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/ 32ste VERGADERING. — 19 MAART 1930. 

Ingekomen stukken. — 2. Vaststelling van hoofdstuk VI I I (Departement van Defensie) der Rijksbegrooting voor 1930. 

(Voorzitter e. a.) 

328te VERGADERING. 

VERGADERING VAN WOENSDAG 19 MAART 1930. 

(Bijeenroepingsuur 11 voormiddag.) 

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. ontwerpen van 
wet.. — Behandeling en aanneming van hoofdstuk VI I I 
der Rijksbegrooting voor 1930. 

Voorzitter: de heer de Vos van Steenwijk. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 44 leden, te weten: 

de heeren Moltmaker, Pollema, van Lanschot, Rugge, de 
Jong, Haffmans, Hermans, van Citters, van den Bergh, Jans
sen, van Voorst tot Voorst, de Veer, Blomjous, de Gijselaar, 
Briët, Ossendorp, Arntz, van Embden, mevrouw Pothuis— 
Smit, de heeren Westerdijk, Koster, van der Hoeven, Kranen
burg, van "Wassenaer van Catwijck, Rink, de Savornin Lohman, 
van der Lande, Fock, Anema, Michiels van Kessenieh, Smeenge, 
Polak, Oudegeest, de Zeeuw, Steger, Serrarens, Diepenhorst, 
van Sasse van Ysselt, Mendels, Danz, de Vlugt, de Bruijn, 
Wibaut, 

en de heer Minister van Defensie. 

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

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn inge
komen : 

1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergadering 
bij te wonen; van de heeren Heerkens Thijssen en Slingenberg, 
beiden wegens dringende ambtsbezigheden elders. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2°. de volgende dooi de Tweede Kamer aangenomen ont
werpen van wet: 

Wijziging van de grenzen tusschen de gemeenten Beugen en 
Rijkevoort en Wanroij (218); 

Onteigening van eigendommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor verbreeding van den Achterweg I 
en van de Schoolstraat te Wassenaar (240); 

Onteigening, met toepassing van de wet van 27 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 171), van eigendommen, erfdienstbaarheden of 
andere zakelijke rechten, noodig voor het aanleggen van een 
nieuwe algemeenc begraafplaats te Stadskanaal (gemeente Wil
dervank) (267); 

Wijziging en verhooging van hoofdstuk V der Rijksbegrooting 
voor 1929 (Verschillende onderwerpen) (251); 

Maatregelen met het oog op het verloren en verminkt zijn van 
registers van den burgerlijken stand te Leiden als gevolg van 
den stadhuisbrand (253); 

Goedkeuring van het op 19 December 1928 te Nanking tus
schen Nederland en China gesloten douane-verdrag, alsmede 
van twee daarbij behoorende nota's (137); 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1929—1930. — I.. 

Goedkeuring van het op 17 September 1929 te Génève tus
schen Nederland en Luxemburg gesloten verdrag tot beslech
ting van geschillen door rechtspraak, arbitrage en verzoening 
(279); 

Goedkeuring van het op 13 Januari 1930 te Washington tus
schen Nederland en de Vereenigde Staten van Amerika gesloten 
Arbitrageverdrag (285); 

Machtiging tot het aangaan van een overeenkomst van schen
king (235); 

Machtiging tot het aangaan van een overeenkomst tot wijzi
ging van die van 10 Juni/17 Mei 1918, betreffende den aanleg 
en de exploitatie van den spoorweg van Gouda over Waddinx
veen en Boskoop naar Alphen (258); 

Wijziging van de wet van den 24sten Maart 1917 (Staatsblad 
n°. 248), houdende toezegging van rentelooze voorschotten 
(subsidies) aan de Naamlooze Vennootschap Waterleiding
Maatschappij „Tholen", gevestigd te Tholen, ten behoeve van 
de watervoorziening der in die vennootschap opgenomen ge
meenten (278); 

Wijziging van de Spoorwegwet en van de Locaalspoor en. 
Tramwegwet (266); 

Onteigening van perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten noodig voor de verbetering van de Gouwe in 
de gemeenten Waddinxveen en Boskoop (280); 

Aanvulling en verhooging van het IXde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor 1929 (Schadevergoeding aannemers werken 
Wilhelminakanaal) (151); 

Voorziening in de behoefte aan kasgeld voor den Curacaoschen 
dienst hier te lande gedurende het tijdvak van 17 October 1929 * 
tot en met ultimo December 1932 (257). 

Deze ontwerpen van wet zullen M-orden gezondep aan de 
af deelingen. 

De Voorzitter: Alvorens de beraadslaging over hoofdstuk VI I I 
der Rijksbegrooting voor 1930 te heropenen, wensch ik den 
leden eene mededeeling te doen. Het ligt in mijn voornemen het 
daarheen te leiden, dat de Kamer althans Vrijdag 28 Maart 
a.s., wanneer zij gedurende vijf weken aan één stuk vergaderd 
zal hebben, uiteenga. Daartoe zal het wellicht noodig zijn, het 
is beter zulks tijdig te zeggen dan de leden daarmede onver
wacht lastig te vallen, dat de volgende week eene avond, juister 
gezegd eene nachtvergadering worde gehouden. Immers staan 
op de agenda — waaraan nog een paar spoedeischende ontwer
pen van wet zullen zijn toe te voegen — behalve hoofdstuk VI I I 
der Rijksbegrooting, o. a. de hoofdstukken I I I en X, waarvoor 
bereids vele leden zich als spreker hebben laten inschrijven, de 
begrooting van de Staatsmijnen, die van het Zuiderzee en die 
van het Wegenfonds, waarvoor de belangstelling mede klim
mende is. Een goed verstaander heeft maar een half woord 
noodig. 

Aan do orde is de behandeling van het ontwerp van wet tot 
vaststelling van het VIHste hoofdstuk (Departement van 
Defensie) der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930 (2). 

De beraadslaging wordt hervat. 

De heer van Embden zet zijn rede voort en zegt: Mijnheer 
de Voorzitter! Gisteren eindigde ik het eerste deel mijner rede 
met te zeggen, dat ik, alvorens van de ethische zijde van het 
ontwapeningsvraagstuk af te stappen, een speciale vraag had te 
richten tot den Minister en zijn naaste geestverwanten in deze 
Kamer. In het algemeen hoop ik, dat Zijn Excellentie ook over 
deze zoo hoogst ernstige zijde van hot ontwapeningsvraagstuk 
mij te woord zal willen staan en uiteenzetten, op welke gronden 
hij de door mij aangevoerde ethische bezwaren, naar het schijnt, 
niet deelen kan. Maar bovendien zou ik van hem en van ge-jchte 
medeleden uit de Roomsch-Katholickc Staatspartij gaarne een 
inlichting hebben omtrent de volgende uiting op blz.°l van het 
Voorloopig Verslag: 
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„Eenige andere leden waren daarentegen door het optre
den van dezen Minister teleurgesteld. Zij hadden gehoopt, 
dat hij de richting, leidend naar vermindering der bewape
ning op groote schaal, zou inslaan en waren van meening, 
dat de door hem aangenomen houding niet strookt met de 
in de groote massa levende vredesidealen. Van zijn poli
tieke richting als lid van de R.-K. Staatspartij had men een 
ander beleid mogen verwachten, wat anderzijds geacht werd 
onjuist te zijn, omdat niet is gebleken, dat Zijne Excellentie 
ten deze afwijkt van de beginselen zijner par t i j . " 

Mijnheer de Voorzitter! In dit Staatsstuk wordt, ten aanhoore 
van het Nederlandsche volk, gewaagd van „de beginselen" der 
Roomsch-Katholieke Staatspartij op het stuk der defensie. Ik 
vraag: zijn er zulke beginselen? Te vrijmoedig is deze vraag 
zeker niet, want de Staatspartij, welke er immers prat op gaat, 
dat zij in een godsdienstige eenheid personen vereenigt van de 
meest uiteenloopende sociale en economische opvattingen, stelt 
daarmede zelf vast, dat zij ten aanzien van menig actueel maat
schappelijk vraagstuk juist géén vaste leidraad biedt. 

Is het wellicht beter gesteld met het defensievraagstuk? Ik 
meen van niet. Landsverdediging is in wezen een nationale 
politiek, een cultus van den nationalen Staat, die zich, naar ik 
heb trachten aan te toonen, zelfs boven de moraal verheven 
acht, die in den hedendaagschen oorlog de moraal wel moet ver
treden. Maar dan komt dit nationalistische beleid in onze dagen 
noodwendig in botsing met het Katholicisme, dat in historie en 
tradities immers het grootsche aspect vertoont eener inter
nationale gedachte. 

En wat is dan de uitkomst van die botsing? M. i., dat, zoolang 
men vasthoudt aan de nationale defcpsie, met al de eigen
gerechtigheid en immoraliteit, daaraan verbonden, het Katho
licisme het onderspit delft. Men zie slechts zijn volkomen falen 
in den wereldoorlog. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nimmer iemand pijn doen 
in zijn godsdienstige gevoelens; zij zijn mij zelf heilig en mijn 
partij, als vrijzinnige partij, pleegt zich van elk kwetsen der 
religieuze gevoelens, van wie ook, altijd stipt te onthouden. 
Daarom is het misschien goed, dat ik de uitspraak van zooeven 
kan belichten met woorden van onverdachte zijde. Prof. dr. Franz 
Keiler, moraal-theoloog aan de Katholieke theologische faculteit 
der universiteit van Freiburg in Breisgau, sprak in December 
1928 voor een groot aantal vergaderingen in Baden over het 
thema: „Katholicisme en wereldvrede" en gaf daarbij deze 
strenge qualificatie: 

„Eine Situation wie die des letzten Krieges, in dem die 
Katholiken der verschiedenen Völker gegen einandcr 
kampften, gegeneinander beteten und opferten in ihrem 
Gottesdienste, in dem sie den gemeinsamen Vater im l u m 
mel gegeneinander um Hilfe anriefen, ist für den Katholizis
raus eine Verneinung seiner Idee, ein Herabdrüeken seines 
Ideals in den Dienst enger nationaler Interessen. "

Keller schildert dus, hoe, door de aanvaarding in onzen tijd 
der militaire landsverdediging de Katholieke Kerk zich zelf 
uitvvischt en willoos capituleert voor den militairen moloch. 
Maar hij, prof. Keiler, de moraal-theoloog, legt zich daarbij niet 
neer. Hij trekt de juiste gevolgtrekking, dat mitsdien de heden, 
daagsche oorlog, ook de verdedigingsoorlog, verworpen moet 
Morden. In de brochure „Katholische Stimmen gegen den 
Krieg", 1929, schrijft hij neer, hetgeen hij als rede heeft uitge
sproken voor de Reichstagung des Friedcnsbundes deutscher 
Katholiken, in September 1928 te Münehen; het luidt: 

„Das Notwehvrecht erlaubt nur die cventuelle Tötung 
des wirklichen Angreifers. — Die uiteren Kriegstheologen 
hatten es deshalb fertig gebracht, dasz nach Kriegsreeht 
wenigstens die Nichtkombattanten nicht getötet werden 
durften. — Stillschweigend nimmt die Moral an, als ob 
dies heute noch gelte und in einem modernen Krieg mit : 

modernen Mitteln noch irgendwie beobachtet werden 
könnte, und redet auch heute noch von einem gerechten [ 

Krieg, den es schon deshalb heute nicht gibt, weil der 
moderne Krieg tatsachlich vor allem in erster Linie gegen 
das feindliche Volksganze geht, nicht mebr blosz gegen das 
feindliche Heer! Also auch gegen Frauen und Kinder, 
Greise, Kranke, Verwundete. Alle werden ausgerauchert 1 
All vergast und vergiftet." 

En prof. Keiler, deze woorden sprekende voor deze talrijke 
Katholieke vergadering, zal daar wel geen bestrijding hebben 
gevonden, want het 3de lid der grondbeginselen van dien 
Katholieken vredesbond, vastgesteld op Pascken 1924, luidt: 

„Zwar geben wir in Uebereinstïmmung mit der katho
lischen Theologie zu, dasz es grundsatzlich einen gerechten 
Krieg gibt; in der Wirklichkeit fehlen bei den heutigen 
Verhaltnissen der Kultur und Technik die von der katho
lischen Sittenlehre geforderten Bedingungen für einen 
erlaubten Krieg." 

En hun eerste grondbeginsel luidt, dat zij zich in woord en 
daad bekennen tot de grondstellingen van Paus Benedictus XV, 
luidende, dat het Evangelische gebod der liefde tusschen de 
individuen geenszins verschilt van dat, hetwelk tusschen Staten 
en volken behoort te gelden. Weshalve deze Katholieken, zoo 
schrijven zij, elke „dubbele moraal" in het Staatsleven af
wijzen. 

„Welgelukzalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods 
kinderen genaamd worden" zegt een der zaligsprekingen. Zij 
bevat niet het voorbehoud van een defensief bedoelden ver
delgingsoorlog; zij is niet te vereenigen met de Nederlandsche 
reserve van gifgasrepresailles op buitenlandsche steden. 

Zie. Mijnheer de Voorzitter, daar in Duitschland is nu werke
lijk Katholiek pacifisme, geen leege phraseologie. Dat is Katho
liek dadenpacifisme. Hun Nederlandsche geloofsgenooten even
wel, die, natuurlijk al zuchtende, dat ze het liever anders 
wenschten, voor oorlogsbegrootingen stemmen en voor chemi
sche strijdmiddelen, beoefenen een steriel verzuchtingspacifisme, 
dat geen stap verder brengt, neen, dat achteruit voert, een 
ropressaille-pacifisme, dat de moraal in het gezicht slaat. 

