Nederland bij dit tractaat aan België 
zouden worden gegund, beschouwd zien als een belooning, toe-
gekend aan België voor den terugkeer op den goeden weg en 
voor de erkenning van onaantastbare Nederlandsche rechten. 

Voor mij is het verdrag dus geen do-ut-des-tractaat. Br erken, 
dat het batig saldo van de rekening der regelingen aan de zijde 
van België zal zijn en ik acht dat niet a priori een bezwaar. 
Personen moeten zich weten te verheffen boven individueel 
egoïsme; volken moeten zich weten te verheffen boven nationaal 
egoïsme; zij moeten bereid zijn om mede te werken tot de be-
hartiging van de belangen van andere volken; zij moeten zelf-
zucht en afgunst kunnen overwinnen. Indien zij daartoe het 
besef, den wil, de kracht missen, dan blijven wij in een wereld 
vol tegenstellingen, vol oorlogsgevaren leven. Slechts door tot 
tegemoetkomingen en tot bijstand bereid te zijn, verzekeren wij 
den groei van de solidariteit der volkeren! 

De bedenkingen, tegen het verdrag aangevoerd, zijn talrijk; 
vooral buiten de Kamer zijn zij schier talloos. Hoeveel belang-
rijke geschriften ons ook zijn toegezonden, waarin die beden-
kingen zijn samengevat, en hoeveel belangrijke gegevens ons ook 
van den kant der bestrijders zijn verstrekt, de actie, door de 
tegenstanders van dit verdrag gevoerd, heeft zich toch, naar het 
mij voorkomt, voor overdrijving, voor schromelijke overdrijving 
op menig punt niet weten te behoeden. En dat is geen wonder, 
Mijnheer de Voorzitter, want het moet mij hier van het hart, 
ik moet hier nog eens zeggen, wat ik elders al heb geschreven: 
de leiders van de actie tegen dit verdrag hebben er niet voor 
gewaakt, dat zich niet in de actie mengden elementen, die een 
ander oogmerk hebben dan dat van Nederland's eer en belang 
en dat van een goede verhouding tot België. De leiders dier actie 
hebben er niet tegen gewaakt, dat in deze actie zich deden gel-
den elementen, die met bepaalde politieke bedoelingen jegens 
België en tegen België bezield zijn, wier critiek volkomen 
destructief was, omdat zij niet alleen dit tractaat, maar ook elk 
ander voor België aannemelijk tractaat onmogelijk bedoelde te 
maken. Geestverwanten der Belgische act;visten hebben in deze 
actie een te groote rol gespeeld, met pen en mond zelfs een rol 
van beteekenis. Ook geloof ik, dat zich krachtig hebben doen 
gelden zekere kapitalistische groepen, die meer Duitsche belan-
gen dan Nederlandsche belangen voor pogen hebben en wier be-

langen niet strooken met de verbruikersbelangen van het Neder-
landsche volk. Deze actie heeft ongetwijfeld grooten en niet 
onverdeeld gunstigen invloed gekregen op de stemming van het 
Nederlandsche volk, maar ook slechten invloed op de gevoelens, 
die zich in België tegen het Nederlandsche volk kunnen ontwik-
kelen. En toch, Mijnheer de Voorzitter, dit wil ik op den voor-
grond stellen, wij moeten met België tot overeenstemming 
komen, want er zijn vraagstukken op te lossen. 

Wij kunnen niet volstaan met te zeggen: in 1830 is alles 
afdoende geregeld, laat die regelingen nu maar zooals zij zijn. 
Wij kunnen dat niet zeggen en wij kunnen ons niet bepalen tot 
de erkenning van de opheffing der gedwongen neutraliteit van 
België en van de opheffing van het verbod om van Antwerpen 
een oorlogshaven te maken. Neen, als er in een ander land, in 
casu in België, behoefte gevoeld wordt aan een nieuwe regeling 
met betrekking tot bepaalde verlangens, in dit geval met betrek-
king tot de waterwegen, dan moeten wij bereid zijn daarover te 
onderhandelen en de vraagstukken royaal onder de oogen te zien. 
Wij moeten toch beseffen, hoe eigenaardig en hoe moeilijk de 
positie is van een land als België. Een sterk industrieel land, een 
zich sterk ontwikkelend industrieel land, een land bovendien met 
een belangrijk en groeiend handelsverkeer, een land vervolgens, 
welks eenige groote haven slechts toegankelijk is door Nederland-
sche wateren, en een land, welks gebied van een van de aller-
belangrijkste economische gebieden van Europa, van Rijnland-
Westfalen, gescheiden wordt door een smalle strook Nederland-
schen grond. Wij moeten bereid zijn tot regelingen, die er toe 
kunnen bijdragen, dat de bezwaren van die geographische situatie 
voor dat land zoo gering mogelijk zullen zijn. 

Van de onderwerpen, die daarbij de voornaamste rol vervullen, 
noem ik nu slechts het Schelde-regime en de verbinding van 
Antwerpen met den Rijn. 

Wat de Schelde betreft, tegen het nieuwe regime kan men tal 
van bedenkingen aanvoeren en ik zal niet zeggen, dat al die be-
denkingen stuk voor stuk waardeloos zijn. Dit zijn zij zeker niet. 
Inderdaad zijn er in het nieuwe Schelde-regime eenige bezwaren 
voor Nederland, maar die bezwaren zijn naar mijn overtuiging 
niet zoo gewichtig, dat wij daarover niet zouden kunnen heen-
stappen. Toch heeft het zijn nut, dat de bedenkingen worden 
geopperd en dat zij ook hier zijn genoemd, want daardoor kan 
des te beter worden vastgesteld, dat wij inderdaad over bezwaren 
heenstappen en tegemoetkomingen bewijzen. Toch geloof ik, dat 
men zich bij veel van die bedenkingen op een te bekrompen 
standpunt heeft gesteld. Men klaagt luid en indrukwekkend over 
beperking van hoogheidsrechten en over beperking van souve-
reiniteitsrechten. 

Ik zou willen vragen: is een internationale overeenkomst 
denkbaar, waarbij niet een zekere beperking van souvereiniteits-
rechten wordt aanvaard? Ik kan ze mij niet voorstellen. De 
geheele ontwikkeling van het internationale leven leidt daartoe; 
elke regeling van den Volkenbond tast nationale souvereiniteits-
rechten aan; elke regionale regeling heeft die uitkomst en ook 
het tractaat van 1839 had reeds zeer groote beperkingen opge-
legd aan de Nederlandsche souvereiniteits- en hoogheidsrechten. 
Men waarschuwt, om een ander voorbeeld te noemen, tegen het 
gevaar, waaraan de Zeeuwsche oeverlanden zullen zijn bloot-
gesteld; in Zeeland heeft men zelfs met die waarschuwing een 
zekere stemming tegen het verdrag weten te wekken. Ten eerste 
schijnt het mij toe, dat men bij de bespreking van die zaak zich 
aan een groote overdrijving schuldig maakt, doordat men dn:ir-
bij uit het oog verliest, wat toch uitdrukkelijk in § 4 van art. IV 
van het nieuwe tractaat wordt bepaald, nl. dat „verleggingen en 
doorsnijdingen, zelfs landwaarts, van de bandijken", slechts 
dan mogen worden ondernomen, als zij ,,voor de verbetering 
van den waterweg onmisbaar worden geacht", en dat bovendien 
alle besluiten van de commissie van beheer, ook de besluiten 
met betrekking tot deze aangelegenheid, de goedkeuring der 
Regeeringen behoeven. 

Nu zou ik willen vragen: hoe denken Rotterdam en Amster-
dam over zulke zaken, als het den Nieuwen Waterweg of het 
Noordzeekanaal betreft? Zouden, indien verbreeding of ver-
ruiming van den vaarweg of doorsnijding van land noodig zou 
zijn in het belnng van den Nieuwen Waterweg of van het Ncord-
zeekanaah de heeren van Rotterdam en van Amsterdam zich 
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soms niet op het standpunt stellen, dat oeverhelangen daarvoor 
moeten wijken? He t is belachelijk om die vraag te stellen. 
Natuurlijk zouden zij de oeverhelangen doen wijken. Wanneer 
b.v. voor de scheepvaart verbreeding van een sluis noodig zou 
zijn, zouden zij zonder aarzeling eischen onteigening van het 
daarvoor benoodigde land. 

In het algemeen geloof ik, dat men zich in het bijzonder in 
onze groote koopsteden te weinig rekenschap geeft van de 
positie van België en van die van Antwerpen. Men neemt den 
Belgen bun ongerustheid over de Schelde kwalijk. Men zegt: 
hebben wij dan niet altijd de Schelde netjes voor de Belgen in 
orde gehouden en kunnen zij niet gerust zijn, dat hun daar nooit 
iets in den weg zal worden gelegd? Maar ik vraag alweer: hoe 
zou het Rotterdam gaan als de Nieuwe Waterweg eens in 
vreemde handen was, en hoe zou Amsterdam zich gevoelen als 
IJmuiden eens was een vreemde stad, met haar omgeving 
onder vreemd gezag? Dan zou er in Amsterdam en in Rotterdam 
voortdurend groote ongerustheid zijn en een sterk gevoel van 
onzekerheid of wel in de toekomst die waterwegen zouden ver-
keeren in zoodanigen toestand als voor het belang van die 
havensteden en haar ontwikkeling zou worden vereischt; en 
dan zouden deze Nederlandsche heeren de meest mogelijke 
waarborgen vragen, opdat de scheepvaart en de bloei en ont-
wikkeling van die steden door het beheer van die vreemde 
Mogendheid niet zou worden geschaad of verwaarloosd. 

Zoo moet men zich nu trachten in te denken in de zienswijze 
en de verlangens der Belgen en dan zal men hen niet zoo licht 
van aanmatiging en ongerechtvaardigde begeerten beschuldigen. 

Ten aanzien van het Schelde-regime past ons slechts één 
opvatt ing: de opvatting, die tot mijn groote blijdschap ook mijn 
vriend Brautigam heeft uitgesproken, namelijk deze, dat wij 
voor de Schelde hetzelfde moeten doen of toestaan, dat wij 
zouden doen of toestaan als Antwerpen een Nederlandsche 
haven was. Kost dat ons offers, welnu, ook voor een Neder-
landsche haven zouden wij offers brengen en wij moeten er dus 
niet voor terugdeinzen, offers te brengen voor het goed in orde 
houden van de Schelde. Wij handelen daarmede niet slechts 
in het belang van België, maar ook in het welbegrepen belang 
van Nederland. Want , indien wij een engere opvatting huldig-
den en daarnaar handelden, zouden wij telkens weer met onze 
zuiderburen nieuwe moeilijkheden hebben, die noodzakelijk uit 
de geografische situatie zouden voortkomen. E r zou telkens weer 
gevaar bestaan, dat de verhouding tusschen de beide landen 
zou worden verstoord en daardoor zouden de belangen van 
beide landen worden geschaad. 

Veel moeilijker dan het vraagstuk van het Schelde-regime is 
zonder eenigen twijfel dat van de verbinding van Antwerpen 
met den Rijn. Niet de vraag, of Antwerpen met den Rijn ver-
bonden zal zijn, is moeilijk; maar hoe het met den Rijn ver-
bonden zal zijn of worden, is de moeilijke quaestie. 

Antwerpen is in 1839 — het schijnt in Nederland niet alge-
meen bekend te zijn — als Rijnhaven erkend. Wie de geschie-
denis heeft gelezen van de totstandkoming van het scheidings-
tractaat van 1839; wie in het bijzonder heeft gelezen het zeer 
belangrijke en knap geschreven boekje van mr. L. W. Wéry 
over ,,De Rijn en Schelde verbindende binnenwateren", zal 
weten, dat de strijd, die voorafgegaan is aan de onderteekening 
van het verdrag van 1839, strijd gevoerd van 1831—1839, voor-
namelijk heeft geloopen over de vraag, of Antwerpen zou wor-
den erkend als Rijnhaven. Nederland was tot die erkenning 
aanvankelijk niet bereid; Koning Willem I verzette zich met 
groote hardnekkigheid; maar in 1839 heeft Nederland het hoofd 
in den schoot gelegd en heeft Willem I zich bereid verklaard 
om deze erkenning te aanvaarden. Sedert dien tijd kan niemand 
meer beweren, dat Antwerpen niet tot Rijnhaven zou zijn gepro-
clameerd, en het is dan ook dwaas, in sommige geschriften de 
voorstelling te lezen, alsof r u , bij het nieuwe tractaat, voor 
het eerst zou worden besloten tot de proclamatie van Antwer-
pen tot Rijnhaven. Die geschiedenis heeft geleid tot de op-
neming in het t ractaat van 1839 van een bepaling (die men aan-
duidt als „het servi tuut") , waarin aan Nederland de verplich-
ting wordt opgelegd om te zorgen, dat de wateren, die Ant-
werpen met den Rijn, eigenlijk met de Merwede, verbinden, 
indien zij door natuurlijke of kunstmatige oorzaken onbruikbaar 

mochten worden, te vervangen door andere even goede, even 
gemakkelijke en even veilige. Aan deze waarheid verandert niets 
het betoog van mr. van Vessem, die getracht heeft in het 
Utrechtsch Dagblad aan tejtoonen, da t het servituut, hier be-
doeld, door België gekocht en door België betaald is; dat daar-
voor in geld een tegenwaarde is gegeven. Ik geloof, dat hij zich 
bij dat betoog heeft vergist. 

Inderdaad is er in verband met het servituut door België 
een financieele verplichting aanvaard; maar het schijnt mij 
toe, dat die financieele verplichting meer beteekende het geven 
aan Nederland van een tegemoetkoming in de financieele ge-
volgen, aan de naleving van het servituut verbonden, dan dat 
zij zou beteekend hebben een koopsom, waarvoor de erkenning 
van het servituut werd verkregen. In tusschen is dit een zaak 
van bijkomstig belang. 

België wil nu de verbinding van Antwerpen met den Rijn 
verbeteren op drie wijzen: 1. door het verkrijgen van een kanaal 
Antwerpen—Ruhrort, dat voor een klein gedeelte over Neder-
landsch gebied moet gaan; 2. door het verkrijgen van een kanaal 
van Antwerpen naar den Moerdijk; 3. door de verruiming te 
verzekeren, in bepaalde omstandigheden, van het kanaal Wemel-
dinge—Hansweert. 

Over het eerste behoef ik niet veel te zeggen; ik denk er 
niet aan, daartegen eenig bezwaar te maken. He t zou een 
dwaasheid zijn, ja laat mij het woord gebruiken, een soort 
gewelddaad, wanneer Nederland van de omstandigheden, 
dat het smalle Limburg doordringt tusschen België en 
Duitschland, gebruik zou maken om Limburg een barrière 
te doen zijn in het economisch verkeer tusschen die beide lan-
den. Dat zou ook een domheid zijn. Maar moeilijker j s de tweede 
quaestie, het kanaal Moerdijk—Antwerpen. 

Ik heb op den voorgrond gesteld — en ik stel er prijs op, 
daaraan te herinneren —, dat wij tot concessies bereid moeten 
zijn, en dat wij niet voor alles, wat wij toestaan, tegenprestaties 
moeten vorderen. He t besef, economische moeilijkheden of 
tegenstellingen weggenomen of verminderd te hebben, moet ons 
belooning genoeg zijn. Maar, de offers, die men in het inter-
nationale belang brengt, hebben een grens. Zij zullen niet 
mogen aantasten vitale belangen van het land zelf. Dan zouden 
zij veel van een economischen zelfmoord hebben. 

Aan de gevolgen van den aanleg van een kanaal Antwerpen— 
Moerdijk wordt in Nederland, vrij algemeen, moet ik zeggen, 
me t angst of met zorg gedacht. Zelfs de meeste voorstanders 
van het verdrag kunnen zich niet bevrijden van de vrees, dat 
dit kanaal voor Rotterdam nadeelig zal kunnen zijn, zoo nadee-
lig, dat die stad na verloop van jaren zou gaan kwijnen. En alge-
meen wordt gevoeld, dat, indien dat het gevolg zou zijn, daar-
mede niet alleen een Rotterdamsch belang zou worden ge-
schaad, maar dat daarmede het economisch belang van het 
geheele land groote schade zou ondervinden en groot gevaar 
zou loopen. H e t is moeilijk uit te maken, en ik gevoel mij 
daartoe allerminst in staat, in hoeverre die vrees bewaarheid 
zal worden. Ik voor mij moet zeggen, dat ik wel dikwijls den 
indruk heb gekregen, dat zij, die deze vrees zoo luide en zoo 
vaak uitspreken, zich toch wel wat al te bang maken. 

He t schijnt mij toe, dat zij verkeerdelijk uitgaan van de be-
schouwing, alsof de hoeveelheid vervoer, die door verschillende 
Rijnhavens zou zijn te verwerken, een constante grootheid ware 
en dat zij uit het oog verliezen, dat die hoeveelheid vervoer in 
den loop der jaren reusachtig kan toenemen, zoodat al de havens, 
die bij dat vervoer betrokken zijn, in bloei kunnen toenemen en 
dat geen enkele van die havens tot achteruitgang zou zijn ge-
doemd, ook al wordt voor een van die havens de concurrentie-
kans verbeterd. Maar, zekerheid heeft hier niemand, en bij ons 
volk — dit valt niet te ontkennen, want het is een realiteit — 
bestaat op dit punt groote bezorgdheid. 

Nu zou ik er op willen wijzen, dat dit risico niet alleen voor 
Nederland, maar ook voor België, bedenkelijk is. Indien inder-
daad na aanneming van dit t ractaat en inzonderheid na de inge-
bruikneming van het kanaal Antwerpen—Moerdijk Rot terdam 
zichtbaar mocht achteruitgaan, ja, mocht gaan kwijnen, hoe zal 
dan de verhouding tusschen Nederland en België worden? Ik 
bedoel niet de verhouding van de cijfers, die een beeld geven 
van het havenverkeer, maar de verhouding der gemoederen, de 
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verhouding der geesten. Dan ontstaat tusschen de beide landen 
een spanning, een ontstemming, dan komt er een verhouding 
van wrok, en dan heeft dit verdrag ons niet een vermindering 
van tegenstellingen gebracht, maar nieuwe tegenstellingen in het 
leven geroepen. En, als Nederland economisch achteruitgegaan 
is, dan is dat toch zeker ook niet te beschouwen als een voordeel, 
dat België zal hebben gewonnen, maar als een nadeel, dat ook 
zijn schade voor België medebrengt. Want evenzeer als het 
Nederlandsche economische belang gediend is bij het bestaan 
van een bloeiend België, evenzeer is een bloeiend Nederland een 
voorwaarde voor een welvarend België. 

Indien nu tegenover de gevaren, die dit kanaal oplevert, nog 
eenige compensaties stonden, die deze gevaren verminderden, 
dan zou men waarschijnlijk in wijde kringen anders tegenover 
deze zaak staan. Maar wat staat er tegenover? Het eerste is de 
gelijkstelling van de surtaxes d'entrepót, die in het vooruitzicht 
gesteld is, maar die ten slotte afhankelijk is niet van België, 
maar van Frankrijk, en waarvan de verwezenlijking toch nog 
onzeker is. Het tweede is de opheffing van den gratis-sleepdienst, 
een belofte, die evenwel haar effect eerst zal behoeven te krijgen 
als het nu reeds beroemde kanaal Antwerpen—Moerdijk in ge-
bruik zal zijn genomen. Maar men heeft niet kunnen besluiten 
tot de verzekering, dat, waar men van Nederland vraagt voor 
Belgische schepen gelijke behandeling op de Nederlandsche 
waterwegen, op het heele net, dat met den Rijn in verbinding 
staat, men het vervoer voor Nederlandsche havens op Belgische 
spoorwegen op gelijke wijze zal behandelen als dat der Belgische 
havens. Zelfs voor Terneuzen heeft men een dergelijke verzeke-
ring nog niet in het verdrag willen neerleggen I 

De Minister heeft gezegd, dat eigenlijk voor een dergelijke 
bepaling in het verdrag geen plaats was. Ik heb het vernomen, 
maar ik heb het niet begrepen. Ik zie niet in, waarom een 
dergelijke verklaring niet in het verdrag of in een aanvullend 
protocol kan worden neergelegd. 

Nu -heeft de Minister in de ongetwijfeld zeer bekwame ver-
dediging, die hij van dit verdrag in zijn Memorie van Antwoord 
heeft geleverd, grooten nadruk gelegd op een voordeel, dat z.i. 
tegenover de tegemoetkomingen van Nederland kan worden ge-
steld, nl. dat met deze tegemoetkomingen door Nederland wordt 
verkregen de opheffing van het servituut, vastgelegd in § 8 van 
art. IX van het verdrag van 1839. Die opheffing is van zoo groot 
belang, omdat dat servituut, naar de Minister betoogt, niet 
slechts van toepassing is op de eaux intermédiaires, de verbin-
dingswateren tusschen Rijn en Schelde, maar ook geldt voor de 
Schelde zelf, zoodat voor Nederland het servituut bij eventueele 
tegenspoeden in de toekomst tot ongelimiteerde uitgaven zou 
kunnen leiden. 

Omtrent de werkingssfeer van het servituut verschil ik met 
den Minister niet van meening. Ik geloof, dat de bewering van 
degenen, die hebben gezegd, dat het servituut alleen op de 
,,eaux intermédiaires" en niet op de Schelde van toepassing 
zou zijn, onjuist is en dat de tekst van het verdrag van 1839 in 
deze duidelijk maakt, dat het servituut op al die wateren be-
trekking heeft, die in art. IX zijn genoemd. Maar ik twijfel wel, 
of de Minister goed ziet, wanneer hij verklaart, dat het servituut 
bij dit nieuwe verdrag stellig en zeker komt te vervallen. Ik 
twijfel. Ik spreek het den Minister niet tegen, maar ik twijfel. 
Ik twijfel, ondanks de mcdedeeling van den heer Heemskerk in 
zijn rede van gisteren, dat die twijfel bij hem niet bestaat. Ik 
twijfel, o.a. omdat het mij een ongerijmdheid schijnt, dat, 
indien dit servituut wordt opgeheven, toch de verplichting 
blijft bestaan, en zelfs in zeker opzicht wordt verzwaard, met 
betrekking tot het kanaal Hansweert—Wemeldinge, dat die 
verplichting ongelimiteerd, wat den tijdsduur betreft, blijft be-
staan, en dat in het verdrag niet staat, dat de verplichting met 
betrekking tot het kanaal Hansweert—Wemeldinge eindigt, 
wanneer net kanaal Antwerpen—Moerdijk wordt in gebruik ge-
nomen. 

In den Belgischen Senaat heeft de rapporteur over het verdrag, 
baron Descamps, in het stuk, dat in de eerste plaats zijn naam 
draagt, maar dat ook van eenige andere Belgische Staatslieden 
de opvatting weergegeven heeft, de meening uitgesproken, dat 
het servituut blijft bestaan. Ik weet, dat de opvatting van den 
rapporteur in de Kamer van Afgevaardigden, den heer Van 

Cauwelaert, niet in overeenstemming is met die van den heer 
Descamps. Maar het komt mij voor, dat omtrent een zoo 
gewichtig punt toch geen twijfel mag bestaan, en de lezer van 
het tractaat kan het besliste en beslissende antwoord eigenlijk 
niet vinden. Want terwijl in een artikel uitdrukkelijk wordt 
gezegd, dat artikel IX van het verdrag van 1839 vervalt, her-
leven in een ander artikel weer verscheiden paragrafen van dat 
zelfde verdwenen artikel van het verdrag van 1839 en schijnt 
ook weer aan andere artikelen van het nieuwe tractaat de 
veronderstelling ten grondslag te liggen, dat de verplichting van 
1839 blijft voortduren. Het is buitengewoon onvoorzichtig om 
een zoo belangrijke aangelegenheid in een tractaat zóó neer te 
leggen, dat zelfs in de Kamer en in den Senaat in België geheel 
verschillende interpretaties kunnen worden gegeven. De duide-
lijkheid, die op dit gewichtige punt allereerste eisch is, kan 
ik hier niet zien en ik vrees, dat wanneer daarin geen verande-
ring zou worden gebracht, dit in de toekomst een bron zou 
kunnen worden van groote moeilijkheden. 

Uit de redevoeringen, die wij tot dusverre hebben vernomen, 
is wel gebleken, dat vele leden in deze Kamer reeds besloten 
hebben hun stem tegen het wetsontwerp tot ratificatie van het 
verdrag uit te brengen, terwijl anderen reeds besloten hebben vóór 
te stemmen. Er zijn echter, zooals algemeen bekend is en gevoeld 
wordt, ook leden, wier stem nog niet vaststaat. Die leden wil. 
len eerst nog den Minister van Buitenlandsche Zaken hooren 
om ophelderingen te verkrijgen van dingen, die hun nog niet 
duidelijk zijn; die leden willen nog nader diens betoog onder-
zoeken, dat ongetwijfeld ter aanbeveling van het verdrag zal 
worden geleverd. Maar het is twijfelachtig, of al die leden na 
het betoog van den Minister gemakkelijker tot hun „voor" of 
„tegen" zullen kunnen besluiten, dan nu het geval is. Want 
terwijl aan den eenen kant vele van die leden gaarne tot over-
eenstemming met België willen komen, gaarne bereid zijn tot 
tegemoetkomingen en ook bij de beoordeeling van het verdrag 
niet kaufmannisch willen optreden, leeft toch aan den anderen 
kant bij hen ook zeer sterk de vrees, dat door sommige onder-
deelen van dit tractaat zoodanige nadeelige gevolgen voor Neder-
land te voorschijn kunnen worden geroepen, dat daardoor tevens 
een slechten invloed zal kunnen worden geoefend op de ver-
houding, tusschen beide landen. Bestond er nu gelegenheid, 
om dit verdrag te amendeeren, dan zouden die leden de eersten 
willen zijn om amendementen in te dienen. Die amendementen 
zouden dan strekken óf om de bepalingen betreffende het kanaal 
Antwerpen—Moerdijk uit het tractaat te lichten, óf om in een 
aanvullend verdrag zoodanige compensaties neer te leggen, dat 
de nadeelen en gevaren van het kanaal minder groot en minder 
ernstig zouden worden. 

De gelegenheid om amendementen in te dienen bestaat tot 
mijn en veler anderen spijt nu niet. Maar beteekent dat ook, 
dat wijziging van het tractaat uitgesloten moet worden ge' 
noemd ? Voor wijziging zijn noodig, dat spreekt vanzelf, overleg 
en overeenstemming met België; eenzijdige wijziging is onmo-
gelijk. In het tweede Voorloopig Verslag, dat 12 Juli is ver-
schenen, is door de afdeelingen dezer Kamer — en ik geloof als 
een vrijwel algemeenen wensch van de leden — bij de Regee-
ring aangedrongen om opnieuw met België in onderhandelingen 
te treden. In de Memorie van Antwoord heeft de Minister vol-
doening aan dien wensch onmogelijk genoemd. Ten eerste om-
dat kort na de verschijning van het Voorloopig Verslag de Bel-
gische Kamer en Senaat het tractaat hadden goedgekeurd, maar 
ten tweede wegens het ontbreken in de stukken, die de Kamer 
had geproduceerd, van een basis, waarop die onderhandelingen 
zouden kunnen plaats vinden of van een richtsnoer, dat bij die 
onderhandelingen zou kunnen worden gebruikt. 

Voor den Minister was het in die omstandigheden en op dat 
oogenblik onmogelijk aan den wensch der Kamer te voldoen. 
Ik geef toe, de beide argumenten van den Minister waren in 
die omstandigheden en op dat oogenblik inderdaad juist. 