Onze Katholieke landgenooten aanvaarden kennelijk wel de 
dubbele moraal. Immers, gifgasverbod is hun een gewetens
plicht, mits 's vijands geweten ook werkt. Aangezien deze 
heeren in hun private leven zich natuurlijk gedragen naar abso
lute normen, geen reciprociteit eischen voor hun gewetensdrang 
— elke andere veronderstelling zou kwetsend zijn —, is daar
mede bewezen, dat zij de leer der dubbele moraal aanhangen. 
Ziedaar landsverdediging, Mijnheer de Voorzitter 1 Mijn sym
pathie en eerbied gaan uit naar de Duitsche Katholieken en hun 
vredesbond. 

Niet anders dan de zooeven geciteerde prof. Keiler spreekt 
pater Stratmann in zijn te recht geprezen boek „Weltkirche 
und Weltfriede", dat, voorzien van twee imprimaturs, in 1924 
verschenen en ook in het Nederlandsch vertaald is. In abstracto 
erkent Stratmann het recht op den verdedigingsoorlog, doch 
hij verbindt daaraan zooveel voorwaarden, zooveel stipt onver
vulbare voorwaarden, dat hij hem practisch verbiedt. E n over 
ons land schrijft hij nog de volgende woorden: 

„Die Wahrlieit ist, dass das scharfgeschliffene Schwert 
der sichcrste Magnet der Krieges ist. Im Weltkriege blieben 
die Schweiz, Holland und Skandinavien nicht deshalb von 
der Kriegsfurie verschont, weil man sie wegen ihrer Wehr
liaftigkeit gefürchtet hatto, sondern weil man sie wegen 
ihrer Wehrlosigkeit nicht fürchtete! 

So wird dem oberflachlichen Denken paradox erscheinende 
Satz wahr, dass die Wehrhaftigkeit eines Volkes seine 
gröszte Unsicherheit, und seine Wehrlosigkeit seine gröszte 
Sicherheit bedeutet ." 

Dit is precies hetgeen ik altijd betoogd heb. 
Met deze gezaghebbende Katholieke schrijvers zijn hun Neder

landsche geestverwanten het tot dusver niet eens. Zijn het dan 
nog wel geestverwanten en zijn er dan nog Katholieke begin
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selen op het stuk der defensie? Bestaan er daarvoor misschien 
speciaal Nederlandsche Katholieke beginselen? Zelfs dit schijnt 
niet het geval te zijn. Men lette slechts op de merkwaardige 
lotgevallen dier onlangs uitgebrachte prae-adviezen van de heeren 
van Lanschot, ons geacht medelid, van generaal van Munnek
rede e. a. Deze prae-adviezen hadden grootendeels een stevig 
militaristisch karakter, zoowel in gedachtengang als in aanbe
volen maatregelen; zij voerden een pleidooi voor een aanmer
kelijke vermeerdering onzer bewapeningsuitgaven. De twee ge
noemde heeren zijn dan ook aanstonds candidaat gesteld voor 
het hoofdbestuur der Vereeniging voor Volkenbond en Vrede; en 
nog gekozen ookl Want die vereeniging, al heeft zij natuurlijk 
ook wel wat goeds, biedt nog maar al te vaak asyl aan personen 
van zeer militaristische denkwijze, die het milieu der vredesver
eeniging gebruiken als verontschuldiging, ja, als vermomming. 
De vereeniging tolereert dat, tot groote schade der vredeszaak 
in Nederland. 

Maar om tot de R.-K. Staatspartij terug te keeren: nadat in 
haar partijraad op die prae-adviezen veel critiek was geoefend, 
zijn zij voor kennisgeving aangenomen en in het archief gezet. 
Dat klopt met de bekende politieke kunstvaardigheid van den 
partijleider. Er mocht over die prae-adviezen en hun conclusies 
vooral niet gestemd worden. De Staatspartij kan dit kennelijk 
niet verdragen. Waar zij zich verheugt te zijn een eenheid van 
tegendeelen, blijkt zij te wezen het tegendeel van een eenheid. 

Mijnheer de Voorzitter I Dat is bij ons, vrijzinnig-democraten, 
toch wel geheel anders gegaan. De E.K. fractie aan de over
zijde, die 30 leden telt, zal wel meewarig neerzien op de groep 
der 7 vrijzinnig-democraten. Maar wij, Mijnheer de Voorzitter, 
zien vooralsnog niet vol naijver omhoog. Toen de Vrijzinnig
Democratische Bond de nationale ontwapening op zijn program 
plaatste, is daarover, na prae-advies van ons hoofdbestuur en 
bespreking in alle afdeelingen,, op de partij vergadering wel 
degelijk stemming gehouden, waarin de overgroote meerderheid, 
een bijna unanimiteit, zich voor het programpunt uitsprak. 

De heer van Lanschot: E n uw eigen partij heeft in 1925 
de geheele ontwapening laten schieten. 

De heer van Embden: He t zou mij te ver voeren, dit voor 
de zooveelste maal te weerleggen. Onze partijleider heeft toen 
stappen gedaan in de richting van ontwapening, b.v. door het 
programpunt, dat alle maritieme aanbouw zou worden stopge
zet. Ik noodig den heer van Lanschot uit, dat voorbeeld te 
volgen. 

Op onze partijvergadering werd dus gestemd over het mili
taire vraagsttuk. Bij ons kan dat lijden. Onze beginselen 
bestaan daadwerkelijk en daarmede oefent onze partij, zoo klein 
als zij is, invloed op ons staatkundig leven. In het ontwapenings
vraagstuk vreest men dien invloed, tot onze groote bevrediging. 

Maar de partij der opgeborgen prae-adviezen vermag geen 
uitspraak te geven over een zoo brandend vraagstuk als dat der 
ontwapening, van welks oplossing de toekomst van ons land, 
ja het bestaan van Christendom en Westersche beschaving 
afhangt. Want den nieuwen oorlog, dien de bewapenaars voor
bereiden, kunnen de volken in geestelijk opzicht eenvoudig niet 
meer verdragen. Algemeene bolsjewisatie zou zijn geestelijke 
uitkomst zijn, al noemt gij dien oorlog ook honderdmaal een ver
dedigingsoorlog en zijn voorbereiding evenveel malen een vader
landschen plicht. De volken zullen die satanische marteling 
physiek en zedelijk niet meer kunnen doorstaan. Zij zullen zich 
keeren tegen hun eigen regeeringen, indien het bewapenaars
regeeringen zijn. Of wij die revoluties goedkeuren, ware een 
ijdele vraag. Zij zullen psychologisch onafwendbaar zijn, indien 
men daadwerkelijk doet aan landsverdediging. Ik geloof, dat geen 
ernstig man het bestaan van dit gevaar ontkennen zal. E n toch 
drijven de bewapenaars willoos af op een stroom, waaruit zij 
geen redding weten. 

De prae-adviezen werden dan bijgezet. Maar ontloopt de R.-K. 
partij, door de stemming te ontwijken, nu ook de aansprakelijk
heid er voor? Mijnheer de Voorzitter! Ik meen het te mogen 
ontkennen met name voor een onderdeel. De conclusies, waarop 

de 5 prae-adviseurs zich vereenigd hebben, bevatten, zeide ik 
reeds, ook den eisen, dat het gifgasverbod — de gewetens
eisch — wederkeerig moet zijn. Welnu, een partij, die dezen 
ruilhandel in moraal niet uitdrukkelijk verwerpt, ontkomt niet 
aan verantwoordelijkheid er voor. 

En hiermede kan ik van de etisehe zijde van het defensie
vraagstuk voor heden afstappen. 

I n de tweede plaats wensch ik iets te zeggen over de doel. 
stelling onzer weermacht. 

Drie komen er in aanmerking: onze onafhankelijkheid, in
clusief de integriteit van ons grondgebied, de neutraliteit, de 
Volkenbondssancties. 

Slechts deze drie. Men hale er niet Indië door
heen. Ik behandel nationale ontwapening voor het moeder
land. Ten aanzien van Indië zijn wij natuurlijk dezelfde meening 
toegedaan, nl. dat militaire defensie zedelijk ontoelaatbaar is 
en dat bewapening ons gebied daar niet meer beveiligt, doch 
veeleer in groot gevaar brengt, omdat ze het geweld aantrekt. 
Maar men mag verlangen, dat die twee doelstellingen geschei
den worden behandeld. Het gebeurt te veel, dat wanneer onze 
tegenstanders ten aanzien van de ontwapening als vraagstuk 
voor het moederland, geen argument meer hebben, ze verwar
ring trachten te stichten door te wijzen op de noodzakelijkheid 
Indië te beschermen. Geeft ge alsdan, zoo mag men onzerzijds 
vragen, voor het moederland de overbodigheid eener oorlogs
macht toe? Dat is dan al zooveel gewonnen: een bezuiniging op 
de Rijksbegrooting komt in het zicht van 60 a 70 millioen gulden 
per jaar. 

Eindelijk mag ik ook ecarteeren de doelstelling, genoemd op 
bladz. 5 van het Voorloopig Verslag, waarin wordt aangevoerd, 
dat de verdediging tegen communistische aanslagen op onze 
steenkolen en oliestations in Indië het doel, zelfs het voor
naamste doel, onzer bewapening in Indië zou zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze laatstbedoelde tegen
standers, onder welke de geachte afgevaardigde de heer 
Koster zich reeds bekend heeft gemaakt, zou ik wel 
met eenige warmte de hand willen drukken, want het 
zijn reeds nagenoeg bondgenooten. Want voor die doel
stelling, te meer nu zij zelfs ,,de voornaamste" genoemd wordt, 
is slechts een sterke politiemacht vereischt, ongeschikt voor 
oorlog voeren tegen een Staatsmacht, geen magneet voor het 
oorlogsgeweld der groote Mogendheden en oneindig goedkooper 
dan wat we thans hebben. Want politioneele machtsmiddelen 
zijn niet onderhevig aan het proces van qualitatief snel te ver
ouderen en quantitatief terstond te worden weggecompenseerd, 
gelijk bij oorlogsmiddelen het geval is. Ook is het doel volkomen 
rechtmatig, de middelen niet moreel verwerpelijk, kortom, 
willen deze bijna-bondgenooten zich niet met den heer Koster 
verder bekendmaken? Ik ben hun nl. dankbaar, dat zij in deze 
doelstelling de vlucht nemen. Het is weer een bewijs, hoezeer 
hun oorlogsmunitie opraakt en hoezeer wij, ontwapenaars, ter
rein winnen. 

Van de drie doelstellingen, die ik zooeven noemde, verliest er 
één, de militaire sanctie van den Volkenbond, steeds meer aan 
beteekenis. Niet alleen is ze niet verplichtend, maar de geheele 
evolutie van den Volkenbond wendt er zich te recht van af, 
de Minister roert ze niet aan en ik zal ze thans laten rusten. 

Vervolgens onze onafhankelijkheid. Mijnheer de Voorzitter! 
Ons land heeft eertijds tot naburen gehad het Duitschland van 
Bismarck, een Frankrijk onder Napoleon I I I , welke twee regeer
ders meer dan eens onderhandeld en geïntrigeerd hebben over 
de annexatie van Luxemburg, België, Nederland. Wij zijn die 
bedreigingen doorgekomen en de met die mannen samenhan
gende Staatsvormen zijn verdwenen. 

En de partieele annexatiedreiging van 1919? Zij was, let wel, 
niet een aanval in vredestijd ondernomen, doch een pretentie 
in de overwinningsroes op een moment, dat op tal van punten 
van Europa de grenzen nieuw geregeld werden. Niettemin is die 
pretentie zelfs toen mislukt. En voor de toekomst is zij ondenk
baar: hoe ver ligt 1919 achter ons, psychologisch, politiek, 
moreel ook reeds. Aan België, zoo zeide de heer Marehant in 
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de Tweede Kamer te recht, zou een nieuwe annexatiepoging, 
stel de Volkenbond verhinderde haar niet, thans op een burger
oorlog te staan komen. 

Welk volk bedreigt onze onafhankelijkheid? De Minister geeft 
in de Memorie van Antwoord te kennen, dat hij het gepast 
vindt, daarop geen openlijk antwoord te geven. Mijnheer de 
Voorzitter! De Eegeering had de waarheid vollediger kunnen 
weergeven. Ik meen, zonder grootspraak, te kunnen verklaren, 
dat de Begeering niet in staat zou zijn in dit verband eenig 
volk te noemen. 

De heer Deckers, Minister van Defensie: Gelukkig dan! 