Maar is het ook onmogelijk om opnieuw in onderhandelingen 
met België te treden als de Nederlandsche Volksvertegenwoor-
diging, in wier handen op het oogenblik deze zaak is, dan wensch 
uitspreekt, dat nieuwe onderhandelingen zullen worden gevoerd 
en als de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging de richting 
aangeefr. waarin die onderhandelingen zouden moeten plaati 
hebben ? 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1926—1927.. *~ IX, 
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14de VERGADERING. — 8 NOVEMBER 1926. 
53. Wetsontwerp tot goedkeuring van het Nederlandsen-Belgisch verdrag. 

(Albarda e. a.) «MMÈtttBuw* 
Dat dit onmogelijk zou zijn, ontken ik. 
Het traetaat, dat voor ons ligt, is een voorloopige uitkomst 

van een overleg tusschen Nederland en België over „formules 
communes" met betrekking tot de bevaarbare waterwegen. De 
uitnoodiging tot dit overleg werd tot de beide landen gericht 
door de Commissie van XIV, die daarmede voldeed aan de op-
dracht van den Oppersten Raad der Mogendheden van 4 Juni 
1919. 

Is nu, wanneer de Regeeringen overleg gepleegd hebben en 
tot een overeenstemming zijn gekomen over zekere belangen, 
geen verder overleg meer mogelijk, als bij een der beide Par-
lementen daartoe de ernstige begeerte bestaat? Dit zou zijn in 
overeenstemming met den geest van een vorige eeuw, maar 
niet met dien van onzen tijd. In onzen democratischen tijd 
mag bij het overleg tusschen twee democratische landen de 
invloed van de vertegenwoordiging des volks niet uitgeschakeld 
worden, wanneer zij dat overleg over bepaalde punten heropend 
of voortgezet wenscht te zien. En wij mogen vragen aan 
België, aan zijn Regeering en aan zijn Volksvertegenwoordiging, 
om dit recht van de Volksvertegenwoordiging te erkennen. 

De wensch der Nederlandsche Volksvertegenwoordiging kan 
België bekend zijn. Enkele dagen nadat het Voorloopig Verslag 
verscheen, waarin die wensch werd uitgesproken, is de Bel-
gische Kamer echter tot behandeling van het traetaat overge-
gaan. Ik wil hierin niet zien een opzettelijke miskenning van 
den wensch der Nederlandsche Kamer, die een wensch van het 
volk was, maar het zou wel veel op een onheusche bejegening 
van de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging gaan gelijken, 
als België niet tot nadere onderhandelingen bereid zou zijn, 
wanneer het Nederlandsche Parlement daartoe den wensch zou 
hebben te kennen gegeven in een uitdrukkelijk besluit. 

Bi geloof, dat die wensch hier de wensch van zeer velen is, 
ook de wensch van vele voorstanders van het traetaat, die zullen 
voorstemmen maar met een bezwaard gemoed, en zeker ook de 
wensch van vele tegenstanders, die opzien, en te recht, tegen 
de uitwerking, die hun stem „tegen" zou kunnen hebben. 

Een groote meerderheid vóór of een groote meerderheid tegen 
het verdrag is hier in de Kamer niet te verwachten. Een groote 
meerderheid bestaat hier naar mijn overtuiging ongetwijfeld 
wel voor de gedachte, dat het overleg over de „formules com-
munes" zal worden voortgezet en zeer velen koesteren den 
wensch, dat daarvan de vruchten mogen zijn óf een gewijzigd 
verdrag, óf een aanvulling van het verdrag bij een nieuw addi-
tionneel protocol. 

Slechts zoo kan worden verkregen een uitkomst, die hier met 
vertrouwen en met vreugde kan worden aanvaard. Slechts dan 
krijgt deze zaak een besluit, dat goed is voor de verhouding 
tusschen twee volken, die in beider belang en in het belang van 
Europa moeten leven als goede buren en als goede vrienden! 

De heer J. Th. de Visser: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal niet 
veel van de aandacht der Kamer vergen, en wel om verschil-
lende redenen. Ten eerste, omdat ik niet onnoodig het tijdperk 
van vermoeienis, inzonderheid voor den Minister van Buiten-
landsche Zaken, wil verlengen. In de tweede plaats, omdat, 
zooals de heer Albarda te recht zooeven heeft opgemerkt, ver-
dedigers en bestrijders van het traetaat in voldoenden getale 
aan het woord zijn geweest, en in de derde plaats, omdat van 
den kant van mijn eigen fractie de heer Lovink uit algemeen 
oogpunt en de hceren Krijger en Tilanus uit het oogpunt van 
het belang van waterstaat en uit dat der militaire belangen 
voldoende de gerezen bedenkingen hebben toegelicht. 

Maar, omdat ik in de eerste plaats een eenigszins afwijkend 
standpunt naast dat van genoemde heeren inneem en ook om 
een andere reden, die ik zoo aanstonds zal noemen, heb ik mij 
genoopt gezien een enkel woord bij de behandeling dezer belang-
rijke zaak te spreken. 

Wat de laatstgenoemde reden betreft, wil ik opmerken, dat, 
hoewel ik niets wil afdoen aan den grooten invloed in deze 
Kamer van den leider der Roomsch-Katholieke fractie, die 
invloed niet zoo ver reikt, dat ik over mij, oud-Minister, een 
censorschap als lid der Kamer van dien geachten afgevaardigde 
erken bij de overwegingen, die mij hier bij de debatten en bij het 
.uitbrengen van mijn stem zullen leiden. 

(dr. de Visser.) 
Wanneer men toch in den aanvang vóór een bepaalde zaak 

is, ook als Minister, dan kunnen er sinds dat oogenblik zooveel 
belangrijke argumenten in de schriftelijke gedachtenwisseling, 
zoovele bedenkingen uit de practijk opkomen, dat men met 
betrekking tot het eenmaal ingenomen standpunt begint te 
aarzelen en daarna er van gaat afwijken. Maar mijn voor-
naamste bedenking tegen wat die geachte afgevaardigde in het 
midden gebracht heeft, is deze, dat dit een totale miskenning 
inhoudt van de beteekenis van het oraal debat. Ik heb — te 
recht geloof ik — van den vroegeren leider van onze Christelijk-
historische Kamerfractie geleerd, dat wij hier zijn om met 
argumenten elkander te overtuigen of overtuigd te worden. • 

Daarom desavoueer ik, wat door dr. Nolens gisteren gezegd 
is met betrekking tot de houding, die oud-Ministers ten aanzien 
van deze materie zouden hebben in te nemen. 

Voordat ik mij nu in die materie zelf begeef, wil ik ten aan-
zien van den persoon van den Minister van Buitenlandsche 
Zaken iets opmerken, en ik doe dat te eer, omdat zoo lang-
zamerhand in de schatting van velen in den lande deze Minister 
eerder als een belager dan wel als een verdediger onzer natio-
nale belangen staat gequalificeerd. Dat heeft mij zeer tegen 
de borst gestuit, want daarbij worden de groote verdiensten 
van dezen Minister van Buitenlandsche Zaken volkomen ver-
geten op het voor ons Nederlanders pijnlijke oogenblik van de 
annexionistische woelingen in België en de krachtige houding, 
daartegenover door hem ingenomen. 

Eveneens wordt dan vergeten de eveneens boven mijn lof ver-
heven wijze, waarop de Minister het belang van ons land in het 
oog gehouden heeft, toen België in 1925 weer begon met de 
hand ons toe te steken. 

Zelfs is die verdienste zoo groot, dat, toen de Memorie van 
Antwoord en het daarbij gevoegde protocol het licht zagen, een 
moment de critiek, zelfs van de hevigste tegenstanders, dreigde 
te verstommen. 

Om al die redenen wil ik het hier openlijk uitspreken, dat voor 
mij deze bewindsman nog op dit oogenblik van hetzelfde hooge 
gehalte is, dat hij bezat, toen hij het ambt van Minister van 
Buitenlandsche Zaken aanvaardde. 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik nu tot de zaak zelf kom, 
wil ik de opmerking op den voorgrond plaatsen, dat wanneer er 
sprake is van internationale vraagstukken en wanneer men met 
partijen te doen heeft, men zich uit den aard der zaak op een 
ruimer standplaats moet plaatsen, dan wanneer men uitsluitend 
met nationale belangen te doen heeft. 

O, het is zoo gemakkelijk in eigen kring, in enge sfeer, die 
laatste belangen alleen te doen gelden, in zoo'n kring allerlei 
aanmerkingen te maken, op elke slak zout te leggen, om dan ten 
slotte een vernietigend oordeel te vellen over datgene, wat aan-
yankelijk als vrucht van internationaal overleg werd aangeboden. 

Maar heel anders komt de zaak te staan, wanneer men 
bedenkt, dat partijen om één,tafel zijn gezeten, dat deze nauw-
keurig eikaars belangen tegenover elkaar hebben af te wegen, 
dat tegenover elk argument een contra-argument moet worden 
geplaatst, om eindelijk een gemeenschappelijken grondslag van 
overleg en naar men hoopt van overeenstemming te verkrijgen. 

Dan zullen te allen tijde vele argumenten, die in eigen kring 
een oogenblik opgeld deden, onhoudbaar blijken te zijn. En dat 
geldt te sterker, wanneer het voor beide partijen, d. w. z. hier 
voor beide landen, van het grootste gewicht is — ik onderstreep 
die uitdrukking: voor beide landen van het grootste gewicht 
is —, dat de overeenkomst tot stand komt. En dat is hier inder-
daad het geval, niet alleen omdat beide landen op elkaar aan-
gewezen zijn, in het belang zoowel van het eene als van het 
andere, maar ook om de reden, die in 1919 een nu vurige be-
strijder van het traetaat aanvoerde, nl. professor Colenbrander, 
toen hij zeide: 

„De hoofdzaak" — let wel op die woorden „de hoofd-
zaak" — „voor België en Nederland is, dat zij het buiten-
land buiten de mogelijkheid stellen, ooit één van beiden 
tegen den ander uit te spelen. Daartoe zijn geen diploma-
tieke kunstverrichtingen noodig, „maar de krachtige wil, 
hier en ginds, tot die bevordering van elkanders belangen, 
welke alleen tot de gewenschte toekomst van onderling ver-
trouwen leiden k&n.'-l 
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14de .VERGADERING. — 3 NOVEMBER 1926. 
58. .Wetsontwerp tot goedkeuring van het Nederlandsen-Belgisch verdrag. 

(dr. de Visser.) 
En wanneer België daarvoor van ons het een of ander offer 

vraagt — ik kom er straks op, of het niet te veel vroeg —, dan 
moeten wij allereerst ook aan dit woord van den Leidschen hoog-
lceraar denken: 

„België kan zijn uitwegen niet verbeterd of vermeerderd 
krijgen, zonder dat met Nederland moet worden samen-
gewerkt; in de meeste gevallen (niet in alle!), waarin 
België en Nederland met elkaar te maken kunnen krijgen, 
zal België de vragende partij zijn Nederland de partij, 
die ergens in te bewilligen heeft. Het is voor Nederland 
verstandige politiek, het ontstaan van een gevoel, dat 
België aan Nederland zou zijn overgeleverd, zooveel moge-
lijk tegen te gaan, en daartoe te overwegen of het Schelde-
regime, waaronder België en wij vóór 1914 hebben geleefd,' 
voor een herziening vatbaar is, die België zou kunnen be-
vredigen." 

Let wel, Mijnheer de Voorzitter, dat zijn geen woorden van 
mij, geen woorden van voorstanders, min of meer vurige voor-
standers, maar van een zoo deskundig man als prof. Colenbran-
der, in 1919 geschreven in zijn bekend boek. Welnu, dat zelfde 
woord wensen ik als uitgangspunt te nemen van mijn beoordee-
ling van het tractaat. Ik ben het volkomen met de heeren 
Marchant en Albarda eens, dat niet een contraprestatie tegen-
over het opgeven van annexionistische liefhebberijen in België 
de drijfveer, het grondbeginsel van onze houding in dezen mag 
of kan zijn, evenmin een bepaalde psychische gemoedsgesteld-
heid, die ook onder ons volk tegenover de Belgen hier en daar 
wordt gevonden, en evenmin een eenzijdig partijtrekken voor 
nationale belangen, wellicht ten koste van, als ik het zoo noemen 
mag, het internationale volkerenverkeer. Integendeel. Onze 
leidende gedachte moet in dezen onze goede verstandhouding 
met onze zuidelijke naburen zijn en volmondig moet ik erkennen, 
dat hiertoe een herziening van het Schelde-regime, zooals dit in 
1839 werd geregeld, billijkerwijs door de Belgische Regeering 
wordt verlangd en het goed gezien is van Minister van Karnebeek 
om dat te erkennen. Ik voeg er aan toe, dat ik persoonlijk als 
lid der Kamer daarvoor bereid ben offers te brengen. De vraag 
is echter of het offer, of de offers, die thans door het ons voor-
gelegde tractaat van ons gevraagd worden, niet te groot zijn en 
hierop zal ik straks een antwoord geven. 

Vooraf wil ilc opmerken, dat er in de oppositie veel overdrevens 
voorkomt. Zoo b. v. — het is zooeven nog herinnerd door den 
heer Albarda —. datgene, wat is gezegd betreffende de oever-
belangen van Zeeland. Ik vraag: Heeft men ooit bij de Maas-
kanalisatie, bij de Beersche overlaat, bij het graven van den 
Nieuwen Waterweg en bij de inpoldering van de Zuiderzee zich 
zoo warm gemaakt voor de oeverbelangen ? Acht men dan ergens 
een goed vaarwater mogelijk met verzinkende eilanden? Is dan 
ook de herziener van het vaarwater niet gedwongen tevens de 
oeverbelangen onder de oogen te zien? Bovendien verklaart 
thans het protocol van 18 Mei 1926, paragraaf 2. 2de alinea: 

,,Het is intusschen wel te verstaan, dat de besluiten, door 
de commissie of door de scheidsrechters te nemen, andere 
rechtmatige belangen, waarvan de miskenning een gevaar 
zou opleveren voor de aanwonenden, als daar zijn de veilig-
hcid van het oevergebied van den waterweg en de water-
lnozing van de op de Schelde afwaterende landstreken, niet 
uit het oog mogen verliezen, met dien verstande, dat alle 
beslissingen, die deze belangen in gevaar zouden kunnen 
brengen, rekening zullen moeten houden met de te nemen 
maatregelen, om dit gevaar te keeren." 

Zelfs het comité van actie erkent, dat, door die bepaling, 
die ik zooeven voorlas, het kwaad is verzacht, maar het voegt 
er bij, en dit is werkelijk curieus: 

„Toch blijft het belang van de scheepvaart boven alle 
andere belangen gaan." 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, moet dit dan niet? Wat wil 
men dan ? Dat de belangen van de oeverlanden bij een waterweg 
den boventoon voeren? Is dit principe ooit bij de rivieren, die 
ik zooeven noemde, toegepast? Een dergelijk bezwaar, een der-
gehjke bedenking, kan niet worden volgehouden. 

Ook komt mij de meermalen genoemde bedenking tegen 
de bevoegdheden van de Commissie van Beheer zeer ovcr-
dreven voor. Was de toestand, dien artikel 4, § 2, van het 
tractaat van 1839 schiep, nu werkelijk zoo mooi? Loodswezen, 
betonning, onderhoud van de Schelde waren toen al aan een 
gemeenschappelijk toezicht onderworpen, maar de groote 
schaduwzijde daarvan was, dat er niets gebeurde, wanneer de 
Staten, wien het betrof, niet tot overeenstemming kwamen. 
De zaken bleven dan eenvoudig, zooals zij waren; men mocht 
daar zooveel werk gedaan hebben als men wilde, de zaak bleef 
bij het oude. Thans komt er arbitrage, ten gevolge waarvan 
een hoogere beslissing kan worden ingeroepen. 

Ik vind dit een aanzienlijke verbetering van het tractaat van 
1839. Velen deelen dit gevoelen wel niet, omdat zij hierin een 
aantasting zien van souvereiniteitsrechten. Maar ik vraag, hoe-
wel geen jurist zijnde: Is dat juist? Ik plaats op den voor-
grond, dat de Commissie van Beheer zich met eigenlijke souve-
reiniteitsrechten niet heeft bezig te houden. Maar kan er ook 
van beperking van souvereiniteitsrechten worden gesproken, 
wanneer in een geschil, dat gaat over gemeenschappelijke be-
langen, het beginsel van de scheidsrechterlijke uitspraak wordt 
aanvaard? Ook al rijzen er bedenkingen tegen de personen, 
aan wie in casu de arbitrage is overgelaten, zoo wordt daardoor 
toch het beginsel van de voorgestelde regeling zelf niet aan-
getast. Bovendien moet men in zulk een materie zeer voor-
zichtig zijn met groote woorden als „afstand van souvereiniteit". 

In dit verband wil ik even herinneren aan de woorden van 
een man, mijn eigen oud-leermeester, die op het gebied van 
Staat3- en volkenrecht niet de eerste de beste is, van den hoog-
leeraar de Louter, die het volgende schreef: 

„Men kan die bepalingen om technische of juridische 
redenen goed- of afkeuren, doch nooit om de gemeenschap^ 
pelijke regeling van gemeene belangen, veelmin aan de 
onderwerping van geschillen aan een scheidsgerecht, afstand 
van of inbreuk op souvereiniteit verwijten. Wie dat doet, 
verloochent een der grondwetten van het stellij? volken-
recht.' '-

Mijnheer de Voorzitter! Ik hecht in dit opzicht aan de woor-
den van den Minister niet minder onvoorwaardelijk vertrouwen, 
wanneer hij uitdrukkelijk in de Memorie van Toelichting schrijft: 

„Het stelsel komt eenerzijds aan België's bezorgdheid 
te gemoet en verzekert anderzijds onze souvereine rechten." 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer dit zoo gedecideerd door den 
Minister wordt verklaard, geappuyeerd door een van de eersten 
op het gebied van Staats- en volkenrecht in ons vaderland, dan 
gaat het toch niet aan, voortdurend in het debat de klacht te 
doen hooren, dat door deze voorgestelde regeling onze souve-
reiniteitsrechten worden aangetast. 

Ik kom tot een derde bedenking. Er is in het debat in de overi-
gens verdienstelijke rede van den heer Vliegen een element 
geworpen, waarvan het mij leed doet, dat de geachte afgevaar-
digde het er in gebracht heeft. 

De geachte afgevaardigde heeft aan het pleiten tegen het ver-
drag door hooge militairen een argument ontleend om er juist 
vóór te zijn. Ik ben in de geheimen van het Kabinet van den 
Minister van Buitenlandsche Zaken niet ingewijd, maar ik weet 
in het algemeen toch wel zooveel, dat, wanneer men hier op 
dergelijke wijze militaire autoriteiten aanhaalt, ik daartegen-
over do stelling mag plaatsen, dat er ook hooge militairen zijn, 
die het standpunt niet innemen, dat door generaal Snijders en 
anderen in deze materie ingenomen wordt. In dit verband betreur 
ik het voor den Minister van Buitenlandsche Zaken, die ove-
rigens van den heer Vliegen een krachtigen steun ontvangen 
heeft, dat de heer Vliegen tot steun van het tractaat de ont-
wapening in het debat heeft gebracht. Zou dit tractaat nu 
werkelijk een middel zijn om in de wereld de ontwapening 
ingang te doen vinden? Hoe vreemd moet de heer Marchant 
de vurige voorstander der ontwapening, maar tevens tegen-
stander van dit tractaat, bij die bewering hebben opgezien! 
Bi beschouw dan ook dit ongelukkige deel van de rede van den 
heer Vliegen meer gericht tot enkelen zijner partijgenooten, die 
hij tot zijn standpunt wil overhalen, dan als een argument ten 
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voordeele van de zaak, die ons bezighoudt. Dnarom zal :k 
hierop niet verder ingaan, hoewel ik het betreur, dat de heer 
Vliegen dit argument in het debat heeft gebracht. 

Ik ga nog een stap verder dan de verklaring, dat verschil-
lende bezwaren mij overdreven voorkomen. Er zijn zelfs voor 
ons zekere voordeelen aan verbonden, waarvan ik er één op 
den voorgrond wil brengen, omdat ik geloof, dat dit nog niet 
voldoende onder de aandacht van de Kamer is gebracht. 

Ik bedoel, dat ik het als een groot voordeel van het tractaat 
beschouw, dat Nederland voortaan zal medebetalen in de kosten 
van onderhoud van de Schelde. Laat ons erkennen, dat de 
regeling tot dusverre op dit punt zeer onvoldoende en gebrekkig 
is geweest. Het verdrag van 1839 en de uitvoeringsverdragen 
klopten niet met elkander. Men krijgt den indruk, dat Neder-
land volgens het tractaat van 1839 verplicht was de Schelde 
in een bepaalden toestand te handhaven, terwijl het uitvoerings-
verdrag niet spreekt van de verplichting tot baggeren, in ver-
band met den toenmaligen diepgang der schepen. Nu wordt 
ons die verplichting opgelegd tot een bepaalde limiet en weten 
wij waar wij aan toe zijn. Bovendien krijgen wij het voordeel, 
dat Nederland voortaan een actief aandeel krijgt in de zorg 
voor de bevaarbaarheid van het eigen riviergedeelte. Daardoor 
— en dat is van groot gewicht — wordt alle schijn geweerd 
alsof de Schelde uitsluitend een Belgische aangelegenheid is en 
wordt het groote beginsel vooropgesteld, dat de bij deze rivier 
betrokken Staten beide verplichtingen hebben en op samen-
werking dienen bedacht te zijn. Ook wordt vastgelegd, dat de 
Schelde een aangelegenheid is, die geheel door Nederland en 
België te zamen, zonder inmenging van anderen, wordt ge-
regeld. 

Een dergelijk voordeel mag niet worden onderschat. 
Ik meen aldus zeer onpartijdig het tractaat te hebben bezien 

en ik zou dan ook op de aangevoerde gronden bereid zijn met 
den Minister mede te gaan en over enkele zwarigheden — als 
het voortaan verstoken zijn van verhaal op een schip van 
vreemde nationaliteit door middel van den Nederlandschen 
rechter bij het toebrengen van schade — en dergelijke heen te 
stappen, indien er niet een paar punten waren, die het voor mij 
vooralsnog bezwaarlijk maken het tractaat, zooals het daar ligt, 
te aanvaarden. Terloops leg ik er den nadruk op, dat de heer 
Krijger in het begin van zijn rede met nadruk ook dat voorbe-
houd van „vooralsnog" heeft gemaakt en dat, waar hij sprak 
namens zijn politieke vrienden, toch ook dat „vooralsnog" niet 
moet worden vergeten. 

Het eerste en groote bezwaar, waarover ik op het oogenblik 
nog allerminst kan heenstappen, is het reeds ieder oogenblik 
genoemde kanaal Antwerpen—Moerdijk. Zelfs de heer Vliegen 
heeft in zijn rede, die ook op mij indruk heeft gemaakt, die he-
zwaren niet kunnen wegnemen. Wanneer ik b.v. lees: 

,,Het kan wellicht nuttig zijn de aandacht te vestigen 
op het feit, dat Rotterdam, welks vervoer naar Straatsburg 
in het laatste jaar vóór den oorlog ongeveer driemaal zoo 
groot was als dat van Antwerpen naar Straatsburg, dit 
vervoer thans grootendeels aan Antwerpen heeft moeten 
afstaan. In het jaar 1924 toch vervoerde Antwerpen onge-
veer 7,5 maal meer naar Straatsburg dan Rotterdam.", 

dan spreekt dat boekdeelen ten bewijze, dat wij ten aanzien 
van deze zaak ontzaglijk op onze hoede moeten zijn. Verder 
heeft de heer Vliegen gezegd, dat hij alle cijfers van den heer 
Brautigam ontzenuwd had, maar ik lees in diens rede een pas-
sus, die den meesten indruk op mij gemaakt heeft en die door 
den heer Vliegen geheel en al onbesproken is gelaten, nl . : 

„Mijnheer de Voorzitter! Laat men bovendien bedenken, 
dat Rotterdam een zwakke positie heeft, weinig stukgoe-
deren, geen industrie in de omgeving, die de scheepvaart 
voedt, weinig overzeesche handelsverbindingen. Ik heb 
reeds eerder in deze Kamer daarop de aandacht gevestigd. 
De ontwikkeling van Rotterdam is een zeer eenzijdige 
geweest. Men heeft alleen op Duitschland het oog gevestigd 
gehouden. 

En bovendien heeft de Rotterdamsche ondernemer zich 
bevredigd gevoeld met als agent voor Duitsche huizen op te 
treden. 

(dr. de Visser e. a.) 
De zelfstandige handel in Rotterdam is nog altijd zeer 

bescheiden." 
Over dit allergewichtigste bezwaar is de heer Vliegen heen-

gegleden. 
Wanneer ik nu vervolgens bedenk, dat dit kanaal, naar bere-

keningen, die mij van deskundigen ter oore zijn gekomen, onge-
veer 90 k 100 millioen goudfrancs zal kosten, waarvan België 
verreweg het grootste deel zal betalen, dan maakt niemand mij 
wijs, dat België geen overheerschend groot belang voor zich 
zelf in het graven van dat kanaal ziet. En ik kan daarbij de 
vrees niet onderdrukken, dat daarachter schuilt de zucht naar 
concurrentie met ons, inzonderheid met Rotterdam, en dat 
daardoor de economische toestand van geheel Nederland, 
met al den aankleve van dien, onberekenbare schade zal lijden. 
De Minister houde het mij ten goede, maar ik moge het zeggen 
in alle oprechtheid en met verlangen bezield om, als het eenigs-
zins kan, mijn stem aan het tractaat te hechten, dat ik, ter 
wille van de belangen van mijn vaderland, vooralsnog niet over 
dit bezwaar kan heenstappen, tenzij de Minister mij overtuige 
— want ik herhaal hetgeen de Savornin Lohman gezegd heeft: 
wij zijn hier om overtuigd te worden. 

Mijn tweede bezwaar betreft de talrijke dubia, die er blijven. 
Ik wensch een paar vragen te doen: Wat primeert op de 
Schelde? Het militair gezag, of dat der beheerscommissie? 

Verder geeft de regeling van den doortocht voor vreemde oor-
logsschepen door de Schelde tot allerlei vragen aanleiding. Ik zal 
hierop niet nader ingaan na hfft doorwrochte betoog te dier zake 
van mr. Heemskerk. Maar wèl vraag ik met hem: Hoe staat dit ? 

En als in het rapport-Descamps aan den Senaat gesproken 
wordt van den tegenwoordigen waterweg Antwerpen— 
Dordrecht, en gezegd wordt: „Elle doit être améliorée", wil 
dat dan zeggen, dat onze verplichting verder reikt dan het 
kanaal Hansweert—Wemeldinge ? Ten aanzien van deze punten 
(ik noemde slechts enkele) mag geen twijfel blijven bestaan. 

Juist omdat ik op een goeden afloop van de onderhande-
lingen met België prijs stel, besluit ik met de opmerking, dat 
tot mijn spijt de Belgen in laatste instantie (ik zal de citaten 
uit de redevoeringen van den heer Segers, van den heer Van-
dervelde en van anderen, die in debat gebracht zijn, niet her-
halen) het ons niet gemakkelijk hebben gemaakt om tot een 
bevredigende beslissing te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik trek mijn slotsom. Die slotsom 
luidt, dat ik hoop, dat er alsnog een voor beide partijen bevre-
digend tractaat tot stand kome. Ik zou het noodlottig vinden, 
— in dat opzicht ben ik het met den heer Albarda eens, — niet 
alleen een verwerping zonder meer, maar ook een aanneming 
zonder meer, wellicht met een kleine meerderheid, bijv. van 
51 tegen 49 of 52 tegen 48 stemmen. In zulk een belangrijke 
zaak zou ik dat een pernicieuze beslissing achten. 