De heer van Embden: Daarmee vervalt dus die doelstelling. 
Maar ik zal, alvorens er van af te stappen, nog een bewijs aan
voeren. Ik heb een kroongetuige: den ambtgenoot van den heer 
Deckers, Minister de Geer. Toen in 1929 het spionnagestuk 
van den Belgischen staf en de Utreehtsche falsificatie daar
van de gemoederen in hevige beweging hadden gebracht; 
toen deze giftige bijproducten van het bewapeningsstelsel 
hun natuurlijke vruchten hadden opgeleverd: vergroot wan
trouwen, betichtingen, vrees, ophitsen, toen moest zelfs een 
conservatieve Eegeering, die anders gelooft in beveiliging door 
bewapening, wel grijpen naar de beveiligingsmethode van ons 
pacifisten: het stellen van vertrouwen in gegeven beloften. 
De Begeeringsverklaring van 5 Maart '29, in de Tweede Kamer 
afgelegd door den Minister-President, besloot met deze voor
treffelijke zinsnede: 

„De Eegeering voegt hieraan toe, dat zij overtuigd is, 
dat ons land van geen enkele andere natie eenig gevaai 
dreigt, en zij spreekt den innigen wenscb en het vurig ver
trouwen uit, dat deze rampzalige dagen spoedig zullen zijn 
vergeten en dat ons volk, na de droevige ervaring, thans 
opgedaan, zich meer dan ooit zal voornemen, alle kiem 
van internationaal wantrouwen uit te bannen en in de oude 
vriendschap met de andere volken samen te werken aan 
den opbouw van vrede en welvaart." 

Mijnheer de Voorzitter! Ter verduidelijking van blz. 1 der 
Memorie van Antwoord, laatste alinea en de volgende op blz. 2, 
mag ik den Minister dus, ondanks zijn interruptie, wel om het 
pertinente antwoord vragen, of hij de verklaring van den vorigen 
Minister-President onderschrijft, dan wel, dat het Kabinet op 
dit zeer gewichtige punt verdeeld is. 

In de derde plaats de doelstelling der neutraliteitshandhaving. 
Hier hebben wij een der kritiekste onderdeelen van het be

wapeningsstelsel. E n het meest kwetsbare, naar onze tegen
standers maar al te goed beseffen. Zij trachten ons volk te be
lezen eenerzijds, da t tijdens den wereldoorlog het aan onze 
— in militair opzicht volstrekt onvoldoende — krijgstoemsting 
te danken zou zijn geweest, dat wij ongemoeid zijn gelaten. 
Anderzijds, dat een positie als toenmaals, waarin men het recht 
heeft neutraal te blijven, ook in de toekomst, nog zeer wel denk
baar, ja zelfs waarschijnlijk is. 

Om dit laatste aannemelijk te maken wordt een zeer beden
kelijke methode gevolgd. Vooreerst sleept men er casusposities 
bij zonder eenig belang, bijv. dat neutraliteit mogelijk is indien 
twee niet-leden van den Volkenbond oorlog voeren. Inder
daad; indien bijv. Turkije met Eusland of met Mexico krijg 
voert. Maar moet Nederland voor zulk een geval een weermacht 
onderhouden ? 

Veel erger is, dat het recht op neutraliteit, d, w. z. de af
wijzing der solidariteit, die de Volkenbond zijn leden oplegt, 
bepleit wordt door dezelfde personen, die steeds ook of vooral 
hierom tegen nationale ontwapening zijn, omdat men dan, zoo 
betoogen zij, dien hoogen plicht jegens den Volkenbond, nl. deel 
te nemen ann militaire sancties, niet zou kunnen vervullen. Het
geen nog feitelijk onjuist is. Art. 16, 1ste alinea, stellen zij aan
stonds ter zijde : elke oorlogsdaad, zoo zegt het, tegen een lid 
van den Volkenbond ondernomen, is van rechtswege een oorlogs
daad tegen allen en maakt o.a. den economischen boycot en door
tochtsrecht verplichtend. Och, zoo betoogen onze bewapenaars, 

I overschat dien Volkenbond toch niet; desondanks is nog heel 
I goed neutraliteit mogelijk en dus een weermacht van nut. 

Maar let nu op art. 16, 2de alinea: de collectieve militaire actie 
! tegen den Staat-overtreder. Deze actie is niet verplichtend, 

slechts facultatief gesteld. Dat is geen bezwaar: hier gaat de 
bewapenaar den Volkenbond eensklaps vurig beminnen en 
schermt hij druk met een z.g. eereplicht om ter wille dier — 
hersenschimmige — militaire sanctie een nationale weermacht 
aan te houden. 

De methode is zeer profijtelijk, het mes snijdt aan twee kanten. 
De Volkenbond is nog zoo zwak, zoo weinig solidair, dat men zich 
niet ontwapenen moet en te gelijk reeds zoo sterk, zoo vervaar
lijk solidair, dat men ook daarom niet ontwapenen moet. Op 
twee manieren trachten de heeren uit het verhevenste vredes
instituut, dat de menschheid ooit gekend heeft, wapens te klop
pen. Het is een degoutante strijdwijze. 

Zie, Mijnheer de Voorzitter, zulke gedachten, zulke methoden, 
die den Volkenbondsgeest bezoedelen, dat is nu onvervalscht 
militarisme, Nederlandsch militarisme. De bewapenaars beweren 
zoo gaarne, dat die mentaliteit ten onzent niet voorkomt. Zij 
vergissen zich. Militarisme is een relatieve grootheid. In den 
graad, die de Pruisische jonkers kenmerkte, kent ons land het 
niet. Maar wel degelijk in den zin b.v., dat men den Volkenbond 
degradeert tot een oorlogsinstituut, gelijk ik zooeven aantoonde. 

Wat nu de kans op neutraliteit betreft, de Minister meent, 
dat zij voor ons land nog practische beteekenis heeft. Hij betoogt 
dit in de Memorie van Antwoord op een wijze — ook dezen lof 
wil ik hem gaarne geven —, die degelijker is en op hooger 
niveau staat dan de neutraliteitsverdedigers gewoonlijk innemen. 
Toch blijft ook zijn redeneering zwak en het regeeringsbeleid 
mitsdien voor ons land zeer gevaarlijk. 

Laat ik tegen Zijn Excellentie allereerst twee autoriteiten aan
voeren. Ik heb 2 jaar geleden in deze Kamer, in een omstandig 
betoog, trachten aan te toonen, dat de kans op neutraliteit wel 
in uiterst abstracte theorie, maar practisch voor ons land niet 
meer bestaat. Ik zal de details van het betoog natuurlijk niet 
herhalen. Die rede, als brochure uitgekomen en verspreid, 
heeft een tegenbroehure uitgelokt van den oud-Minister Bos
boom. Deze Minister van Defensie zal diens autoriteit wel er
kennen; de heer Bosboom was Minister van Oorlog, nog wel in 
de jaren 1913—1917, en is oud-generaal bovendien! Deze schrij
ver bestrijdt mijn betoog in diverse nevenzaken, maar geeft de 
hoofdzaak toe. Ik houd wel van zulke bestrijders. 

„Men zal", schrijft hij op blz. 23 van zijn brochure, „na 
kennisneming van het voorafgaande, den schrijver moeïen 
toegeven, dat onze Eegeering dwaalt, waar zij handhaving 
der neutraliteit als het voornaamste of zelfs eenige doei 
onzer nationale weermacht vooropstelt." 

Mijn tweede autoriteit is ons geacht medelid de heer Anema. 
De Minister tracht te ontkennen, dat de kans op neutraliteit 

voor ons land zou zijn aangetast door het Eijnverdrag van 
Tiocarno. Nederland, zoo zegt hij in de Memorie van Antwoord 
blz. 3, staat daarbuiten. Neen, Mijnheer de Voorzitter, Neder
land heeft door zijn ligging daar alles mee te maken. In de ver
gadering dezer Kamer van 22 Maart 1922 zeide de heer Anema 
het met deze woorden: 

„ . . . terwijl naar het statuut van den Volkenbond er nog 
altoos geoorloofde oorlogen zijn tusschen partijen, waarbij 
derden neutraal kunnen blijven, [is] een zoodanige oorlog 
niet meer mogelijk tusschen de tractaatspartijen van 
Locarno." 

En verder: 
„Zoodra het overschrijden van de grens der gedemilita

riseerde zone door troepen zou zijn geschied" — „volgt on
middellijk de verklaring van den Baad krachtens art. 4, 
lid 2, van het garantietractaat, waarbij de daad wordt ge
constateerd, en wordt Duitschland geacht een oorlogsdaad 
te hebben gedaan ook tegenover ons. Die oorlogsdaad zal 
niet geschieden bij de schending van onze grens, maar door 
de schending van de grens van die gedemilitariseerde zone." 
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Is de neutraliteit weggevallen, dan is er de plicht, doortocht 
te verleenen aan de troepen der rechtspartij. Voor ons land, in 
zijn Locarno-ligging, is die doortochtsplicht onafwendbaar. He t 
is een uiterst belangrijk punt. Gaat ons volk die onafwendbaar
heid goed beseffen, dan gaan de laatste „charmes" van het 
bewapeningsstelsel verloren en is de waarde onzer mobilisatie 
van 1914 gansch en al chimère geworden. Geen wonder dan 
ook, dat er door de twee partijen om deze schans hevig gestreden 
wordt. 

Meent de heer Minister haar nu waarlijk te kunnen verdedi
gen, gelijk hij in de Tweede Kamer gedaan heeft, door te ver
wijzen naar de vrijstelling van doortochtsplicht, die aan Zwit
serland en, naar hij geloofde, aan Duitschland verleend is? Hij 
boopte, dat die interpretaties van het Handvest ook ons wel 
aan de sehnsüchtig begeerde neutraliteit zouden helpen. Mijn
heer de Voorzitter, dat is geheel en al mis. E n wel hierom. 

Ik laat daar, dat juridisch uiterst betwistbaar is, of die uit
zonderingen op het algemeene Volkenbondsrecht wel rechtsgeldig 
zijn, en, b.v. door het Hof van Internationale Justitie ooit zou
den erkend worden. Men heeft er toenmaals toe besloten om zeer 
duidelijke opportuniteitsredenen, omdat men nl. in Zwitserland 
den zetel van den Volkenbond wilde vestigen en dus niet hebben 
kon, dat Zwitserland het lidmaatschap zou afwijzen, en omdat 
de toetreding van Duitschland tot den Volkenbond voor Europa 
een politieke levensquaestië was. Duitschland, bovendien, ia 
niet vrijgesteld van doortochtsplicht; de bekende Locarno-ver
klaring, aanvangend met de erkenning, dat zij, die haar geven, 
onbevoegd zijn, houdt niets meer in dan een vage toespeling op 
Duitschlands bijzondere omstandigheden. 

Toch bewijst deze anderhalve uitzondering op het algemeene 
Volkenbondsrecht nog wel iets, maar dan precies het omgekeerde 
van hetgeen de heer Minister zou wenschen. De anderhalve uit
zondering scherpt des te duidelijker in, dat voor de overige leden 
a contrario de algemeene regel geldt. Ten aanzien van ons land 
des te meer, omdat wij niet alleen geen gunst-interpretatie ge
kregen hébben, maar integendeel den doortochtsplicht onge
vraagd uitdrukkelijk aanvaard hebben. 

Ter gelegenheid toch van de aanneming door de Staten-Gene
raal van het wetsontwerp houdende toetreding tot den Volken
bond, heeft de Tweede Kamer een motie-Dresselhuys c. s. aan
genomen en de Eerste Kamer een motie-van Embden c. s., waar
in het vertrouwen werd uitgesproken, dat ons land over de toe
passing van het doortochtsrecht, den modus quo, medezeggen
schap zou mogen hebben. Eenige bevestiging van dezen wensch 
hebben wij overigens nooit gekregen. 

E n ten slotte, al zou men nu voor het heden enkele restanten 
der kans op een rechtmatigen oorlog, en dus neutraliteitsrecht, 
nog academisch weten op te diepen, zoo moet de Minister niet 
voorbijzien, dat de 10de Assemblee reeds stappen heeft gedaan 
om het Handvest in overeenstemming te brengen met het Uit
banningsverdrag, en dat de juristencommissie onder Scialoja 
dezer dagen is gereedgekomen met een voorstel, waardoor de 
zoogenaamde bres in het Handvest geheel en al wordt dicht
gecementeerd. In enkele jaren kan dit rechtskracht hebben, in 
welk geval de laatste nationale doelstelling onzer weermacht 
geheel en al vervallen is. 

Ik weet het, tegen deze geheele bewijsvoering doen onze 
tegenstanders in het algemeen één argument gelden, dat ook 
gevonden wordt op bladz. 4 van ons Voorloopig Verslag, nl. dat 
het betoog te theoretisch is en geen rekening houdt met de 
mogelijkheid van de ineenstorting van den Volkenbond. 

Mijnheer de Voorzitter! In dit tegenargument steekt een voor 
ons land zeer gevaarlijk misverstand. Wanneer tusschen leden 
van den Volkenbond een onrechtmatige oorlog uitbreekt, is de 
Volkenbond daardoor nog niet ineengestort, want een aantal 
zijner bepalingen behandelen juist de plichten, die in dat geval 
op de leden rusten. Men kan alleen zeggen, dat de Volkenbond 
dan in zijn voornaamste vredestaak gefaald heeft en minder pre
ventieve en beschermende kracht getoond heeft, dan men ge
hoopt had. Maar dan is hij ten aanzien van de solidariteit en het 
wegvallen der neutraliteit niet alleen niet verdwenen, integen
deel, deze solidaire rechtstoestand begint dan juist te werken. 