Mijn slotsom is derhalve, dat ik hoop, dat vooralsnog een 
voor beide partijen bevredigend tractaat tot stand komt; dat 
ik ten volle bereid ben, daarvoor offers in het belang eener goede 
verhouding tot België te brengen; dat echter in het huidige 
tractaat enkele te zware offers van ons worden gevraagd, en 
dat ik wensch, dat het door de Kamer aan dezen Minister mo-
gelijk wordt gemaakt, om tot een bevredigenden uitslag te 
komen. Ik eindig met den nadruk te leggen op de woorden: 
aan dezen Minister, omdat hij het volle vertrouwen in België, 
het volle vertrouwen bij de Mogendheden heeft, en hij bij ieder 
rustig nadenkend en den ernst van de zaak inziend vaderlander 
tot op dit oogenblik ook nog het volste vertrouwen geniet. 

De heer L. L. H. de Visser: Mijnheer de Voorzitter! Voor ik 
mijn bezwaren tegen dit tractaat uiteenzet, zal ik genoodzaakt 
zijn in het licht te stellen, dat bij de behandeling van dit trac-
taat wel de juistheid blijkt van het gezegde: als twee hetzelfde 
doen, is het nog niet hetzelfde. De tegenstellingen van inzichten 
en belangen bij de onderscheidene richtingen en maatsch«ppe-
lijke groepen, die zich vóór en tegen het tractaat verklaren, zijn 
wel buitengewoon groot. 

De schijnbaar onschuldige aanpassing in de verhouding 
tusschen de twee kapitalistische Mogendheden, Nederland en 
België, heeft geleid tot een uitgebreide en breede campagne 
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tegen dit ontwerp-verdrag. Er is op gewezen, dat het eigenlijk 
onjuist en min of meer immoreel is, dat de actie tegen dit trac-
taat , zooals die van onderscheidene richtingen is uitgegaan, 
zich niet veel vroeger heeft doen kennen, nl. toen de eerste 
stappen op dit terrein waren gezet en de eerste resultaten waren 
bereikt. 

Ik erken, dat het hoogst wenschelijk ware geweest, dat 
degenen, die bezwaar hebben tegen den inhoud van dit tractaat 
en zijn aanhangsel, dat men toelichtende memorie noemt, eerder 
hun actie daartegen hadden ondernomen, indien zij daarvan 
althans eerder kennis hadden kunnen nemen. Maar daartegen-
over staat , dat de breede massa der arbeiders, het proletariaat, 
zeker van den inhoud van dit t ractaat en wat daarmee samen-
hangt, pas kennis kreeg toen dat tractaat werd gepubliceerd, 
met de daarbij behoorende toelichtende memorie. He t is te 
begrijpen, dat de wijzigingen, die de oorlog in de internationale 
verhoudingen heeft gebracht, er toe leidden, dat pogingen 
werden aangewend, om zoo spoedig mogelijk veranderde ver-
houdingen tot stand te brengen, en he t is ook te begrijpen, dat 
reeds toenmaals, op verzoek van België, het initiatief genomen 
werd door de groote Mogendheden, die bij het t ractaat van 1839 
waren betrokken, om in de oorspronkelijke „neut ra l i te i t " van 
België, die door het maken tot een „vodje papier" van het toen-
malig geldende contract door Duitschland was geschonden, ver-
andering te brengen. 

Het is goed, er aan te herinneren, dat de groote Mogendheden, 
die gezamenlijk garant stonden voor de handhaving van de 
neutraliteit van België vóór den oorlog, en die betrokken waren 
bij het t ractaat van 1839, er toe zijn overgegaan een veranderde 
verhouding tot stand te brengen, maar ook dat zij daarbij een 
van hun toenmalige bondgenooten, een Rijk, dat niet minder 
dan 1/6 van de aardoppervlakte beslaat, geheel en volkomen 
hebben uitgeschakeld. Rusland, dat daarbij evenzeer was be-
trokken, heeft men bij de nieuwe onderhandelingen volkomen 
genegeerd. 

Ik heb mijnerzijds geen bezwaar, en ook de Russische Regee-
ring zal daartegen, naar ik vermoed, geen bezwaar hebben. 
Immers dit t ractaat beoogt met de regeling van de nieuwe ver-
houdingen tusschen twee kapitalistische Staten direct en indi-
rect het scheppen van nieuwe verhoudingen tusschen imperialis-
tische machten, die zich aan het formeeren zijn. Ik herinner er 
aan, dat is medegedeeld, dat Frankrijk Rusland over deze zaak 
zou polsen, eventueel zou uitnoodigen aan de onderhandelingen 
deel te nemen, maar definitieve besprekingen met vertegen-
woordigers van dien Staat hebben, voor zoover mij bekend, niet 
plaats gehad. Ik vestig daarop even de aandacht, om duidelijk 
te doen uitkomen, dat al die praatjes en scherpe verwijten aan 
het adres van de nieuwe Unie van Socialistische Sovjet-Repu-
blieken, zooals die in Rusland gevestigd is, dat dat Rusland zijn 
vroegere overeenkomsten niet nakwam, eenvoudig alle waarde 
hebben verloren, want als de tegenpartij het noodig oordeelt, 
doet zij precies hetzelfde; de invloed van de Russische Regeering 
op deze aangelegenheid is volkomen uitgeschakeld, en daarmee 
de overeenkomst van het vroegere Rusland geannuleerd. 

Mijn groote bezwaar tegen dit ontwerp ligt op gansch andere 
terreinen, dan waarop de tegenstanders, die tot nu toe aan het 
woord zijn geweest, zich hebben bewogen. Voor mij is het 
grootste bezwaar, dat wij hier een overeenkomst krijgen met een 
land, da t militair en diplomatiek verbonden is met de opkomende 
imperialistische macht , die zich om Frankrijk groepeert door het 
aangaan van een geheim militair verdrag met Frankrijk. Ik heb 
tot mijn verwondering van den heer Vliegen vernomen, dat deze 
zich daarvan niets aantrekt en dat verdrag zelfs zijdelings heeft 
verdedigd door te zeggen, dat zoolang er militaire machten zijn, 
er geheime verdragen zullen zijn. Alsof men zich daarom bij der-
gelijke geheime verdragen zou moeten neerleggen en daartegen 
niet zou mogen ageeren! Ik beweer, dat juist die militaire over-
eenkomst tusschen Frankrijk en België een voortdurend dreigend 
gevaar is voor het Europeesche proletariaat en voor Europa in 
het algemeen. E n indien wij dit t ractaat met zijn tegenwoordigen 
inhoud en met het daarbij behoorend aanhangsel, de toelichtende 
memorie, aanvaarden, staat het voor mij vast, dat wij, zonder 
dat waarschijnlijk velen het willen of weten, bij die imperialis-
tische macht worden ingelijfd. Aanvaarding van dit tractaat 
heeft dit onvermijdelijk gevolg. 
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het Nederlandsch-Belgisch verdrag. 

De gevaren, die dus liggen in het t ractaat , zijn van uit het 
s tandpunt van het proletariaat nationaal en internationaal ge-
zien niet in de eerste plaats nationaal-economische overwegin-
gen. He t spreekt vanzelf, dat onze bezwaren niet liggen in het 
niet blijvend en duurzaam binnenhalen van de kapitalistische 
winst voor een deel van de Hollandsche bourgeoisie, dat voor 
ons niet gelden de zg. vaderlandslievende overwegingen, waarvan 
in bepaalde kringen regelmatig wordt gesproken en dat voor ons 

i evenmin gelden de opvattingen, die in leidende militaire kringen 
: met betrekking tot deze zaak zijn geuit. Maar waar ik direct 
; tegen protesteer, is, dat, als van bepaalde militaire zijde bezwaren 
! tegen den inhoud van dit t ractaat worden geopperd, men dan 
! eenvoudig van de andere zijde probeert de tegenstanders van dit 
! t ractaat te plaatsen in hetzelfde gelid, waar die militaire tegen-
: standers in staan, om het als het ware voor te stellen alsof er 
I hier een soort van overeenkomst is tusschen de proletariërs, die 
| uit revolutionnair-socialistische overwegingen tegenover dit trac-

taat stelling nemen, en die hooge militairen. 

De heer Vliegen heeft zich de vrijheid veroorloofd te zeggen, 
dat generaal Snijders, de gewezen commandant van het Neder-
landsche leger, over het geheim t ractaat tusschen België en 
Frankrijk naar zijn meening onjuiste, hij noemde het zelfs laster-

; lijke dingen had gezegd. Toen ik hem interrumpeerde: Maar mag 
| tegen een dergelijk verdrag dan niet worden geagiteerd?, ant-
i woordde hij eenvoudig, niet ja of neen, maa r : Dat moet je met 
] generaal Snijders uitmaken. 

Dit is een benedenpeilscbe en demagogische zet, ten einde te 
probeeren de aandacht van de hoofdzaak af te leiden en een 
andere opvatting te wekken dan die noodig is voor een klaar 
inzicht in de verhoudingen, waarover wij spreken. 

Zou de heer Vliegen durven beweren bijv., dat de partij, 
waartoe hij behoort, zich met betrekking tot bepaalde acties 

j nooit heeft beroepen op uitspraken van hooge militairen? He t 
! zou een kleine moeite wezen, om uit de literatuur, verspreid 

vanwege de S. D. A. P . , reeksen van uitspraken aan te halen 
van militaire zijde gegeven, ten einde daarmede hun actie bijv. 
tegen de Vlootwet en voor de ontwapening te motiveeren. 

He t is dus een kleine methode van doen om op deze wijze 
te trachten de aandacht van de hoofdzaak af te leiden. 

Ik herhaal dus, van die militairen noch van die groot-kapita-
listische agitators en hun overwegingen trek ik mij iets aan; 
ik heb slechts te vragen, niet van welke zijde komt dat, maar 
is het gebezigde argument juist of onjuist. 

Ik ben het eens met den heer Vliegen als hij zegt, dat bij 
de gevoerde agitatie en actie er veel is, dat onjuist is van aard 
en beteekenis. Ik weet zeer wel, dat de phrases over vaderlands-
liefde en zelfbeschikkingsrecht, die gebruikt worden om de 
massa tegen den inhoud van dit t ractaat op te zetten, van wei-
nig beteekenis zijn in de monden van diegenen, die voor alles 
letten op kapitalistische winstbelangen. 

De heer Brautigam heeft er reeds op gewezen, dat een deel 
der bourgeoisie, dat thans ernstig bezwaar maakt tegen den 
inhoud van dit tractaat en daartegen scherp stelling neemt, en 
deze houding poogt te verdedigen met misplaatste zg. vader-
landslievende argumenten, indien straks dit tractaat tot stand 
komt en inderdaad de verhoudingen zich zoo ontwikkelen, dat 
de positie van de haven van Rotterdam wordt zooals de pes-
simisten dat zien en die van de haven van Antwerpen tot een 
opbloei geraakt, zooals zij dat evenzeer aanduiden, als het in 
hun kapitalistische kraam te pas komt, geen bezwaar zal maken 
om, voor zoover hun dat mogelijk is, de bedrijven te verleggen 
van Rotterdam naar Antwerpen en daarmede opnieuw een groot 
nadeel aan hun zoogenaamd vaderland toe te brengen, want de 
vaderlandsliefde van deze heeren zit in diepste insfantie in 
hun portemonnaie. Dit is bij hun doorslaggevend en alle andere 
overwegingen zijn bijkomstig. 

Ik kan mij natuurlijk niet bij de bezwaren aansluiten, die 
van kapitalistische zijde zijn geopperd, doch evenmin kan ik 
dat doen tot mijn spijt bij de bezwaren, die aangevoerd zijn 
door de andere tegenstanders van dit t ractaat , die hun plaats 
vinden in de politieke omgeving van de S. D. A. P . 

Mijnheer de Voorzitter! De overwegingen van den heer Brau-
tigam, van de Polaks, de de Zeeuwen en dergelijken, zoo min 
zelfs als de overwegingen, die gelden voor de Nederlandsche 

1 moderne vakbeweging, geuit in de resolutie vanwege de bijeen-
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komst van het N. V. V., toogezonden aan onze Kamer, zelfs 
deze overwegingen gelden voor mij niet. 

Mijnheer de Voorzitter! De overwegingen, die deze organisatie 
brengt, de overwegingen, die gemotiveerd zijn in het breed-
voerig betoog van den heer Brautigam, komen toch hierop 
neer: 

1°. dat een ongelimiteerde verplichting betreffende het 
onderhoud en de verbetering van de Schelde, door Nederland 
niet kan worden aanvaard; 

2'. dat bij uitvoering van verbetering en verdieping der 
vaargeul de bescherming van het Zeeuwsche land redelijk dient 
te worden gewaarborgd; 

3°. dat de loodsgelden op de Schelde naar evenredigheid 
tot die op de Maas dienen te worden vastgesteld; 

4°. dat voor de haven van Terneuzen de toepassing van de 
Belgische spoorwegtarieven dient te worden voorgeschreven. 

En zoo gaat het voort, Mijnheer de [Voorzitter! 
Het zijn dus allemaal overwegingen van een zoodanigen aard, 

dat naar mijn overtuiging, als dit het eenige was, er zeker geen 
breede principieele bezwaren tegen den inhoud van dit tractaat 
zouden bestaan. 

Ik moet helaas tot mijn spijt zeggen, dat zelfs iemand, die 
jarenlang, hier op deze plaats, waar ik nu sta, een motiveering 
heeft gegeven met betrekking tot een eventueele verwerping van 
dit tractaat en samengevat in een motie, zooals mijn ex-partij-
genoot de heer dr. van Ravesteijn die in den Rotterdamschen 
raad heeft ingediend, dat ook de daarin omschreven voorwaarden 
voor mij in geen enkel opzicht gelden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou haast willen zeggen, via u tot 
het gehoor, in het bijzonder de arbeiders, die ik hoop, dat het 
zullen hooren: hieruit blijkt het allerbeste hoe of men van de 
rechte lijn afwijkt, indien men, Mijnheer de Voorzitter, uit de 
organisatie van de communistische internationale treedt, zooals 
dat met dezen heer van Ravesteijn gebeurd is. Mijnheer de 
Voorzitter! De overwegingen, daarbij geldende, zijn in vele 
opzichten niet socialistisch, zeker niet communistisch, niet 
internationaal, niet nationaal. Mijnheer de Voorzitter, en nu 
moet ik aan het zoeken gaan. In den gemeenteraad heb ik nog 
eens een dergelijk geval gehad, toen ik op deze manier moest 
motiveeren mijn standpunt, door te zeggen: dat is geen nationa-
lisme, maar dat is stad-isme. 