Handelingen der Staten-Goneraal. — 1929—1930. — I , 

Dit is ook uit militair-technisch oogpunt een noodzakelijkheid. 
Men kan de hedendaagsche strijdmiddelen in de voor hen te 
klein geworden Europeesche gebieden niet doeltreffend meer 
hanteeren en moet reeds hierom de politieke grenzen negeeren. 
Men make zich dan ook niet de illusie, dat in het geval bij uit
nemendheid, dat voor ons gevaarlijk is, nl. een conflict tusschen 
Frankrijk en Duitschland, men make zich, zeg ik, dan vooral 
niet de illusie, dat wij er in slagen zullen partijen te overtuigen, 
dat de Volkenbond nu o. i. „ineengestort" is en dat wij den 
eisch van een der twee of misschien beide partijen, om door
tocht, zullen kunnen afschepen als „theoretisch". Zij zullen 
ons, indien wij deze uitvlucht nog beproeven, alleen daarom 
niet hartelijk uitlachen, omdat waarschijnlijker is, dat ons 
praatje hen in hooge mate irriteeren zal. 

De belligerenten, en zeker de partij, die den meesten grond 
meent te hebben, om zich als de aangevallene te beschouwen, 
zullen alsdan ons streven naar neutraliteit beschouwen met de 
grootste ergernis, verbittering en argwaan. En men weet, welke 
gevolgen uit die stemmingen voortvloeien in de angstpsychose 
en bewustzijnsverenging van den oorlogstijd. Op zijn allerminst 
zullen zij zich gedwongen rekenen tot militaire pandneming, 
gelijk ik in het eerste deel van mijn rede heb meenen aan te 
toonen. 

Deze berekening, deze geestelijke prognose, is juist geen 
theorie, maar de zeer zorgwekkende werkelijkheid. Neen, 
theorie zal het zijn, indien straks de Minister ons voorrekent, 
dat hij, goed speurende, nog 1 pet. kans, of mijnentwege 10 pet. 
kans, op neutraliteit weet bijeen te redeneeren. Theorie even
eens, indien onze tegenstanders in deze Kamer — wellicht zon
der op onze argumenten zelfs in te gaan — het neutraliteits
optimisme van den Minister bekrachtigen, door eenvoudigweg 
de Defensiebegrooting aan te nemen. Dat zal een schijnover
winning zijn, die men nl. voor het heden behaalt op ons, ont
wapenaars, maar niet behaalt op de mentaliteit der toekomstige 
Fransche en Duitsche regeerders in oorlogstoestand. 

Dat is het groote gevaar en dat is, naar onze meening, het 
onverantwoordelijke in dat zich vastklemmen aan de nauwelijks 
meer reëele neutraliteitsstelling. Wat zal er gebeuren, indien 
wij bij dat Fransch-Duitsche conflict een oorlogsmacht bezitten? 
Eenerzijds dat geëischt wordt, dat wij, behalve het verleenen 
van doortocht, ook meevechten zullen. Want de aangevallen 
partij zou het in hooge mate deloyaal vinden, indien ons land, 
waar de bewapenaars altijd zoo ijverig op onze plichten in zake 
de militaire sanctie gewezen hebben, zich op het kritieke tijdstip 
zelf van den domme zou houden. Anderzijds, dat mitsdien de 
wederpartij onze weermacht reeds op den eersten dag onschade
lijk komt maken, ja reeds onze mobilisatie verijdelt door een gas
aanval met vliegtuigen op den Eegeeringszetel en de groote 
steden. Onze krijgstoerusting kan alsdan niet anders werken 
dan als een magneet, een sterke en noodlottige magneet. Dit 
heeft ook de heer Marchant op dezelfde gronden onlangs in de 
Tweede Kamer betoogd; de Minister heeft hem niet kunnen 
weerleggen. 

Ik moet dan ook den Minister wederom een pertinente vraag 
stellen. Men stelt ons, ontwapenaars, telkens den eisch, dat wij, 
wil ons beleid aannemelijk zijn, moeten waarborgen, dat het voor 
ons land volkomen veiligheid oplevert. Is dit rechtmatig, dan 
mag onzerzijds aan de Regeering dezelfde eisch worden gesteld. 
Kan de Minister, zoo luidt mijn vraag, waarborgen, niet dat er 
nog enkele percenten kans op neutraliteit zijn — voor een zoo 
onwaarschijnlijk doel geeft men geen f 90 millioen uit en waagt 
men niet de geweldige risico's der bewapening, in geval de 
neutraliteit wèl wegvalt. Maar kunt gij, ondanks de uitspraken 
van Bosboom, Anema, en wat ik er bij voegde, waarborgen, dat 
er veel gróóter kans op neutraliteitsrecht voor ons zal zijn dan 
niet? Wil de Minister daarbij in hot oog houden, dat hij 7PU op 
bladz. 2 der Memorie van Antwoord reeds geschreven heeft: 

„De hier aan het woord zijnde leden meenen" — ..als 
vrijwel onbetwistbaar te kunnen vaststellen, dat indien een 
Staat binnen den voorgeschreven wachttijd de vijandelijk
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heden begint, de oorlog zijnerzijds onrechtmatig en neutra
liteit niet (langer) geoorloofd zou zijn. 

Ondergeteekende, hoewel de juistheid dezer these in 
hoofdzaak beamend", enz. 

Zoo dicht hebben wij hem reeds naar ons standpunt toe
getrokken. En, zeker, nu theoretiseert de Minister daarna over 
een paar nooduitgangen, die hij toch nog meent te kunnen 
construeeren, maar de voornaamste vraag is, en ook die moet 
ik hem stellen: kunt gij waarborgen, dat de toekomstige 
1'ransche, Duitsche, Engelscho en Belgische regeerders uw ver
nuftige constructies aanvaarden, zich naar uw inzichten ge
dragen zullen? Durft gij ons d i t te garandeeren? Zoo neen, dan 
zou de Minist-er moeten erkennen of stilzwijgend erkend hebben, 
dat het huidige Regeeringsbeleid den oorlog aantrekt en de 
grootste gevaren met zich brengt voor ons vaderland. 

Over een volgende zijde van het ontwapeningsvraagstuk meen 
ik mij te kunnen bekorten. Het is de financieele en dus tech
nische onmogelijkheid voor een klein volk, om een bewapening 
te verkrijgen, welke tegenover die der groote Mogendheden 
eenige beteekenis heeft. Binnenkort, nl. bij een wetsontwerp, 
dat te wachten schijnt, zal er gelegenheid zijn dit voor de zee
macht aan te toonen. E n voor wat de landmacht aangaat, 
beperk ik mij op dit oogenblik tot één onderwerp: de bescher
ming der bevolkingscentra tegen luchtaanvallen. 

De zekerheid, dat die aanvallen zullen plaats hebben, heb ik 
besproken en met bronnen gestaafd in een vorig deel van mijn 
rede, toen ik de moreele, d. w. z. immoreele zijde der heden
daagsche defensiemethoden besprak. 

De ontzettende bedreiging nu, welke in die plannen 
ligt opgesloten, neemt nog steeds toe, omdat tegenwoordig 
alje deskundigen rekening houden met de waarschijnlijk
heid, dat het zullen zijn zoogenaamde gecombineerde of 
gemengde bombardementen, d. w. z. niet slechts, gelijk men 
vroeger aannam, enkel gasaanvallen — het plan was overigens 
reeds genoegzaam afzichtelijk — maar voortaan een gemengd 
afwerpen van gasbommen, scherfprojectielen en brandbommen. 
Dit voorspellen de experts der Roode-Kruisconferenties, de des
kundigen, vermeld door kapitein van Weeren in zijn reeds ge
citeerd artikel, de Duitsche oud-Rijksminister Krohne, voor
zitter van den Verein deutscher Luftschutz, in zijn boek 
„Luftgefahr", 1928, diverse gedelegeerden ter ontwapenings
conferenties, b.v. Bernstorff, de Brouckère, enz. En brandbom
men afwerpen beteekent het strooien met lichte projectielen, 
waarvan één avion er talrijke kan meevoeren, geladen met 
phosphor of therrniet, stoffen, welke zulke hooge temperaturen 
veroorzaken, dat de vuurhaarden voor water onbluschbaar zijn. 
Wat zal zelfs de best geoutilleerde brandweer vermogen tegen 
100 of meer van die branden te gelijk, waar die brandweer onder 
haar werk bovendien zelf bestookt wordt door de beide andere 
verdelgingsmiddelen? Een stad, zoo aangepakt, kan m. i. slechts 
gecondemneerd heeten. 

En voor zoover men nog de hoop mocht koesteren, dat na 
afloop van de luchtaanvallen reddingsploegen zouden kunnen 
uittrekken om aan de restanten der rampzalige stadsbevolking 
hulp te verleenen, zoo wete men, dat zelfs dit barmhartigheids
werk door de hedendaagsche strrjdmethoden belemmerd of ver
ijdeld zal worden. Neen, ook dit is geen arglistig verzinsel van 
een ontwapenaar, ten einde, zoo heet het, angst te zaaien; 
ik heb mijn mededeelingen nu en in het verleden nimmer aan 
iets anders ontleend dan aan betrouwbare bronnen. Generaal 
Schrijver, inspecteur van den geneeskundigen dienst van de 
landmacht, onze Regeeringsgedelegeerde naar de Roods-Kruis
conferentics, schrijft in de Militaire Spectator van Juli 1929, 
blz. 350: 

„ In een brochure van het Duitsche Roode Kruis lees ik: 
Nog vreeselijker wordt de werking van de brisantbom, 

wanneer ze voorzien is van een vertragingsontsteker. Aan 
het Duitsche Eoodc Kruis is bekend geworden, dat bommen 
zijn uitgevonden met een belangrijke explosievertraging, 

welke zich diep in den grond inboren en eerst na 4, 6, 12, 
24 en 36 uur ontploffen.'' 

Dit zijn de duivelsche verrassingen, die de reddingsploegen 
zullen opwachten. Men ziet, het vernuft der verdelgingskunste
naars staat voor niets; en het werkt volkomen logisch: de 
burgerbevolking extermineeren is een of het middel om den 
oorlog te : ,winnen". Alzoo geschiede het. 

Dat is de hedendaagsche krijgswetenschap, dat is in werke
lijkheid het ideaal der huidige landsverdediging, dat zoo verre 
verheven is boven de karakterlooze slapheid van ons, ontwa
penaars. 

Mijnheer de Voorzitter! Die gecombineerde bomafwerping 
alzoo op de steden, heeft de heer Minister er reeds een oplos
sing voor gevonden? Hij wenscht, zoo deelt hij mede, geenerlei 
bedrag aan te vragen voor de inrichting van bomvrije schuil
plaatsen, zelfs maar ten behoeve der brandweer en reddings
brigades. Van gaskleeding voor deze groepen is, blijkens de 
Memorie van Antwoord, nog niets, maar dan ook niets voor
handen; 15 jaar na het eerste gebruik van oorlogsgassen. E r 
zijn slechts de vermaarde „Aanwijzingen" van het Departe
ment van Defensie — het boekje, dat de Minister nog blijkt te 
waardeeren — en dat den raad geeft, bij afwerping van brand
bommen „bakken water" gereed te zetten. Voorzeker, deze 
raad getuigt van de ongewone schranderheid van het Departe
ment van Defensie; maar zou hij tegen de onbluschbare ther
rniet of phosphorbommen, gebezigd in combinatie met brisant
en gasbommen, wel geheel en al afdoende mogen heeten? 

Vervolgens de rechtstreeksche bescherming der burgerbevol
king. Is zij mogelijk? De Engelsche generaal Groves, die in 1918 
hoofd der Britsche luchtstrijdkrachten was op alle fronten, en 
zijn landgenoot, generaal Chetewode, zich uitende resp. in 1923 
en 1926, ontkennen het zonder aarzelen. Laatstgenoemde gene
raal stelt daarom voor, bij een grooten luchtaanval op het onver
dedigbare Londen de gansche bevolking nota. bene het veld in te 
jagen, een maatregel, die ook al landsverdeging schijnt te moeten 
heeten. 

Deze Minister weet het beter dan dat hoofd der Britsche 
luchtmacht; hij heeft op zijn nieuwaanvaarde taak een opge
wekter kijk. In de Tweede Kamer heeft Zijn Excellentie op het 
betoog, dat de bescherming der burgerbevolking een onoplos
baar probleem zou zijn, het volgende geantwoord op bladz. 1256 
der Handelingen: 

„Mijnheer de Voorzitter! Het tegendeel is waar. De 
prijsvragen betreffende practische beschermingsmiddelen, 
welke het Internationale Roode Kruis heeft uitgeschreven 
na de Ilde Conferentie te Rome, leveren het bewijs, dat 
de commissie van deskundigen bescherming van de bur
gerbevolking — want daarom ging het — tegen gasaanval
len volstrekt niet onmogelijk acht. Anders had het uit
schrijven van een prijsvraag vermoedelijk achterwege 
kunnen blijven. Dat die mogelijkheid althans voor een deel 
bestaat, is trouwens bij monde van den heer Lucien 
Cramier bij de sluiting der conferentie nadrukkelijk tot 
uiting gebracht. Ik mag daarvoor verwijzen naar de 
„Revue Internationale de la Croix Rouge" van April 1929, 
blz. 232." 