In ons woordenboek vindt ge het woord niet, maar om uit te 
drukken, wat er mee bedoeld wordt, geloof ik, dat het volkomen 
acceptabel is. 

Een zoo benepen standpunt, waarbij bijna alleen en uitslui-
tend op de directe eigenbelangen uit de allernaaste omgeving 
wordt gelet, dat is geen standpunt voor iemand, die zegt te zijn 
socialist. Het wil mij dan ook voorkomen, dat onze Minister van 
Buitenlandsche Zaken tegenover dit soort tegenstanders in zijn 
argumentatie tot verdediging van het tractaat buitengewoon 
sterk staat, indien hij hun, die socialisten zeggen te zijn, b. v. 
voorhoudt de kleinheid van hun overwegingen en dan aantoont, 
dat zij onjuist zijn; dan heeft hij daaromtrent, dunkt mij, ge-
wonnen spel. 

De heer Vliegen heeft vanmiddag in zijn uitvoerige redevoering 
probeeren te wekken de gedachte en de opvatting, dat het stand-
punt, dat hij inneemt met betrekking tot deze zaak, niet is zoo 
nationalistisch, niet is zoo bekrompen egoïstisch, zooals hij het 
uitdrukte, maar dat dat eigenlijk uitgaat van breede principieele 
internationale gedachten. Hij heeft er zich daarbij op beroepen, 
dat reeds in 1920 en 1921 de sociaal-democraten met betrekking 
tot de voorwaarden voor de aanvaarding van dit verdrag het met 
elkaar eens waren. Immers reeds in 1920 en later in 1921 zijn de 
sociaal-democraten, althans een delegatie, in België geweest en 
hebben daar in die jaren bepaalde beslissingen genomen, waar-
van de heer Vliegen ons in een artikelenreeks, die hij geplaatst 
heeft in zijn partijorgaan Het Volk, onder het hoofd „Het Bel-
gisehe Verdrag", deed kennis nemen; hij geeft daarin een soort 
van historisch overzicht van de opvattingen en gedragingen van 
aijn partij. Hij betoogt, dat zijn partij eigenlijk in die jaren reeds 
heeft zorg gedragen, dat er maatregelen genomen werden voor 
de aanvaarding van dit verdrag en hij wijst er dan op — hij laat 
haar selfs afdrukken —, dat in die jaren is aangenomen een 
nitvoerige resolutie, waarin men zich vóór de totstandkoming 
van het verdrag heeft uitgesproken. Dat wil dus zeggen, dat die 

delegatie het reeds aanvaardde, zonder dat zij er den inhoud van 
kende. 

Mijnheer de Voorzitter! Daarbij zou ik deze opmerking willen 
maken, dat de lieer Vliegen daarbij tevens de mcdedeeling doet, 
dat het de partij is, waartoe hij behoort, die zorg gedragen heeft, 
dat een nationalistische strooming, die in België aanwezig was, 
de kop werd ingedrukt door het optreden van hem en zijn partij. 

Het wil mij voorkomen, dat deze meening omtrent het 
annexionisme van den heer Vliegen, laat ik het heel zacht uit-
drukken, lichtelijk overdreven is. Waar is, dat zij in 1930 en 
1921 een bepaald standpunt hebben ingenomen, bij mijn weten 
een standpunt, dat alleen samengesteld is in de uitdrukkingen 
van de resoluties, die daar aangenomen zijn door de formulec-
ring van de meeningen van die gedelegeerden daar, zonder dat 
de partij er eigenlijk iets van wist. Ik volg in dit opzicht zeer 
nauwkeurig altijd ook datgene, wat in de S.D.A.P. gebeurt en 
bij mijn weten is er niets bekend van het vaststellen van een 
standpunt van de partij in die jaren. En de onderlinge beloften, 
door de sociaal-democratische heeren toen aan elkaar gedaan, 
wil de heer Vliegen ons nu opdringen als een eereschuld. Het is 
wel heel erg met zijn verwording in democratischen zin. 

De heer Vliegen heeft als het ware op zijn borst geslagen van 
trots en gezegd: Wij hebben toch maar gemaakt, dat die 
annexatiebeweging eigenlijk verzandde; dot is het werk van de 
partij, waartoe ik behoor en van de Belgische partij. Hij vcr-
waarloost daarbij deze eene kleinigheid, dat, zelfs ondanks 
het feit, dat door België in die dagen belangrijke gebiedsuit-
breiding werd gevergd, er andere en sterkere machten waren, 
die de totstandkoming van die uitbreiding tegenhielden. Het is 
immers bekend, dat Lloyd George en Wilson zich reeds in de 
bijeenkomst, voordat over de totstandkoming van dit tractaat 
werd gesproken, hadden uitgedrukt in dezen zin, dat zij zeker 
met de wenschen en de belangen van Nederland zouden reke-
ning houden. Hoe zou het ook anders mogelijk geweest zijn, dat 
zij, die zich pas met zooveel ophef hadden geplaatst op de 
basis van: vóór kleine naties en tegen annexatie en dergelijke, 
zich plotseling op een andere manier in het openbaar zouden 
uitlaten? Maar bovendien, wat van veel grooter beteekenis was, 
waren er andere machten in Europa en Amerika, tegenover dat 
Belgiseh-Eransche verlangen, die iets dergelijks niet wilden. Het 
is daarom sterk overdreven, zoo niet belachelijk, indien van 
de zijde van de sociaal-democratie de meening wordt verkon-
digd, alsof het tegenhouden van het annexeeren van een deel 
van ons land, het bezweren van die nationalistische beweging 
in België, aan hen lag. 

Mijnheer de Voorzitter! Toen het tractaat ingediend werd 
met de toelichtende memorie en deze ernstig onder de oogen 
was gezien, ontstond er een gevoel van onrust tegenover den 
inhoud van het tractaat. Het wekte, ik zou haast zeggen, min 
of meer het bewustzijn van de gevaren, die daarin gelegen 
waren, ook in de rijen der sociaal-democraten. Dat heeft echter 
daar niet lang geduurd, want vanavond hebben wij een rede-
voering gehoord van ons geacht medelid den heer Albarda, 
waarin hij eigenlijk — laat ik het maar precies zeggen — terug-
neemt al zijn bezwaren, zij het dan ook op diplomatieke manier, 
al zijn principieele bezwaren tegen den inhoud van het tractaat 
en de daarbij behoorende toelichtende Memorie, die hij in 1925 
naar voren bracht. Het is nu eenmaal de vloek van het dualisme 
der sociaal-democratie, dat zij met betrekking tot dergelijke 
belangrijke zaken altijd zoo tweeslachtig moet handelen. Hun 
tweeledig optreden hier is het duidelijkste bewijs van het dua-
lisme dier partij. Zij zien niet meer wat de burgerlijke Staten 
zijn naar socialistisch-communistiche opvatting; zij zien de 
burgerlijke Staten niet meer als instituten tot behartiging van 
de belangen der bourgeoisie, zooals Marx het formuleert; zij 
zien de Staten niet meer als een generaal comité van de kapi-
talistische klasse, dat alles te doen heeft om de belangen van 
die klasse te dienen en die van het.proletariaat als heerschende 
klasse tegen te gaan; zij zijn geworden tot regeeren bereid en 
hebben zelfs in het land, waarmede dit tractaat zal moeten 
worden gesloten, hun sociaal-democratische Ministers. En voor 
den inhoud van dit tractaat — ik wil er den nadruk op leggen — 
is verantwoordelijk zoowel Minister Emil Vandervelde als de 
heer Paul Hijmans; er is dezelfde verantwoordelijkheid bij den 
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zoogenaamd sociaal-democratischen Staatsman als bij den 
reinen openlijken vertegenwoordiger van de bourgeoisie, en wan-
neer men in een dergelijke positie als partij verkeert en derge-
lijke verantwoordelijke posten in den burgerlijken Staat bezet, 
dan moet men wel komen tot een kromme redeneering, zooals 
zij hier gehouden zijn, krom met betrekking tot de socialistische 
opvattingen. Ik herhaal, toen het tractaat bekend werd en in 
de toelichtende Memorie stond de bekende passus omtrent de 
casus-belli-belofte, kwam een felle verontwaardiging op en zeide 
men: dat kan niet geaccepteerd worden. De heer Albarda heeft 
iets voorgelezen omtrent zijn standpunt in deze materie, ver-
dedigd in de artikelen in Het Volk betrekkelijk de casus-belli-
belofte. Maar een van de belangrijkste citaten, die hij had 
kunnen gebruiken ter aanduiding van zijn standpunt, heeft hij 
vergeten aan de Kamer kenbaar te maken — ik zal het maar 
heel voorzichtig en vriendelijk zeggen. Het is ontleend, wat ik 
nu citeer, aan de polemiek tusschen hem en zijn partijgenoot 
Vandervelde; in deze polemiek stelt hij in het licht de absolute 
onaanvaardbaarheid van dit tractaat op grond van de toelich-
tende Memorie en de daarin opgenomen verklaring met betrek-
king tot den casus belli. In het nummer van 18 Augustus 1925 
zegt hij o. m. : 

„Het Ministerie-Ruys de Beerenbrouck heeft gehandeld 
alsof het bedoelde art. 10 — van de conventie van 1907 — 
geen waarde had. Het heeft het recht van een neutraal land 
om zelf te beslissen of het in geval van opzettelijke schen-
ding van zijn neutraliteit zich bij den oorlogvoerende scharen 
zal, voor Nederland niet gehandhaafd. Het heeft dat recht 
prijsgegeven en zich bij voorbaat verbonden om het land 
automatisch in den oorlog te doen gaan, zoodra een opzet-
telijke schending van zijn grondgebied heeft plaats gehad. 
Het heeft een belofte gegeven, die als zij door het land over-
genomen en ernstig opgevat wordt, de consequentie mee-
brengen kan, dat Nederland zich tot de tanden wapent om 
opgewassen te zijn tegen een groote militaire macht." 

Dit citaat zou ik tevens heel vriendelijk den heer Vliegen wil-
Jen voorhouden, die beweert, dat, als wij dit tractaat niet accep-
teeren, wij niet tot ontwapening kunnen komen. Precies het 
tegengestelde wordt heel uitvoerig in de artikelenreeks van den 
heer Albarda gemotiveerd. Vanavond heeft deze heer echter met 
betrekking tot deze zaak zijn draai genomen, onder den schijn 
van zooveel vragen zus en zoo op te werpen. Ik kan u wel den 
waarborg geven, dat als straks het tractaat in stemming komt, 
uit den mond van den heer Albarda het vóór zal klinken. Al de 
vragen, die hij tot den Minister richtte, waren er op berekend, 
om straks te kunnen zeggen: over die casus-belli-belofte heb ik 
wel een geweldige drukte gemaakt, ik heb gezegd, dat daarom 
het tractaat niet kon worden aangenomen, ik heb mijn geheele 
partij in beweging gebracht en ik heb het noodzakelijk geacht 
met mijn Belgischen partijgenoot, Minister van Buitenlandsche 
Zaken, te polemiseeren, maar dat alles, om een woord te gebrui-
ken, dat zijn partijgenoot Troelstra eens bij een belagrijken 
ommekeer in zijn opvattingen heeft gebruikt, was een vergissing. 
De Minister heeft een zoodanige verklaring van die casus-belli-
belofte gegeven, dat inderdaad blijkt, dat zij niet behoort tot 
het tractaat. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is misschien (helaas moet ik dat 
leelijke woord gebruiken) demagogisch te gebruiken, wanneer hij 
straks zijn standpunt tegenover de massa moet verklaren en ver-
dedigen, maar het is niet in overeenstemming met de werkelijk-
heid. Ieder, die de belofte leest en de beteekenis er van oprecht 
nagaat, kan er niet anders uit lezen dan de heer Albarda er ver-
leden jaar Augustus uit gelezen heeft, nl. de onverbiddelijke 
uitspraak: Bij schending van de grens wordt Nederland in den 
oorlog betrokken. 

De tekst van de casus-belli-belofte is hier al zoo dikwijls ge-
citeerd, dat ik mij daarvan ontslagen kan achten. De heer 
Albarda zegt: Het staat niet in het tractaat, maar in de toelich-
tende Memorie, en dan niet in het verklarende, maar slechts in 
het omschrijvende gedeelte. 

Mijnheer de Voorzitter! Als men nu reeds met elkaar geen 
overeenstemming van opvatting heeft omtrent de beteekenis van 
het tractaat, hoe moet het dan straks gaan, als het tractaat ge-

teekend is? „Toelichtende Memorie" heet het stuk, waarin dit 
staat, d. w. z., die toelichtende Memorie is bij het tractaat ge-
geven, om de dingen, die een nadere of een uitvoeriger verkla-
ring noodig hadden, aan lezers en belanghebbenden duidelijk te 
maken. Zij is geteekend niet alleen door den vertegenwoordiger 
van België, maar evenzeer door den Nederlandschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken. Indien er over den inhoud van het trac-
taat verschil ontstaat, dan spreekt het vanzelf, dat bij een even-
tueele — mag ik het woord gebruiken, mijnheer Marchant? — 
procedure, een twistgeding, de inhoud van de „toelichtende 
Memorie" zal moeten dienen om vast te stellen, wat Is bedoeld. 
Deze zal dan op zijn minst rechtsgeldigheid hebben en bij de 
jurisprudentie dienst doen. 

Ik weet wel, dat tractaten, in het bijzonder van dit soort, als 
het er op aankomt, voor de machthebbers weinig of geen be-
teekenis hebben, en dat zij ze maken tot scheurpapier op den 
tijd, dat zij dat voor hun zaak noodig oordeelen. Ik ken dus de, 
betrekkelijke waarde van die tractaten, maar die tractaten heb-
ben toch anderzijds weer hun waarde, al weet men ze op een 
bepaald oogenblik waardeloos te maken. 