Ik moet den Minister doen opmerken, dat hij de bedoelde 
uiting niet geheel juist citeert. Slaat men de genoemde blad
zijden op, dan blijkt, dat de heer Cramier — een advocaat — 
niet gezegd heeft, dat de mogelijkheid van bescherming bestaat, 
maar dat de commissie „n 'a pas renonce a la possibilitó d'assu
rer une protection tout au moins partielle aux populations civi
les" . Dat is heel wat zwakker. Niet minder, dat over de kosten
vraag nog geheel gezwegen wordt. En eindelijk moet er aan her
innerd worden, dat de Conferentie van Rome de oplossing alleen 
dan niet thans reeds hopeloos acht, indien gerekend zou mogen 
worden op chemische en andere strijdmiddelen, analoog aan die 
van den wereldoorlog. Indien evenwel, zeggen dezelfde deskun
digen — (Eevue de la Croix Rouge, Mei '29, bladz. 297 en 298) 
— krachtiger middelen beschikbaar zullen zijn (hetgeen, meen 
ikj, reeds lang vaststaat): 
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„Si 1'on envisage 1'hypothese d'une guerre future menée 
avee des rnoyens chimiques, balistiques et aéronautiques 
plus puissants que ceux, qui ont été mis en oeuvre au cours 
de la dernière guerre — " 

Ik sla ter bekorting een en ander over; dan volgt: 

„sans que les moyens defensifs progressent du même pas 
il arrivera fatalement un moment ou la protection de la 
population civile, déjèt difficile, avec les seuls moyens jusqu' 
ici connus, deviendra un problème insoluble. Cette popula
tion pourra alors subir des pertes considérables. Une partie 
importante des habitants des grandes agglomérations peut 
être exposée a périr. 

La Commission pense qu'une telle éventualité, si elle 
doit se produire dans 1'avenir — et ce n'est en aucune 
maniere impossible — doit être portee a la connaissance 
des peuples." 

Mijnheer de Voorzitter! Je m'en occupe. 
En indien eens niet op krachtiger verdelgingsmiddelen be

hoefde gerekend te worden? Het is riskant genoeg; pessimisme 
is veiliger. Hoe heeft niet reeds de wereldoorlog in gruwzaam
heid alle verwachtingen verre overtroffen. Maar zelfs dan nog, 
schiet althans óns defensiebeleid ten eenenmale te kort. De 
Minister schrijft op bladz. 6 van de Memorie van Antwoord: 

,,De inrichting van collectieve schuilplaatsen in bestaande 
gebouwen en woningen heeft o. m. een punt van onderzoek 
uitgemaakt van de door het „Comité International de la 
Croix Rouge" in April 1929 bijeengeroepen „Commission 
Internationale d'experts pour la protection des populations 
civiles eontre la guerre chimique". Ook die commissie kwam 
tot de conclusie, dat het gebruik van bestaande particuliere 
woningen met het oog op een bescherming tegen gassen 
geheel te verwezenlijken zal zijn, echter, mits de bevolking 
door behoorlijke voorlichting en onderricht tevoren met de 
te nemen maatregelen, vertrouwd zal geraken. Onder
geteekende is dan ook niet voornemens om den bouw van 
afzonderlijke gasdichte en bomvrije collectieve schuilplaat
sen in overweging te nemen. 

Uiteraard zal de voorbereiding van de ontworpen maat
regelen kosten met zich medebrengen, doch deze kosten 
zijn niet van dien aard, dat deze door de bevolking, deels 
met steun van overheidswege, niet gedragen zouden kun
nen worden." 

Opnieuw moet ik doen opmerken, dat de Minister ook deze 
Roode Kruis-conclusies in zooverre onjuist weergeeft, dat hij 
ze afbreekt precies op het punt, waarop ze hem hinderlijk 
beginnen te worden. 

De heer Deckers, Minister van Defensie Dat is niet met 
opzet gebeurd. 

De heer van Embden: Dat neem ik onmiddellijk aan. Laat 
ik dan zeggen, dat het aldus is voorgelegd door het Departement. 

De heer Deckers, Minister van Defensie: Dat mag u ntiet 
zeggen. Ik ben er volledig voor verantwoordelijk. 

De heer van Embden: He t is zonder opzet gebeurd, maar 
ik acht het niettemin geen ideale manier van citeeren, want 
het onderwerp is zoo ernstig, dat een Minister van Defensie, 
die desondanks doorgaat met zijn beleid, het geheele stuk had 
moeten lezen. 

De heer Deckers, Minister van Defensie: Dat heeft hij heele
mnal gelezen. 

De heer van Embden: Niettemin moet ik aan de Kamer de 
aanvulling geven. Deze conclusies vervolgen (Revue de la Croix 
Rouge van 1929, bladz. 296; ik citeer uit de vertaling, die onze 
gedelegeerde, generaal Schrijver, gaf in de Militaire Spectator 
yan Juli 1929, pag. 350): 

„Indien een toekomstige oorlog gevoerd zal worden met 
de chemische, balistieke en aeronautisehe middelen, over
eenkomende met die, welke toegepast zijn in den laatsten 
wereldoorlog, zal het mogelijk zijn een groot gedeelte van 
de burgerbevolking, zelfs in de groote bevolkingscentra, 
onder te brengen in schuilplaatsen. 

De organisatie van de bescherming dient te omvatten: 
a. de transformatie van een groot aantal kelders in voor

loop; ge schuilplaatsen, met voorziening in de technische 
middelen om de toegangen volledig af te sluiten, de ingan
gen te voorzien van zg. luchtsluizen, en er een voorraad 
van neutraliseerende stoffen in op te leggen; 

Hiermede zullen die bestaande gebouwen en woningen bedoeld 
i.ijn. 

b. de organisatie van een zeker aantal ondergrondsche 
verblijven., waarin een deel der bevolking iangeren tijd kan 
vertoeven; deze verblijven met twee in(uit-)gangen moeten 
goed gasdicht gemaakt worden, een ventilatie-inrichting 
hebben, die het mogelijk maakt de lucht een filter te laten 
passeeren, aangesloten zijn aan waterleiding, electrische 
leiding en rioleering, en uitgerust zijn met materieel tot 
neutralisatie van gassen; 

o. de organisatie van enkele ondergrondsche verblijven 
voor langdurig verblijf van personeel, dat benoodigd is voor 
bepaalde diensten van vitaal belang; voor deze verblijven 
moet de mogelijkheid onder oogen worden gezien tot zuive
ring van de ademhalingslucht door toevoer van zuurstof en 
binding van het uitgeademde koolzuur. 

Deze organisatie van de collectieve bescherming vormt 
slechts een onderdeel van de gasbescherming. Zij moet ge
paard gaan met een degelijke organisatie van de indivi' 
dueele bescherming." 

En even verder in het rapport: 

„De commissie erkent eenparig, dat de middelen, die zij 
hiervoor beoogt en die een uiterst ingewikkelde organisatie 
en zeer zware financieele offers met zich brengen, aan de 
burgerbevolking geen volledige bescherming verzekeren." 

Ik merk dus op, dat dit vervolg op „voldoendheid" van die 
bovengrondsche verblijven, waarover de Minister de Tweede 
Kamer uitsluitend heeft ingelicht, van geweldige draagwijdte is. 
Wanneer men het volledig leest, verkrijgt men precies het tegen
deel van het afgebroken citaat, dat ook in onze Memorie van 
Antwoord weder opgenomen is. 

Dat men met eenige maatregelen aan de bestaande gebouwen 
niet geholpen is, klopt ook met de conclusies van het uitvoerig 
rapport, aan de commissie uitgebracht door kolonel Pouderoux, 
commandant der Parijsche brandweer, welke luidden (.Revue 
de la Croix Rouge, Juni '29, blz. 434): 

,,1°. L'abri collectif en surface résultant de 1'utilisation' 
d'un batiment public ou privé qui n 'a pas été construit 
exelusivement dans un but de protection eontre les engins 
de guerre est, en principe, a rejeter." 

2°. „L'abris souterrain alimentó par de 1'air pur est Ie 
seul dont la construction mérite d'être envisagée. 

3°. Un système de protection collective qui n'assurera 
pas la continuitó, du travail et n 'en permettra pas Ie déve
loppement est, au point de vue de la défense nationale sans 
valeur." 

E n eindelijk, zoo de Minister dit rapport al over het hoofd 
heeft gezien, hem kan en mag toch niet onbekend zijn geweest 
het communiqué van het Internationaal Hoofdbestuur van het 
Roode Kruis van 16 Mei 1929, waarin voorkomt — ik citeer 
het alweer uit het orgaan van deze vereeniging —: 

„Après avoir examiné Ie problème de la guerre aérochi
mique en corrélation avcc les autres moyens de bombarde
ment, tels que l'emploi des obus brisante et des bombes 
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incendiaires, les experts ont eonelu a la difficulté extreme 
de protéger avee efficacité 1'ensemble des habitants des 
grands centres urbains et industriels, contre la destruction 
qui les menace en eas d'attaque aérochimique. 

Dan wordt die prijsvraag uitgeschreven, waaraan de Minister 
herinnerd heeft. In deze prijsvraag wordt gevraagd naar : 

„Les résolutions les plus appropriées pour assurer 
1'étanchéité et l 'aménagement en air respirable des abris 
souterrains qui devront êtres ruis a la disposition des habi
tants au cours d 'un bombardement chimique. "• 

E n even verder: 

„Une si vaste entreprise, telle que 1'ensemble des actions 
recommandées par les experts, appelle des ressources pécu
niaires considérables. I l appartient au gouvernements, aux 
Sociétés nationaks de Croix-rouge, aux peuples enfin, de 
les fournir." 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft in de Tweede 
Kamer de beschuldiging, dat hij op onverantwoordelijke en licht
vaardige wijze te werk zou gaan, niet willen aanvaarden. Dat 
kan ik mij voorstellen; het niet willen cl. Maar om in dien wensch 
te slagen, moet hij ten aanzien van het probleem van de be
scherming der burgerbevolking belangrijk zorgvuldiger te werk 
gaan dan tot dusver. Niet alleen bij het weergeven van rap
porten. Hij moet zich door zijn Departement ook niet 
meer in de hand laten stoppen die reeds genoemde „Aan
wijzingen", van het Departement aan de burgerbevolking 
van 1927, waarop de Minister zich hier en aan de 
overzijde werkelijk heeft wensehen te beroepen, dat ridicule 
boekje, dat bijv. aan de reizigers in een spoortrein den raad 
geeft, in geval van bombardement, allen onder de bank te krui
pen; en aan wandelaars, om bij een gasaanval hard weg te loopen 
in de goede richting; het boekje, dat voorts adviseert uit „vooraf
gaande aanvallen" af te leiden, of de vijand brisant dan wel 
gasbommen gebruikt, zoodat de eerste aanval onbeadviseerd 
blijft en de gemengde aanval gemakshalve maar geheel genegeerd 
wordt. 

En de Minister moet ook niet het tot stand brengen der 
beschermingsmaatregelen, die, naar wij van de Roode Kruis
experts vernamen, uiterst kostbaar zal zijn, honderden mil
lioenen vergen zou, blijven afschuiven op de gemeentebesturen, 
gemoedelijk constateeren, dat die er — natuurlijk — geen van 
allen ook iets aan besteden en dan rustig zijns weegs gaan. 
Ik begrijp natuurlijk wel, dat de Minister zich geen raad weet, 
waar hij het geld vandaan zou moeten halen, maar de afschui
ving op de even machtelooze gemeentebesturen wordt daar niet 
minder lichtzinnig door. Ik kan hem dit woord werkelijk niet 
besparen. Zijn er hier leden, die meenen, dat mijn qualificatie 
onbillijk is, laten zij het aantoonen. Ik noodig hen bij deze 
daartoe uit. 

Het gaat in deze quaestie om actieve en passieve 
beschermingsmiddelen. De actieve middelen, luchtdoelgeschut 
en avions, zijn principieel overal onvoldoende, ook in de zwaarst 
bewapende landen. Ik citeerde reeds deskundige uitspraken van 
dien aard. Het is volkomen begrijpelijk. Men heeft te rekenen 
met herhaalde nachtelijke aanvallen door tallooze vliegtuigen, 
naar nieuwe uitvindingen geruischloos vliegende op kilometers 
hoogte, een aantal onbemand, dus draadloos bestuurd. Wat baat 
het neerschieten van een gedeelte hunner? Trouwens, zelfs zij die 
neerstorten verspreiden nog hun gaslading. Zie reeds de phos
geen-gasramp te Hamburg in 1928, toen op een opslagplaats 
eenige gashouders gesprongen bleken. 

Maar bovendien bezit ons land in elk geval die actieve be
schermingsmiddelen op geheel onvoldoende schaal, alweer uit 
financieele onmacht natuurlijk. De Minister heeft dit onderdeel 
onzer weerloosheid in de Tweede Kamer uitdrukkelijk erkend, 
maar daarna trachten weg te praten — het schijnt zijn taak te 
zijn — door de betoogen (blz. 1249): 

„dat de ontwikkeling van het vliegtuig en zijn toebehoo

ren zich nog steeds in een stadium van vooruitgang bevindt 
en dat het onoordeelkundig zou zijn thans tot aanschaffing 
op groote schaal over te gaan, daar er iederen dag moge
lijkheid is van nieuwe vindingen, welke wijziging in het 
vliegwezen ten gevolge kunnen hebben. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van het luchtdoelbestrijdings
geschut. Ook dit kan slechts na ernstige beproeving eu 
nauwgezette bestudcering van de opgedane ervaringen wor
den aangeschaft. "

Wel, Mijnheer de Voorzitter, die gedragslijn is zuinig en 
practisch en de Minister moet te zijner tijd maar aan de wereld 
bekendmaken, wanneer hij gereed is en wanneer het hem con
venieert, dat wij aangevallen worden. 