Als nu in die „toelichtende Memorie" dingen staan, als die 
casus-belli-belofte, waarop de tegenpartij zich al beroept, voor-
dat de onderteekening heeft plaats gehad, dan heb ik aan een 
antwoord op de vraag, wat zij beteekent, hier niets! Ik zeg dit 
in bet bijzonder, Mijnheer de Voorzitter, zoowel tegen den 
Minister als tegen den heer Albarda! Dan moet ik niet hebben 
een mededeeling, maar het feit, dat die casus-belli-belofte uit 
het stuk wordt geschrapt! Waarom is men er zoo op gesteld 
geweest, juist dit gedeelte in de toelichtende Memorie op te 
nemen ? Omdat men er wel degelijk beteekenis in zag! En men 
ziet dan ook, dat de officieele Belgische rapporteur over dit ver-
drag, de heer van Cauwelaert, er niet minder dan het volgende 
in zijn verslag van zegt: 

„Een lid van de commissie heeft zich afgevraagd, zonder 
in het minst de waarde dezer verklaring in twijfel te trek-
ken, of die iets toevoegt aan de waarborgen, die wij reeds 
in het Volkenbondspact vinden. Daarop kan niet anders dan 
bevestigend geantwoord worden. Welke ook de zedelijke 
waarden zijn van de in het Volkenbondspact vervatte voor-
schriften aangaande de plichten van solidariteit zijner leden, 
toch blijft de correctieve kracht zijner voorschriften alsmede 
de toepassing daarvan aan velerhande betwisting onder-
hevig. Zij bevatten bovendien niet de verplichting voor de 
leden van den Bond de wapens op te nemen; de Raad kan 
hun dienaangaande slechts aanbevelingen doen, doch het 
pact houdt zich niet bezig met het geval, waarin de aan-
valler voor zijn doortocht een gedeelte van het grondgebied 
van een der leden van den Bond zou hebben gebruikt. Daar-
entegen is de verklaring, door Nederland afgelegd bij ge-
legenheid van zijn verdrag met België duidelijk, en houdt 
zich bovendien veeleer aan het traditioneel-internationaal 
recht, dan aan de nieuwe bepalingen van het pact." 

En nu komt het nog duidelijker: 
„Men kan dus verzekerd zijn, dat, als ooit Duitschland 

België door Nedorlandsch Limburg zou aanvallen, Neder-
land Duitschland onmiddellijk den oorlog zou verklaren en 
zich met ons met alle militaire middelen tegen den aan-
valler zou keeren." 

Ik zou zeggen: dat is klaar, zoo helder als glas. Hieruit spreekt, 
de nadrukkelijke opvatting, van den medecontractant, dat hij 
uit de verklaring der Nederlandsche Regeering afleidt, dat schen-
ding van ons grondgebied onmiddellijk zal beteekenen: oorlog. 
Hoe dan iemand kan zeggen, dat men dit tractaat moet aanvaar-
den om tot nationale ontwapening te kunnen komen, het is mij 
niet erg duidelijk; het is mij zoo klaar als koffiedik. Mijn bezwaar 
geldt dus in hoofdzaak de in de toelichtende Memorie opgenomen 
verklaring der Regeering. 

De heer Albarda heeft nu weer daaromtrent eenige vragen 
aan den Minister gedaan om als het ware een brug te leggen 
om te komen aan den overkant van zijn vroegere standpunt en 
te kunnen zeggen: Uw opvatting acht ik juist Excellentie, en op 
mijn stem kunt u rekenen. 
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Als inderdaad die casus-belli-belofte geen beteekenis had, 

waarom staat zij dan in de toelichtende Memorie en waarom is 
die door de beide Regeeringen geteekend ? Maar ik zeg meer. Als 
het waar is, dat het eigenlijk geenerlei belofte is en dat zij ons 
niet vastlegt, wil de Minister ons dan de verzekering geven, dat 
dit gedeelte uit de toelichtende Membrie wordt geschrapt? 

Er wordt te recht reeds opgemerkt: Er is niets te schrappen. 
De Minister heeft het reeds herhaaldelijk gezegd in zijn eerste 
en tweede Memorie van Antwoord, dat wat de tegenstanders 
aanvoeren de grondslagen van het tractaat raakt en daarin was 
geen verandering meer te brengen. Bij voorbaat reeds, voordat 
de heer Albarda zijn stem „vóór" uitbrengt, wil ik vastnagelen, 
dat hij bezig is te zoeken een weg te vinden om zijn „vóór" te 
kunnen uitspreken en daardoor zijn oorspronkelijk standpunt te 
verloochenen. Die vragenrij was een breede kapstok met vele 
haken, waaraan de heer Albarda zijn jong-oude plunje van ver-
leden jaar ophing. 

Behalve die casus-belli-belofte is in het tractaat neergelegd 
of eigenlijk daarin niet neergelegd, maar op andere wijze om-
schreven, het gevaar voor de doorvaart van oorlogsschepen op 
de Schelde. De heer Vliegen heeft hedenmiddag met een ijver 
en enthusiasme, een betere zaak waardig, bepleit, dat men hier 
eigenlijk vocht tegen dingen, die geenerlei beteekenis hadden, 
want in art. IV van het tractaat stond zeer nadrukkelijk, dat de. 
doorvaart op de Schelde aan oorlogsschepen niet was toe-
gelaten. Ieder, die de 6tukken kent, weet, dat zeer nadrukkelijk 
is verklaard, dat omtrent oorlogsschepen voor België geenerlei 
lijnen zijn uitgestippeld en dat met het oog op eventueele 
moeilijkheden hieromtrent niets is vastgelegd. 

De heer Vliegen neemt dit luchtig op en zegt: Oorlogsschepen 
op de Schelde, Antwerpen als oorlogshaven, wat maakt gij u 
druk, daar is de vaart en de haven niet goed genoeg voor, maar, 
Mijnheer de Voorzitter, in dit opzicht hecht ik meer beteekenis 
aan de opvatting der diplomaten, die dit stuk hebben klaar-
gemaakt, en de groepen, wier belangen hierbij zijn betrokken, 
dan aan de uitspraak van den heer Vliegen. 

Als het van geen beteekenis is, dat Antwerpen oorlogshaven 
wordt, waarom wordt daartoe dan besloten en de hinderpalen 
voor dat doel uit den weg geruimd en waarom zou men dan aan 
dien eisch van België te gemoet zijn gekomen? Ik zeg van 
België, maar ik kan even gerust zeggen van Frankrijk. 

M. i. zullen de moeilijkheden bij de regeling der Schelde-
quaestie er toe leiden ons opnieuw in oorlogsavonturen te 
brengen, en als men weet hoe zich in Europa hoe langer hoe 
meer tegenstellingen ontwikkelen tusschen de belangen van 
vrienden van gisteren, die morgen dreigen vijanden te worden, 
tusschen die van Frankrijk en Engeland, hoe zich gaandeweg 
aan beide zijden nieuwe imperialistische machten bezig zijn te 
vormen, als men ziet, welke moeilijkheden zich steeds weer 
voordoen bij deze nieuwe groepeering van Staten, en hoe de 
economische voorwaarden en verlangens van bepaalde groepen 
hoe langer hoe meer er toe leiden, dat men naar elkanders 
macht en gebied staat, dan begrijpt men, dat de brandstof voor 
een nieuwen oorlog zich steeds meer in Europa opstapelt en 
dat de grootste bezwaren tegen dit tractaat niet in de econo-
mische desiderata van België moeten worden gezocht. 

Ik ben het eens met een uitspraak, die de heer Duys in een 
vergadering te Rotterdam aanhaalde: 

Liever dan deze verhoudingen van het tractaat te accepteeren, 
aanvaard ik het feit, dat wij de geheele Schelde met Zeeuwsch-
Vlaanderen incluis, weggaven. 

Mijnheer de Voorzitter 1 Dat zou ten minste bet verlies van 
een terrein zijn, van een gebied zijn, maar het zou ons ten 
minste niet in den komenden oorlog met automatische zekerheid 
sleepen. De aanvaarding van dit tractaat zal dat wel doen, zal 
de mogelijkheid daarvoor geven. En, Mijnheer de Voorzitter, het 
moet gezegd worden: bij deze zaak is de heer Vliegen de meest 
consequente pro-Fransche politiker. 

Deze heer heeft vanmiddag een beroep gedaan op de Kamer 
om het tractaat aan te nemen op grond van verzekering van 
den vrede en de komende ontwapening. 

Hij heeft ons aan den anderen kant bedreigd met de ge-
voelens van Belgisch patriotisme, die in een bepaalde provincie 
van ons eigen land aanwezig zouden zijn en hij heeft gewezen 
op nieuwe gevaren, die komen zouden. Hij heeft die groote, die 

feitelijk imperialistische oorlogsgevaren niet gezien. Die kan hij 
ook niet zien in zijn pro-Fransch georiënteerd zijn. 

Maar het kenmerkende is, dat de heer Vliegen volkomen zich 
zelf blijft, anders dan de heer Albarda. 

De heer Vliegen, het moet erkend worden, is de meest conse-
quente reformist uit de gelederen van de sociaal-democratie en 
hij is ook de meest uitgesproken voorstander er van om een 
pro-Fransche politiek hier te bevorderen. 

Mijnheer de Voorzitter! Je moet toch werkelijk vrij vrijmoedig 
zijn, om niet te zeggen brutaal, om tegen een ander het verwijt 
te maken van bijbedoelingen met betrekking tot oorlogsverhou-
dingen en dergelijke meer, als je zelf op dit terrein minstens een 
kilo boter op je hoofd hebt liggen en daarmee in de zon gaat 
staan. 

Ik bedoel, dat deze vredesman er niet tegen op zag om in het 
midden van den oorlog, in zijn partijorgaan Het Volk, openlijk 
en vierkant op te hitsen tot deelname van Holland aan een pro-
Belgisch-Franschen oorlog. 

Mijnheer de Voorzitter! Als ge dat weet, is het ook klaar en 
duidelijk, waarom iemand met die opvattingen zoo buitengewoon 
sterk pleit voor de totstandkoming van dit tractaat, waarbij een 
stap wordt gedaan in de richting van zijn vroeger ideaal om te 
behooren tot die Fransch-Belgische alliantie. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik herhaal: hij is in dat opzicht vol-
komen consequent en er is één lijn tusschen den Vliegen van 
nu en den Vliegen van 1914/1915, die tot oorlogsdeelname aan 
de zijde van België en Frankrijk openlijk opwekte. Het wil 
mij voorkomen, dat, indien men de artikelen, die ook deze 
beer voor dit tractaat heeft geschreven en de redevoering, die 
hij vanmiddag heeft gehouden, in verband brengt met zijn 
vroeger optreden, het duidelijk moet zijn, dat zijn z.g. breed 
standpunt niet kan wezen het standpunt van den communist 
of van hem, die zich noemt socialist. Hij blijft zich zelf, dat is 
waar; alleen op één punt doet hij het niet, nl. daar, waar hij 
in het slot zijner rede een opwekking gaf tot deelname aan dit 
tractaat op grond van de overweging om tot z.g. ontwapening 
te komen. Hier ligt, Mijnheer de Voorzitter, een tegenstelling. 
Eigenlijk moest zijn standpunt zijn, dat hij vierkant stelling 
neemt tegen de ontwapening, en de heer Albarda heeft dit het 
vorig jaar in de polemiek met den heer Emil Vandervelde vol-
komen begrepen, toen hij tegen dezen aanvoerde, dat de be-
zwaren, die hij aanvoerde tegen hem met betrekking tot de 
casus-belli-belofte, eigenlijk veel meer gingen tegen het ont-
wapeningsstandpunt, zooals de S. D. A. P. dat had geformu-
leerd. Indien hij dus consequent zou zijn, zou hij aanvaarden 
het standpunt, dat ook zijn Belgische partij aanvaardt, die 
zegt: geen nationale ontwapening, wat ook de heer Vandervelde 
aanvaardt, die zegt: niet ontwapenen anders dan wat zij dan 
noemen langs de lijnen, door den Volkenbond uitgestippeld, en 
op internationale wijze. 

De nationaal-politieke overwegingen, door den heer Vlie-
gen, zij het dan ook overgoten met een internationalistisch 
sausje, naar voren gebracht, kunnen bij de beoordeeling van 
dit tractaat niet gelden voor den communist of den socialist. 
Men kan, wat mij betreft, reeksen van bezwaren aanvoeren, 
bezwaren met betrekking tot de concurrentiemogelijkheden van 
onze steden, financieele lasten voor den Staat, moeilijkheden 
voor eventueele verplaatsing van arbeidsmogelijkheid, het zijn 
allemaal belangrijke dingen, maar in dit geding van zeer onder-
geschikten aard voor den communist. Voor hem gelden in de 
eerste plaats militaire en maritieme bezwaren, die bij dit ver-
drag vóór alles in rekening moeten worden gebracht. De betee-
kenis van de militaire en maritieme overwegingen zijn bij dit 
verdrag van zoodanigen aard, dat zij mede formeeren een onder-
deel van de voorwaarden, die tot de voorbereiding van een 
nieuwen oorlog leiden, een oorlog, waarin dan ook het Holland-
sche proletariaat met onverbiddelijke zekerheid zal worden ge-
sleept. Gesteld, dat het mogelijk was, dat dit verdrag nog in 
onderdeden zou zijn te wijzigen, dan moet het niet alleen 
economisch worden herzien, dat is voor mij, ik herhaal het, het 
allerminst belangrijke, maar de geheele politieke opzet moet 
dan worden verijdeld. Daarom heb ik de zekerheid, dat de 
groote massa van het proletariaat vierkant afwijzend staat 
tegenover dit tractaat* 
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Ik herinner er aan, dat zelfs de Christelijke vakbeweging in 

dit opzicht helaas juister is dan het Nederlandsoh Verbond van 
Vakvereenigingen, daar zij juist op overwegingen van oorloge-
gevaar, militarisme en marinisme dit tractaat heeft afgewezen. 

Daarom dus kunnen wij met den inhoud er van niet mee-
gaan. 