I n d e tweede plaats de passieve beschermingsmiddelen, welker 
aanschaffing volgens den Minister gerustelijk aan de gemeente
besturen kan worden overgelaten, al zal wellicht te zijner tijd 
de wet de organisatie moeten regelen. Mijnheer de Voorzitter! 
De Roode Kruiscommissies en het internationaal hoofdbestuur 
van het Eoode Kruis verwijzen die taak telkens naar de Regec
ringeu; van gemeentebesturen reppen zij niet. Het spreekt toch 
ook vanzelf, dat deze kostbare voorzieningen, waarmede het 
weerstandsvermogen des Rijks staat of valt, Rijkstaak zijn! 

De Minister waagt een vergelijking met de brandweer, die ook 
een plaatselijk belang behartigt en dus gemeentelijke bemoeiing 
is. Aan de zwakheid van die vergelijking zal ik maar geen woord 
verspillen. Misschien denkt de Minister ook aan den waterstaats
regel: Wien water deert, die water keert. Aangenomen, dat dit 
maxime deugdelijk is, hetgeen men betwisten kan, het Rijk 
zou zich daarop zeker niet verlaten, indien men niet wist, dat 
de plaatselijke behartiging zeer voldoende is en zoo noodig 
trouwens kan worden afgedwongen. 

Maar ten aanzien van de bescherming der zelfde burger
bevolking tegen luchtaanvallen is de Minister met heel 
wat anders tevreden. Ofschoon hij weet, dat de plaat
selijke maatregelen, behalve eenig overleg en papier, 
geheel en al ontbreken en zullen blijven ontbreken, tracht hij 
de onhoudbare stelling te verdedigen, dat dit het Rijk onbekom
merd kan laten. Hij schijnt zich de zaak voor te stellen als volgt. 
Het is oorlog, ook voor ons land. Onze weermacht is in werking 
en heeft te strijden. Het is van beslissend belang, dat het econo
misch leven voortgang kan hebben en dat het , .moreel der be
volking", zooals dat heet, niet ineenstort. Tusschen de zuiver 
militaire inlichtingen bereiken nu den Minister ook de vreeselijk
ste berichten omtrent hetgeen vijandelijke luchtaanvallen heb
ben uitgericht: de verwoesting van spoorwegknooppunten en 
electrische centrales hier, van andere fabrieken en opslagplaat
sen elders, het terroriseeren van groote steden links en rechts, 
met een uitwerking, die ik nu maar niet schilderen zal, maar 
waarvan de bekende Duitsche prof. Haber — een gasspeeiali
teit, genaamd de vader van den chemischen oorlog en nog 
militarist er bij — in 1926 gezegd heeft: 

„ H e t gas brengt een onbeschrijfelijke paniek teweeg en 
veroorzaakt een toestand, waartegen geen geordend Staats
en oorlogsbeleid bestand is."-

Maar, neen, dan zal de Nederlandsche Minister van Defensie 
die berichten aannemen voor kennisgeving, want de bescher
ming der burgerbevolking is geen Rijkstaak. „Ce n'est pas de 
sa vitrine." Wien gifgas deert, die gifgas keert. Alleen zal hij 
die incidenten natuurlijk betreuren. Och, wat zijn die gemeente
besturen toch weer nalatig geweest. Hoe dikwijls heeft hij hen 
niet vermaand, dat ze beter op die dingen letten moesten. 

Neen, Mijnheer de Voorzitter, er is nauwelijks een sterker 
bewijs mogelijk van de radeloosheid der bewapenaars dan dit 
afwijzen dezer Rijkstaak. En de heer Minister heeft hier dan ook 
nog een dankbaar terrein om van zijn verlangen, niet verant
woordelijk en lichtvaardig, te werk te gaan, het bewijs te leveren. 
Ons volk, dat op deze dingen reeds nauwkeurig acht slaat, zal 
van zijn antwoorden met aandacht kennisnemen. De ontwape
ningspropaganda zal ook niet nalaten er verdere bekendheid aan 
te geven. 
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Dit brengt mij tot nog één opmerking. De Minister zegt in de 
Memorie van Antwoord, dat de bescherming der burgerbevol
king eveneens een probleem zal zijn ingeval ons land eenzijdig 
ontwapend is. Zeker, dat hebben wij nooit ontkend. Wij hebben 
nimmer voorbijgezien, dat wij in een samenleving, die de volken 
door hun bewapeningen verpest hebben, geen honderd percent 
veiligheid mochten beloven. Ik heb dat nooit gedaan. Maar wij 
zien toch drie verschilpunten te onzen gunste. 

1°. Bij nationale ontwapening is de veiligheid voor de bevol
king grooter; immers, de aantrekking van oorlogsgevaar, die in 
de moderne weermacbten moet gelegen zijn, vooral nu de kans 
op neutraliteit zoo gering of nihil is, die aantrekking is althans 
weggevallen. Een volk te komen begassen, dat reeds onschade
lijk is, heeft geen belang. En belang regeert in het oorlog
systeem. Men beoefent den massamoord niet als een sport, 
slechts als utiliteit; niet als perversiteit. Deze erkenning spen
deer ik aan het bewapeningsstelsel. 

2". Een financieel verschil. Zonder nationale ontwapening 
is de werking van het geheele defensie-apparaat afhankelijk 
van de oplossing van het probleem der burgerbevolking. Gelukt 
die niet, dan zijn de jaarlijksche f 90 000 000 verspild. 

3°. Een moreel verschil, de hoofdzaak. Bij nationale ont
wapening zijn eenige maatregelen tot bescherming der burger
bevolking aannemelijk. In bescheiden omvang; niet de m. i. 
onuitvoerbare en niet te betalen onderaardsche schuilplaaftsen. 
Het moreele verschil nu bij nationale ontwapening zal zijn, dat 
wij zoodoende aan de burgerbevolking althans eenige bescher
ming verschaffen tegen incidenteele onheilen, maar overigens 
passief blijven, berustend te midden eener verdwaasde wereld, 
een verwilderde wereld, waarin de Overheden misdaden plegen 
en contra-misdaden, op voet van wederkeerigheid; berustend en 
ons voegend naar Gods bestel. 

Maar bij uw defensiestelsel, mijne heeren der meerderheid, 
dient de bescherming der burgerbevolking mede: om toch actief 
voort te kunnen gaan met de monsterachtige methoden uwer 
hedendaagsche landsverdediging, dient zij mede ten einde ge
legenheid en tijd te hebben tot de moordrepresailles, die gij, — 
o, ik weet het, noodgedrongen — op uw programma hebt staan. 

Want het gifgasverbod — „interdiction qui s'impose & la 
conscience des nations", zoo heeft ook de Nederlandsche Begee
ring het te Genève onderschreven —, het gifgasverbod en den 
gewetensplicht aanvaardt gij slechts op voet van wederkeerig
heid en tegenprestatie. . . 

Daarom zijn voor ons, ontwapenaars, beschermingsmaatrege
len voor de burgerbevolking eerst aannemelijk, indien mede tot 
nationale ontwapening besloten is. Vóór dien tijd niet. Zedelijke 
normen zijn voor óns absoluut. In gewetensplichten drijven wij, 
vrijzinnig-democraten, geen ruilhandel. 

Ten slotte heb ik nog eenige opmerkingen te maken over het 
wetsontwerp der Deensche socialisüsch-radicale Kegeering, 
waarbij de oorlogsmacht aldaar wordt omgezet in een politie
macht. 

Mijnheer de Voorzitter! He t is zeer bevredigend de uitwer
king gade te slaan, die dat Begeeringsvoorstel kennelijk uit
oefent in de rijen onzer tegenstanders. Het blijkt er nl. een 
panische schrik te hebben teweeggebracht. 

De een spant zich in om te betoogen, dat het Deensche wets
ontwerp geen ontwapening brengt, dat er nog steeds een oorlogs
macht aanwezig moet blijven. De ander — aldus o. a. de heer 
Schaepman, de nieuwe militaire specialiteit der E.K. fractie 
aan de overzijde — dat het wetsontwerp voor de marine zelfs 
opwapening aanbrengt. Geachte leden in deze Kamer zijn — 
blijkens het Voorloopig Verslag — zoo doodelijk beangst voor het 
wetsontwerp, dat zij, op het verzoek van anderen aan den 
Minister om een vertaling over te leggen, schielijk doen volgen, 
dat zij er volstrekt niet nieuwsgierig naar zijn. Zenuwachtig 
knijpen zij de oogen dicht. Deensche wetsontwerp? Spreek er 
niet van; ik wil het niet zien. En eindelijk allen in koor: D e n 
marken verkeert in elk geval in veel gunstiger omstandigheden 
dan Nederland. Het schouwspel van al deze nervositeit is voor 
ons, ontwapenaars, vol van een exquise humor, 
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van Defensie) der Eijksbegrooting voor 1930. 

Mijnheer de Voorzitter! Een paar woorden over den inhoud 
van het wetsontwerp, In hoofdzaak moge ik, om niet nog langer 
la spreken, verwijzen naar het voortreffelijke artikel van mijn 
vriend Marchant in De Opbouw van Februari 1930. Ook de heer 
Albarda gaf en geeft nog telkens in Het Volk welsprekende 
cijfers. Ik ontleen aan een en ander thans slechts het volgende. 

Terwijl de Deensche bevolking ongeveer de helft is van de 
Nederlandsche, zal bij aanneming van het wetsontwerp zijn jaar
lijksche lichting een sterkte hebben van 1600 man tegenover 
19 000 ten onzent, op mobilisatiesterkte 16 000 daar tegenover 
?• a 400 000 man hier; zal zijn marine dalen van 28 700 ton op 
dit oogenblik tot 13 000 ton alsdan (dat noemt de heer Schaep
man vermeerdering der marine!), staande tegenover 61 000 ton 
ten onzent; en zullen de kosten der beide wapens te zamen 
bdragen 17,7 millioen kronen, d. i. nog geen 12 mülioen gulden 
per jaar, tegenover de 90 millioen, die onze Eegeering nog steeds 
durft eischen. 

E n nu zou, Mijnheer de Voorzitter, ondanks deze sprekende 
tegenstelling, welke voor de Deensche democratische Eegeering 
zoo lofwaardig, en voor de conservatieve Nederlandsche Eegee
ring zoo ongunstig is, nu zou de Deensche maatregel nog geen 
ontwapening mogen heeten, geen prijsgeven van het wezen der 
oorlogsmacht'? Mijnheer de Voorzitter, deze bewering is ook nog 
met andere argumenten dan cijfers gemakkelijk te weerleggen. 

; Maar ik laat die thans rusten en zeg gaarne met den heer Mar
i chant, dat ook ik met genoegen bereid ben de erkenning van 
{ een woord of naam voorloopig prijs te geven, indien wij de zaak 
\ maar krijgen. De moedige, vèr strekkende daad der Deensche 

Regeering is geen nationale ontwapening, zegt gij? Welnu, dan 
zal het de Nederlandsche Eegeering — die immers niet klein
moedig is?, niet souffreert aan angstpsychose of militarisme? — 
dus principieel mogelijk zijn, het kloeke voorbeeld na te volgen. 
Denemarken heeft geen ontwapening — des te erger dan, indien 
ge het voorbeeld niet navolgt. Wij zullen niet nalaten het te 
olijven eischen en de Eegeering — mocht het noodig zijn — in 
gebreke te stellen tegenover het Nederlandsche volk, telkens 
wanneer wij het volk voorlichten. 

Maar nu is er nog die reddingsboei der zinkende bewapenaars, 
luidende: Denemarken verkeert in veel gunstiger omstandig
heden dan ois land. Mijnheer de Voorzitter! Het argument "is 
waard bezien te worden, omdat de veel gebruikte reddingsboei 
zal blijken een stroohalm te zijn. 

Denemarken heeft geen koloniën. Ik ecarteer het argument in 
zooverre omdat — ik zeide het reeds in het begin mijner rede 
— de overzeesche gebieden in geen geval grond opleveren voor 
het aanhouden van een oorlogsmacht in het moederland. Deze 
laatste zouden wij, ceteris paribus, dus kunnen opruimen. Ik 
heb de 12 millioen gulden der Deensche uitgaven dan ook 
slechts gesteld tegenover de 90 millioen Nederlandsche defensie
uitgaven en niet tegenover de 200 millioen, in welk bedrag ook 
de Indische defensie begrepen zou zijn. 

Tweede vermeende verschil. Ons land — dit is ook aangevoerd 
in het Voorloopig Verslag —, anders dan Denemarken, bezit 
twee groote havens, welke bij weerloosheid, d. w. z, bij erken
ning onzer weerloosheid, in oorlogstijd een begeerlijk object 
zouden zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit argument schijnt mij toe, bij 
nader bezien een phrase te zijn, welke men elkaar gedachteloos 
napraat. 

Men moet de stelling, meen ik, als volgt corrigeeren. 
In vredestijd, ais productieapparaat, hebben onze havens de 
grootste waarde; in oorlogstijd daarentegen hebben zij geen be

j tcekenis. In vredestijd zijn zij' machtige instrumenten van wel
i vaart, gelegen aan de mondipg van Europa's rivieren, een seha
| kei tusschen het midden-Europeesche achterland, onze eigou 

productie en alle overzeesche landen. Maar bij een West
wiiropeesch oorlogsconflict verandert dit beeld met één slag. 
He schakel knapt af. Wij geraken oostelijk of westelijk geblok
keerd, of zelfs, indien die luchtspiegeling der neutraliteit toch 
nog werkelijkheid zou wordep, geraken wij te weerszijden ge
blokkeerd tusschen twee op ons verbitterde partijen, die ons 
dn deloyale neutraliteit ten zeerste zullen inpeperen. Onze twea 
groote havens schrompelen ineen tot minstens de onbeduidend
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heid, die haar van 1914 tot 1918 kenmerkte. Zij zijn in het minst 
geen verlokkend object meer, want zij zijn geen noemenswaar
dig productiemiddel. 

E n als oorlogsmiddel zijn zij overbodig. Men zal toch niet 
meenen, dat zij bijv. als duikbootnest begeerlijk zijn? Daartoe 
heeft men de enorme Botterdamsche haven-outillage niet van 
noode; duikboten kan men, desgewenseht, even goed nestelen 
in Brouwershaven of Terschelling, d.w.z. even goed als op de 
talrijke Deensche eilanden. Duitschland overigens bezit sinds 
den vrede geen duikboten meer. He t argumept onzer havens 
kortom schijnt mij waardeloos toe. 

Levert de beschouwing dezer beide verschilpunten derhalve 
een negatief resultaat op, ik zie vier andere verschilpunten, die 
alle strekken ten nadeele van Denemarken, Het zijn de vol
gende: 

1°. He t Deensche territoir verspert geheel en al den weg 
naar en uit de Oostzee. Men versta wel, wat dit beteekent. De 
Minister van Defensie heeft zich in de Tweede Kamer beroepen 
op het belangrijke betoog van onzen geestverwant den Deen
schen Minister van Buitenlandsche Zaken, dr. Munch, dat 
Denemarken niet de bezitter is van den sleutel der Oostzee. Zijn 
Excellentie heeft het argument, meen ik, misverstaan. Dene
marken bezit dien sleutel niet in militairen zin; het is immers, 
gelijk Minister Munch betoogt, ook al behoudt het zijn huidige 
corlogsmiddelen, machteloos. Maar in geographischen zin is het 
een 6ieutel in de meest volstrekte beteekenis: het verspert den 
toegang gansch en al. Nederlands buurstaten kunnen èn elkaar, 
èn de wereldzeeën zeer wel bereiken, zonder ons gebied aan te 
randen. Maar een westelijk belligerent kan ter zee Oost-Pruisen, 
de Eandstaten en Eusland volstrekt niet bereiken en vice versa 
zonder door Deensch gebied te gaan. Een zeer belangrijk ver
schil. Kan men het betwisten? 

Een tweede verschil ten nadeele van Denemarken is de veel 
grootere nabijheid van Eusland. 

Beteekent Sovjet-Eusland een agressief oorlogsgevaar voor de 
overige wereld? Waarschijnlijk niet. Hoe stuitend het interne 
Staatsbeleid der Eussische Eegeering ook zij, ik geloof niet, dat 
zij tot oorlogvoering om technische, financieele en vooral om 
politieke redenen in staat is. 

Ik zal, om tijd te besparen, hiervoor thans geen argumenten 
geven, maar slechts een gezaghebbende uitspraak aanvoeren. 
Minister Zaleski, Polens Minister van Buitenlandsche Zaken, 
beeft in Januari jl. met alle beslistheid ontkend, dat van Eus
sische zijde oorlogsgevaar zou kunnen dreigen. E n wanneer er 
één bewindsman reden tot pessimisme en alarmisme moest 
hebben, dan zou het toch wel in dat land moeten zijn. 

Indien evenwel deze prognose ten aanzien van Euslands 
buitenlandsche politiek te gunstig mocht zijn, dan, het is duide
lijk, is Denemarken vrij wat meer geëxposeerd dan ons land. 

3°. Denemarken heeft in psychologisch opzicht een zeer 
gevoelig wrijvingsvlak met Duitschland, te weten: Sleeswijk. 
Een gebied, ter grootte van een gemiddelde Nederlandsche pro
vincie, is in 1919 door de overwinnaars aan Duitschland ontno
men en overgedragen aan Denemarken, dat nog wel neutraal 
was gebleven. In dit gebied bestaan zelfs pijnlijke minderheids
quaesties. Waar ons bind in 1919 een oogenblik moeilijkheden 
heeft ondervonden door zekere begeerten, ontleend aan de 
grensregeling van 1839, zal men moeten erkennen, dat de ge
welddadige overdracht van Sleeswijk, die kort geleden geschied
de, 70 jaren dichterbij ligt, een onvergelijkbaar kwetsbaarder plek 
oplevert. De feiten toonen het; is het Belgisch annexionisme 
morsdood, de Duitsche revanchegeest, hoezeer thans gelukkig 
minderheid, is nog een reëele grootheid; de Duitsche nationalis
ten, men weet het, verklaren in alle openbaarheid, dat zij het 
verlies van Noord-Sleeswijk nooit zullen kunnen „ver
schmerzen". 

En desond<\iks, de Deensche Eegeering met breeden blik en 
hooge moraliteit, waagt de eenzijdige ontwapening. Zij begrijpt, 
dat in hedendaagsche bewapening de veiligheid niet meer kan 
en niet meer mag worden gezocht. Zij zal, zoo noodig, beveili
ging zoeken in het recht, Volkenbond en openbare meening. 

Zij kiest dien weg, ofschoon het aanhouden van een oorlogs
macht voor Denemarken nog wat minder gevaarlijk zou zijn 

dan voor ons land. Immers, Denemarken heeft geen Locamo
ligging, gelijk wij. Dat is het 4de verschilpunt. Indien er nog 
sprake kan zijn van een rechtmatigen oorlog, waarin neutrali
teit geoorloofd is, dan zou Denemarken dien nog kunnen be
leven; wij niet. Denemarken zou zich dus het risico der paraat
heid nog eerder kunnen veroorloven dan wij. Desondanks is het, 
in ongunstiger positie gelegen, wijzer, moeilijker, beter dan de 
rechtscbe regeerders ons land toestaan te zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben tot het slot van mijn rede 
genaderd en ga concludceren. 

Wat heeft alzoo ons volk op defensiegebied van deze Ee
geering te verwachten? Stel, de Minister ontzenuwt mijn 
argumenten: die betreffende de moreele onduldbaarheid der 
hedendaagsche landsverdediging, de verdwenen neutraliteit, de 
bescherming der burgerbevolking, het Deensche voorbeeld, 
punt voor punt ziet hij mijn argumenten onder de oogen en 
toont hun onhoudbaarheid glashelder aan. De Minister blijft 
alsdan voortgaan met zijn nationale voorbereiding ten oorlog. 

Doch dan rest nog één vraag: zijn in dat geval van 
hem dan ten minste kloeke stappen te verwachten op het 
terrein der internationale vermindering der bewapening? Onze 
tegenstanders hebben tegenover onzen eisch steeds gesteld het 
ideaal der internationale gelijktijdige ontwapening. Gelijktijdig
heid, daaraan hadden zij allen hun liefde verpand, daarop hebben 
zij steeds het vertrouwen der kiezers gevraagd. Met die belofte 
hebben alle bewapenaars reeds zoo lang als de Volkenbond 
bestaat, ons volk tot geduld en berusting vermaand. 

Welnu, zelfs in dit opzicht schijnt van deze Eegeering niefs 
te verwachten te zijn. Mocht de Minister straks de nationale 
ontwapening met klem van redenen afwijzen, het staat reeds 
vast, dat hij ook op het gebied der internationale ontwapening 
bittere teleurstelling zal bereiden o.a. aan de Katholieke demo
craten. Zelfs indien de Londensche conferentie en eerlang de 
Volkenbond, na 10 jaren van triest en machteloos tobben in 
dit opzicht, een bescheiden vermindering zouden tot stand 
brengen, ook dan gaat onze Defensiebegrooting nog niet naar 
beneden. Op de vragen in het Voorloopig Verslag antwoordt de 
Minister, dat onze bewapening zoo ver beneden die der overige 
maritieme mogendheden blijft, dat hun afwapening al héél groot 
zou moeten zijn, om voor ons land tot een bezuiniging te wet
tigen. 

Derhalve is ook deze hoop vernietigd. Aan grootere schepen 
bezit Engeland, naar de opgave van de Memorie van Ant
woord, ruim 1 millioen tonnage, tegenover Nederland 14 000, 
aan torpedojagers hebben de Vereenigde Staten 309 stuks, 
tegenover 5 Nederlandsche, — nu weten wij al genoeg 1 En geldt 
's Ministers eisch niet onvermijdelijk ook voor de landmacht? 
Frankrijk bezit een 2000 tanks, ons land slechts 1, reeds ver
maard, proefexemplaar. Hoeveel tientallen van jaren zal onze 
defensiebegrooting aan militaire uitgaven nog f 90 millioen 
moeten beloopen ? Of zelfs meer dan f 90 millioen ? Het Voor
loopig Verslag vraagt, of niet soms opwapening vereischt is, en 
de Memorie van Antwoord bewaart op die zwaarwichtige vraag 
een volstrekt stilzwijgen, dat ik slechts onheilspellend kan 
noemen. 

Neen, ook tegenover de internationale ontwapening, de dier
bare gelijktijdigheid, biedt deze Eegeering steenen voor brood. 
Zij belooft slechts, dat zij andere Mogendheden ernstig zal aan
sporen toch tot vermindering over te gaan. Ja , Nederlands 
vermaningen zullen wel enormen indruk maken, gelet op zijn 
eigen banghartigheid en onwil. 

In phrasen zal ons volk geen redding vinden op dit gewichtig 
tijdsmoment. Ook niet in ontwijkende argumenten. Bij defensie
begrootingen nemen de bewapenaars zoo gaarne hun toevlucht 
tot de verzekering, dat ook zij pacifist willen heeten als de 
Ncste. Er wonen ook slechts pacifisten in dit bevoorrechte land! 
Dat ook zij den oorlog wreed en afschuwelijk vinden. Dat ze 
..snakken naar ontwapening" en dat gelijktijdige ontwapening 
hun „het gelukkigste oogenblik huns levens" zou bezorgen. 

Deze laatste twee zinnen zijn, naar mijn smaak, de mooiste. 
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Ik ontleen ze dan ook — want zoo fraai pacifistisch weet ;k 
het niet te zeggen — aan de rede van Minister de Geer, in 1929 
bij de algemeene beschouwingen in deze Kamer. En ik hoop ; 

nu maar, dat ik met deze herinneringen Zijn Excellentie Deckers ; 
niet voor zijn peroratie het gras voor de voeten heb weggemaaid. 

Ook verzekeren onze tegenstanders steevast — ook deze 
Minister —, dat ze de bewapening zoo zuinig mogelijk zullen 
houden en haar willen beperken tot het minimum, het strikte, 
onontbeerlijke, absolute, heele (of halve) minimum, een maat, 
nota bene, waarin men willoos afhankelijk is van de daden 
van het buitenland en de speelbal van de nieuwe uitvindingen, 
plus de bedrijfskunsten, der wapenhandelaars. Buitenland en 
wapenfabrikanten dicteeren ons reeds in vredestijd de Rijks
uitgaven. E n dat noemt men bescherming der onafhankelijkheid! 

Ook trachten de bewapenaars baat te zoeken bij citaten van 
ons uit een tijd, toen we het zoo verantwoordelijke besluit der 
nationale ontwapening nog niet durfden te nemen; wij zijn 
er ui. niet van af de schepping der wereld voorstanders van 
geweest. Of zij werken met verwijzing naar de gedragslijn onzer 
geestverwanten in het buitenland. Alsof het wonder te ver
wachten zou zijn, dat het breken met een eeuwenoude traditie 
en waan bij alle volken stipt gelijktijdig zou intreden! Alsof dit 
bij ex-neutralen psychologisch niet het eerst te verwachten is. 

Maar al zulk verweer tn gespartel is waardeloos. De verant
woordelijkheid van den Minister en zijn medestanders ligt hier, 
in ons land; zij moeten, om niet onverantwoordelijk te handelen, 
argumenten weerleggen, geen ledige troostzinnetjes aandragen. 

Doen de bewapenaars het niet, dan zullen al hun redenee
ringen het feit niet verdoezelen, dat zij voortgaan met het 
mislukte stelsel van den gewapenden vrede. Voortgaan, o ja, 
al betreurende; maar niettemin bestendigend een kostbare, een 
gevaarlijke, een immoreele oorlogsmachinerie. 

En dan blijft evenzeer onmiskenbaar bet feit, dat zij machte
loos medemaken en ondergaan de kortzichtigheid en de angst 
der andere volken; dat zij geen uitweg weten; geen voorstelling 
en geen denkbeelden hebben; en dat zij te zamen met de buiten
landsehe Regeeringen — behalve de Deensche — hun en ons 
volk zullen leiden naar een uitkomst, die slechts de ondergang 
zijn kan. 

De vergadering wordt voor een half uur geschorst, daarna 
hervat en de beraadslaging voortgezet. 