In 1889 bleek reeds met welk een doelbewustheid de groote 
Mogendheden de positie bij komenden oorlog weten voor te 
bereiden. De neutraliteit, die aan België gewaarborgd heette, 
richtte zich voor alles naar de Engelsche verdedigingslinie. Ant-
werpen mocht geen oorlogshaven worden; de Maaslinie Namen— 
Dinant—Luik werd mede middels Frankrijk zeer krachtig in 
staat van verdediging gebracht. De verbreking van het garantie-
verdrag was de formeele reden tot deelname aan den oorlog voor 
Engeland, toen Duitschland het tot een vodje papier had ge-
maakt ; die zelfde formeele reden kan aanleiding zijn, dat wij 
in de toekomst zeker in den oorlog worden geworpen. 

Na den oorlog zijn er groote veranderingen gekomen in de 
groepeering van de imperialistische Staten en de tegenstellingen, 
die zoogenaamd eerst door Genève en later door Locarno zouden 
worden weggenomen, bestaan nog steeds en groeien met den 
dag. Ook de Volkenbondspolitiek is niet in staat de messcherpe 
tegenstellingen tusschen de tot de tanden gewapende machten 
zoogenaamd vreedzaam op te lossen. Slechts illusionisten kun-
nen daarin gelooven. Overweeg de beteekenis van dit verdrag, 
de beteekenis die gehecht wordt door den mede-onderteekenaar 
België aan den inhoud van de bepalingen en inhoud der toe-
lichtende memoriën, en men weet, dat het Fransch-Belgische 
bloc middels deze overeenkomst bezig is zich een nieuw terrein 
voor zijn machtsformatie te verzekeren. Dit terrein zal Neder-
land zijn. Antwerpen is genoemd in zijn nieuwe formatie door 
een militair als den gepensionneerden luitenant-generaal van 
Oordt ,,het pistool op de borst van Engeland". Deze moeilijk-
heid, de groeiende tegenstelling en het ons doen oriënteeren 
politiek naar de richting van Frankrijk kan niet scherp genoeg 
worden teruggewezen. Het Schelde-regime wordt zoodanig ge-
wijzigd, dat Antwerpen tot in volle zee voor de belangen van 
de aangroeiende scheepvaart wordt onderhouden, komt onder 
beheer van een Belgisch-Hollandsche commissie. Dit is zeer 
waarschijnlijk vanwege de tegenpartij mede bedongen om even-
tueele oorlogsdoeleinden te kunnen bevorderen. De nieuwe 
kanalen, waartegen anderen economische bezwaren hebben, 
stuiten bij mij slechts op verzet, voor zoover zij wellicht nieuwe 
mogelijkheden in zich bergen om te dienen als vervoergelegen-
heid voor de oorlogsmiddelen, die de groote machten bij het uit-
barsten van een nieuwen oorlog noodig hebben. Reeds tijdens den 
oorlog was de Nederlandsche onzijdigheid een doorn in het oog 
van Frankrijk en België. Vandaar de haast om dat na den oor-
log te veranderen, eenerzijds aan den kant van Limburg tegen-
over Duitschland, anderzijds door omvorming van Antwerpen 
tot oorlogshaven tegenover Engeland. De leidende Belgisch -
Fransch militaire kringen hadden het liefst in 1918 reeds naast 
de bezetting van den Rijn ook de Scheldemonden en Limburg en 
passant meegenomen. 

Zoover liet noch Engeland, noch Amerika het komen. De 
Engelsch-Amerikaansche overwinning heeft in deze heel wat 
meer te beteekenen dan de bluf, waarmee de heer Vliegen zich 
beroept met betrekking tot zijn optreden ter onderdrukking van 
de annexionistische neigingen in België. De Belgische sociaal-
patriotten waren evenmin tegen annexatie bij ons als tegen 
annexatie van Duitsch gebied. Indien de mogelijkheid er zou 
zijn geweest, zou men die zeker hebben bevorderd, en voor mij 
staat dan ook vast de juistheid van de opvatting, dat de inhoud 
van dit tractaat is een zoo ver mogelijk te gemoet komen aan 
de eischen, die door België werden gesteld, en als ik in dit ver-
band spreek van België, bedoel ik België-Frankrijk. 

Uit de Memorie van Toelichting blijkt zelfs, dat België zoo 
vrijmoedig was, een directe militaire overeenkomst met Neder-
land te wenschen, alsmede een gemeenschappelijk plan van de 
generale staven ter zoogenaamde verdediging van Limburg. 
Langs indirecten weg is echter precies hetzelfde bereikt. Immers 
de militaire eischen van België, zoo heet het nu, zijn terug-
gewezen, aan de economische eischen is slechts te gemoet ge-
treden. Maar ik heb juist uiteengezet, dat de casus-belli-ver-
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klaring, de doorvaartmogelijkheden op de Schelde niet minder 
zijn dan een indirecte militaire overeenkomst met België. Dit 
is de indirecte weg om Holland in den toekomstigen oorlog 
te betrekken. In dit verband heeft de casus-belli-belofte zeer 
beduidende beteekenis. Dat deze zaak door bet internationale 
recht wordt beheerscht, zooals de Minister betoogde, bewijst 
heel weinig. 

Trouwens, ik zei het reeds, zelfs tractaten zeggen op het 
beslissende moment heel weinig of niets. Als het noodig is, 
maakt men ze tot een vodje papier. 

De Volkenbond, ach, wat werkt die uit, wanneer het gaat 
om belangrijke en moeilijke conflicten? Tijdens zijn bestaan 
heeft hij weinig of geen moeilijkheden kunnen oplossen. Daarom 
is het van buitengewone beteekenis, de opengelaten clausule 
met betrekking tot de doorvaart op de Schelde precies te ken-
nen en te weten wat daaronder moet worden verstaan. Als wij 
niet zorg dragen, dat wij door verwerping van dit tractaat ver-
houdingen tegengaan, zooals die anders neigen tot stand te 
komen, staat het vast, dat straks, indien de oorlog komt, wij 
genoodzaakt zijn, hetzij tegen Duitschland — waarvan ik de 
mogelijkheid veel minder zie — dan wel tegen het machtige 
Albion, Engeland, te vechten. 

De vrienden van vandaag zijn vijanden van morgen en 
omgekeerd. De economische verhoudingen van Frankrijk en 
Duitschland nopen die beide landen steeds meer tot toenadering. 
Een voorbeeld. Wat bij de bezetting van het Roergebied niet is 
gelukt, de hereeniging van de bronnen voor de industrie van 
het kolengebied, met aanpassing aan het geweldige industrie-
gebied van Elzas-Lotharingen, die scheiding noopt de Duitsche 
en Fransche bourgeoisie tot toenadering en zij naderen elkaar. 
Aan den anderen kant worden de tegenstellingen tusschen 
Frankrijk en Engeland steeds scherper en als wij niet precies 
weten wat met betrekking tot de doorvaart over de Schelde 
wordt bepaald en het tractaat aanvaarden, dan zeg ik u, dat 
wij in een toekomstigen oorlog zullen vechten aan de zijde van 
België en Frankrijk tegenover Engeland. Deze moeilijkheden 
staan te gebeuren met dit tractaat en de Kamer zal heel ver-
stnndig doen, als zij, ondanks de schitterende redevoering, die 
wij morgen waarschijnlijk van den Minister van Buitenlandsehe 
Zaken ter verdediging van dit verdrag zullen hooren, zich 
door dien schoonen woordenvloed niet laat overtuigen, maar 
tegen het verdrag gekant blijft. 

Wie dit tractaat steunen, en dit in tegenstelling tot wat de 
heer Albarda, maar in het bijzonder tot wat de heer Vliegen 
heeft gezegd, en dan het woord nationale ontwapening bezigen, 
maken zich zelf tot welbewuste misleiders. 

De Voorzitter: Tk verzoek den geachten afgevaardigde, der-
gelijke uitdrukkingen hier niet te bezigen. 

De heer L. L . H . de Visser: Zij, die het wagen vóór dit 
verdrag te stemmen met betrekking tot bepalingen omtrent 
oorlogsgevaar, oorlogsbeloften, uitbreiding van oorlogsgebieden, 
Antwerpen oorlogshaven, indirecte verbinding met het sterk 
gewapende Fransch imperialisme, zij moeten het wagon, in het 
openbaar het woord „ontwapening" in den mond te nemen. 
Allen, die eenig besef hebben van de werkelijkheid, zullen 
weten, dat hier menschen aan het woord zijn, die aan den 
eenen kant helpen bevorderen verhoudingen, waarbij toekomst-
mogelijkheden van oorlog en bloedvergieten met onverbiddelijke 
zekerheid ook voor Nederland aanwezig zijn en als zij zich dan 
durven te verstouten tevens te spreken van ontwapening, Mijn-
heer de Voorzitter, u klopt met uw hamer als ik wil qualifi-
ceeren wat zij zijn, maar dan zal ik het zoo zacht mogelijk 
uitdrukken: indien zij zoo spreken, bedriegen zij zich zelf in 
de eerste plaats, als zij het goed meenen, en, als zij zich zelf 
bedrogen hebben, maken zij, dat middels hen de massa mede 
bedrogen wordt. He t is zoo zacht mogelijk, maar precies uit-
gedrukt. Zij komen met de aanvaarding van dit tractaat op 
één lijn met den verantwoordelijken oorlogssociaal-democraat 
Vandervelde. 

He t is de vloek van het aanvaarden der verantwoordelijkheid 
voor burgerlijke Sinten en te gel'ik te willen zijn socialist. Hier 
ligt een geweldige icgonslelling. De burgerlijke Staat , de repre-
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sentant der heerschende klasse, is het generaal-eomité van de 
bourgeoisie, en wie daarin een positie inneemt, staat aan de 
zijde van die bourgeoisie, en uit hetgeen de heer Vliegen van-
middag zeide, bleek duidelijk, dat het onderscheid tusschen 
proletariaat en bourgeoisie bij dezulken zoek is, want hij sprak 
niet meer over de klasse, die hij vertegenwoordigde, doch over: 
wij, Nederlanders, en toen ik hem interrumpeerde, om hem te 
herinneren, dat Nederlanders een begrip is, dat bij socialisten 
niet bestaat, doch dat er voor hen bestaan maatschappelijke 
groepen in Nederland, bourgeoisie en proletariaat, en ik vroeg: 
welke Nederlanders bedoelt gij, moest hij het antwoord schuldig 
blijven, omdat hij niet bepleitte het belang van het proletariaat, 
maar de belangen van den burgerlijken Staat. 

Als wij ons tegenover dit tractaat stellen, dan doen wij dit, 
omdat wij den inhoud daarvan niet ook maar van eenig belang 
voor het proletariaat achten, integendeel, omdat, indien dit 
tractaat zou worden aangenomen, het hoogste belang, ook van 
het Hollandsche proletariaat, daardoor wordt geschaad, nl. dat 
niet verzekerd wordt een minimum van waarborgen, die ons ook 
in de toekomst buiten een oorlog houden. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij laten ons niet leiden door de 
overwegingen, ik herhaal het, of Rotterdam, eventueel zelfs 
Amsterdam, zoo noodig Holland, eenig economisch nadeel van 
den inhoud en de werking van dit tractaat zouden hebben. Ik 
herhaal: indien het noodig zou zijn, zouden ook wij, commu-
nisten, bereik zijn om maatregelen te helpen treffen, waardoor 
bet vervoer, de handels- en verkeersmogelijkheden, werden uit-
gebreid en verzorgd. 

Mijnheer de Voorzitter! Daar zouden wij zelf in de toekomst 
ons voordeel van hebben, als niet meer de heerschende klasse 
van nu, maar de onderliggende klasse van thans de dictatuur in 
handen heeft. 

De tijdelijke belangen zouden wij met het grootste genoegen 
aan de toekomstige belangen offeren en ik wil wel zeggen: het 
is naar mijn overtuiging een zoo benepen standpunt om te 
zeggen: omdat eventueel Rotterdam er schade van zou hebben, 
moeten wij deze economische dingen niet toestaan, dat wij 
daarmede niet mee kunnen gaan. 

(L. L. H. de Visser e. a.) 
Het is even benepen — en het is daarom begrijpelijk, dat een 

i man als Hcnri Polak daarvoor pleit — als het sluiten van een 
bedrijf voor nieuwe leerlingen, om daardoor te maken, dat men 
een kringetje vasthoudt, waarbinnen men zijn bijzondere vak-
belangen behartigd ziet. 

Dit zijn voor ons de overwegingen niet. 
De overwegingen voor ons zijn, dat wij de gevaren zien, die 

liggen in de imperialistische bedoelingen en beteekenis van dit 
j tractaat; daarin ligt de onmogelijkheid voor ons om dat soort 

tractaten mede te helpen onderschrijven. 
Ik heb de zekerheid, dat, indien dat aan het oordeel van de 

massa werd voorgelegd, de massa in Holland met een overweldU 
gende meerderheid zou zeggen: verwerping van dit oorlogs-
tractaat. Ik ben er van overtuigd, dat, als de leden der S.D.A.P., 

j die hier durven pleiten voor aanneming van het tractaat, met 
elkaar kwamen voor het front, zelfs van hun eigen leden, dat 

i zelfs in die partij de groote meerderheid van de massa zou zeg-
gen: weg met dit tractaat. Ik herinnerde er reeds aan, dat ook 
de Christelijke arbeiders zich tegenstanders er van verklaren. 
Dit tractaat bergt in zich mogelijkheden, bevordering van nieuw 
oorlogsgevaar, imperialistische machtsvorming, benadeeling 
daarom van de groote belangen van het proletariaat. Geen prole-
tariër, die daaraan zijn stem kan geven en dus zal ik hartgrondig 
tegenstemmen. 

De heer van Karnebeek, Minister van Buitenlandsche Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat ik in uw geest handel, 
wanneer ik u verzoek, aangezien verschillende sprekers, die 
ik moet beantwoorden, er niet meer zijn, mijn rede tot morgen 
te mogen uitstellen. 

De Voorzitter: Ik heb geen bezwaar, aan dit verzoek van den 
Minister te voldoen. 

De algemeene beraadslaging wordt verdaagd en de vergade-
ring gesloten. 

t 