De heer van Lanschot: Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik 
na de voortreffelijke rede van onzen hooggeëerden nestor nog 
een tijd van de aandacht der vergadering kom vragen, dan be
grijpt men, dat dit zijn reden vindt in de omstandigheid, dat 
ons geacht medelid de heer van Embden goed heeft kunnen 
vinden eenige opmerkingen te maken over een heel bescheiden 
brochure, een bijdrage van mijn hand tot het militaire vraag
stuk, die eigenlijk niet al de aandacht verdient, die hij er aan 
gewijd heeft. Intusschen, nu dat gebeurd is, begrijpt men, dat 
ik mij aan debat met dien geachten afgevaardigde niet kan ont
trekken; evenzeer ligt het voor de hand, dat mijn repliek niet 
denzelfden vorm zal kunnen hebben van zijn ook door mij zeer 
gewaardeerde rede, die, de geachte afgevaardigde hcude het 
mij ten goede, voor een juiste schatting misschien een betere 
plaats had gevonden in een brochure, dan in de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal. Ik mag er ook nog wel bijvoegen, dat het 
niet de eerste maal is, dat ik met den geachten afgevaardigde 
over deze aangelegenheid van gedachten wissel; wij hebben 
reeds menigmaal' den politieken degen over dit vraagstuk ge
kruist. Ik zou haast kunnen zeggen met den bekenden Duitschen 
schrijver Remarque, dat er tusschen den heer van Embden en 
mij, wat argumenten aangaande dit vraagstuk betreft, , ,Im 
Westen Nichts Neues" is. Ik waardeer de overtuiging, waarmee 
de heer van Embden zijn rede heeft uitgesproken, maar er 
waren toch veel oogenblikken, dat ik heb moeten zoeken naar 
nieuwe argumenten; het was veelal een herhaling van datgene, 
wat reeds zoo dikwijls over deze materie is gezegd en herzegd. 

Ik wil pogen kortheid te betrachten en slechts de vooraan
staande van zijn argumenten te bespreken. Slechts een klein 

(van Lanschot.) 
quaestietje zou ik uit het debat willen eearteeren. De heer van 

j Embden heeft zich laten ontvallen, dat er personen waren — hij 
; sprak niet van collega's —, die zijn actie voor de nationale ont

wapening toeschreven aan verkiezingspropaganda en kiezers
vangst. Hetzelfde meen ik ook te hebben gehoord uit den mond 
van de geachte afgevaardigde mevrouw Pothuis—Smit. Ik zou 
willen zeggen, dat ik vertrouw, dat zij mij niet onder die per
sonen rekenen; ik mag opmerken, dat ik met alle aandacht heb 
geluisterd naar wat die beide geachte afgevaardigden hebben 
gezegd en onder den indruk ben gekomen, zooals ik trouwens 
ook vroeger al was, dat zij beiden volkomen eerlijk overtuigd 
zijn van de juistheid van hun standpunt en daarbij niet de 
minste politieke nevenbedoelingen hebben. Ik vertrouw, dat de 
heer van Embden en mevrouw Pothuis—Smit die verzekering 
mijnerzijds wel zullen willen aanvaarden . 

Het is een eerlijke strijd, en daarom is het zooveel meer te 
bejammeren, dat die strijd zoo volkomen onbevredigend moet 
zijn, want de voor en tegenstanders van nationale ontwapening 
leven immers in een geheel andere gedachtenwereld. Zij denken 
geheel anders over de mentaliteit van het Nederlandsche volk, 
over die van eventueele tegenstanders. Zij denken anders over 
de beteekenis van het Geneefsche Pact en over de gangbaro 
meening te Genève en zij zijn van een eenmaal postgevatte over
tuiging niet terug te brengen. Men kan beproeven elkanders 
argumenten wederkeerig te weerleggen, overtuigen doet men 
elkander toch niet. Ik vang dan ook dit debat aan zonder de 
minste illusie. 

Er komt nog iets anders bij. De verwezenlijking van het denk
beeld van den geachten afgevaardigde voor nationale ontwape
ning heeft binnen afzienbaren tijd in parlementair opzicht niet 
de minste kans. Bij elke partijgroepeering dan ook in de Tweede, 
Kamer is binnen afzienbaren tijd geen meerderheid voor natio
nale ontwapening te vinden en daarom ook verliest het geheele 
betoog van den geachten afgevaardigde veel van zijn prac
tisch nut . 

De heer van Embden: Dat heeft men van het algemeen 
kiesrecht ook gezegd. 

De heer van Lanschot: Volkomen juist. Ik zeide ook; binnen 
afzienbaren tijd. 

De heer van Embden: He t algemeen kiesrecht is in 14 jaar 
tijds verwezenlijkt. 

De heer van Lanschot: Mijnheer de Voorzitter! Laat ik 
mogen beginnen met over het geheele, urenlange betoog van 
den heer van Embden en, zij het in mindere mate, ook over dat 
van mevrouw Pothuis—Smit, een algemeene opmerking te 
maken. Het treft wel zeer, hoe een goed deel van de redevoe
ring van den heer van Embden was gewijd aan gevoelsargumen
ten. De geachte afgevaardigde heeft ons afgeschilderd het 
afschuwelijke van den oorlog en hij heeft, niet éénmaal, maar 
als een roode draad door zijn redevoering laten loopen het ver
schrikkelijke gevolg van die ramp. Hij heeft ons voorgespiegeld 
de ellende, die in de gezinnen wordt geleden. Hetzelfde hebben 
wij gehoord van mevrouw Pothuis—Smit. Dat is volkomen te 
billijken; maar w-at niet te billijken is, wat op het kantje af van 
het oorbare is, is, dat hij ons daaraan telkenjare komt herinne
ren en dat daardoor den indruk wordt gevestigd, alsof wij daar
van nog moesten worden overtuigd. Daardoor wordt de stem
ming gewekt, alsof wij, Katholieken, minder vredelievend zou
den zijn dan de heer van Embden en mevrouw Pothuis—Smit, 
en als naar gewoonte werd zijn redevoering aangedikt met ver
schillende interrupties van andere leden. Door het geheele be
toog van den geachten afgevaardigde wordt de voorstelling ge
wekt, alsof de rampen van den oorlog aan de Katholieken", nu 

! ja, niet geheel onopgemerkt zijn voorbijgegaan, maar dat zij 
van onzen kant niet voldoende worden gepeild. De heer van 
Embden trekt blijkbaar onze goede vredesbedoelingen in twijfeL 
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Represaille-pacifisme, dat is de uitdrukking, die de heer van 
Embden zich vooroorlooft. 

Dat is de eerste groote grief, die ik heb tegen het geheeie 
betoog van den geachten afgevaardigde. Ik kom op dit punt nog 
in den breede terug aan het slot van hetgeen ik hier te zeg
gen heb. 

Thans wil ik liever het betoog van den geachten afgevaardigde 
ontdoen van de bijzaken en het eens vatten in de kern. En dan 
stel ik voorop, dat de spreker absoluut in gebreke is gebleven om 
te bewijzen wat hij bewijzen moest. Hij heeft ons de verschrik
kelijkheden van den oorlog afgeschilderd en die zijn bij ons in 
confesso, maar wat hij had moeten bewijzen, is, dat zijn middel 
om oorlog voor Nederland te vermijden, beter is dan het onze. 
Hij had moeten bewijzen, —waar hij ons voor de voeten werpt, 
dat wij maar represaille-pacifisten zijn —, dat door eenzijdige 
ontwapening de oorlog eerder zal worden vermeden dan door 
hetgeen wij thans doen, maar daarin is de geachte afgevaardigde 
absoluut te kort geschoten. 

Wat heeft de heer van Embden gedaan? Hij heeft supposities 
gesteld, zich opgeworpen als strateeg en zich ontpopt als mora
list. Ik zal hem op geen van die dingen een antwoord schuldig 
blijven, ook al ben ik noch strateeg, noch moralist. 

De geachte afgevaardigde heeft zich bedolven onder onwaar
schijnlijkheden. Ik zal dat met de stukken aantoonen. 

Ik constateer, dat de geachte afgevaardigde zich den profeten
mantel om de schouders heeft geworpen, en met een benijdens
waardige zelfverzekerdheid — want aan zelfverzekerdheid heeft 
het in hét betoog van den heer van Embden geen oogenblik 
ontbroken — komt hij ons eens even vertellen, wat de toekomst 
ons brengen zal. 

Het heeft mij getroffen, dat de rede van den geachten afge
vaardigde een weerslag vormde op de bekende brochure, die hij 
heeft uitgegeven, en die den titel droeg, dat onze bewapening 
oorlog aantrekt. En wat is nu de grondslag van dat betoog? 

Dat ook voor kleine Staten de noodzakelijkheid kan rijzen om 
agressief op te treden ter eigen verdediging. Maar wil de heer 
van Embden ons hier nu doen gelooven, dat wij agressief mili
tair zullen optreden? Ik zou daaromtrent wel eens een stem
ming in deze vergadering willen zien gehouden. Ik weet het wel, 
dat het in volkenbondsrechtelijk opzicht heel moeilijk is uit te 
maken wie de aanvaller is. Zeker, er zijn omstandigheden, 
waarin men kan zeggen, dat als een natie aggressief optreedt, 
dit nog geen aanvalsoorlog is. Die omstandigheden bestaan, 
maar nu wil ook ik het citaat citeeren, dat door den heer van 
Embden naar voren is gebracht. Alleen lees ik dat citaat een 
beetje anders. Het luidt: 

,,Le passage de la fronttere par les troupes d'une autre 
pays ne signifie pas toujours que c.e dernier soit Tagres
seur." 

,,Pas toujours", dus als regel zal het zijn een aanvalsoorlog, 
ais uitzondering, een zeer groote uitzondering, een verdedigings
handeling. 

Gelooft ge nu waarlijk ons te kunnen wijsmaken, dat als 
onze vliegtuigen het eerst een vijandelijke stad gingen bombar
deeren, wij die handeling als een verdediging zouden kunnen 
verontschuldigen? Niemand zal die als zoodanig opvatten. 

Daar hebt u nu de eerste onwaarschijnlijkheid van ons ge
acht medelid den heer van Embden! 

In 99 van de 100 gevallen is deze grondslag van zijn brochure 
een aanvalsoorlog, ecu misdaad, volgens het Kellogg-Paet, 
waarbij wij de gezamenlijke troepen van het Volkenbondsleger 
tegenover ons zullen vindep, en daarop bouwt hij zijn heelc 
theorie! Doch wij zijn nog lang niet aan het eind van alle 
onwaarschijnlijkheden. Neen. Mijnheer de President, het is een 
pyramide! Met een verbeeldingskracht, die ik dien geachten 
afgevaardigde benijd, gaat hij voort en zegt: niet alleen, dat 
wij wel eens een agressieve daad zouden kunnen plegen, maai
de traenpartij zal ons van agressie verdenken, en daarin aan
leiding vinden, ons het eerst aan te vallen. Hij zal ons, omdat 
wij bewapend zijn, met dien aanval willen vóór zijn. 

De heer van Embden: De commissie noemt het niet , .hoogst 
onwaarschijnlijk", maar zegt, dat het wellicht het eenige middel 
van verdediging is voor een klein volk. 

De heer van Lansohot: De commissie zegt: ne signifie pas 
toujours. Zij is van oordeel, dat het in de overgroote meerder
heid der gevallen wel een daad van aanval is. 

Maar nu komen er nog veel grooter onwaarschijnlijkheden: 
die volkomen onbegrijpelijk zijn. Er ontstaat, volgens den ge
achten afgevaardigde, een „wedstrijd in preventief ingrijpen". 
Wie zal het eerst zijn? Nederland, of de landen, die met Neder
land in vijandschap zijn geraakt? 

Mijnheer de Voorzitter! Toen ik dat las, dacht ik: hoe kan 
een dergelijke theorie uitgaan van den heer van Embd,en? Moet 
ik dan den geachten afgevaardigde er aan herinneren, dat hij 
hiermee alles, wat hij tot nu toe op het gebied der nationale 
ontwapening naar voren heeft gebracht, omverwerpt? 

Wat is zijn argument altijd geweest? Ons leger is een quantité 
négligeable, die enkele mannetjes, die enkele kanonnen, onze 
tegenstanders lachen er mee! Men zal zich herinneren het 
fameuze argument over Limburg; het preventief karakter van 
ons leger werd door dien geachten afgevaardigde en zijn partij
genooten met de meeste beslistheid ontkend. Alsof een andere 
natie ook maar de minste waarde aan ons leger zou hechten! 

Maar nu? Daar gaat het heele betoog omver! Nu zijn de 
tegenstanders zóó bang voor ons leger, dat zij ons willen vóór 
zijn en een preventieven aanval op ons leger willen doen! 

Zie, Mijnheer de Voorzitter, ik wil aan den geachten afge
vaardigde niet ontzeggen het recht om van meening te ver
anderen. Maar als men het te veel doet, dan begint het be
denkelijk te worden. Eerst heette het bij den heer van Embden, 
dat een minimum van 30 millioen voor defensie voldoende was. 
Toen kwam de leus: nationale ontwapening, en met haar de 
ontkenning van de waarde van ons leger als preventief werk
tuig. En nu heet het weer, dat de vijand zooveel waarde aan 
ons leger hecht, dat hij ons het eerst zal aanvallen. 

Moet men eigenlijk aan de argumenten van dien geachten 
afgevaardigde nog wel zoo groote waarde hechten? 

Wat mij zoo spijt van den heer van Embden, ik ga nu eens 
een militaire uitdrukking gebruiken, is, dat hij met zijn opinie 
op een eenzamen post staat. Zijn eigen partijgenooten laten 
hem in den steek, zelfs zijn leider, de heer Marchant. Het blijkt 
uit de jongste rede van dien geachten afgevaardigde, toen hij 
weer een vurig pleidooi heeft gegeven voor nationale ontwape
ning. Eén van zijn meest saillante zinsneden aan het eind van 
zijn°betoog was: „Wij vallen niemand aan ." Daar gaat de heer 
van Embden met zijn heele brochure. De heer van Embden zegt: 
agressie kan noodzakelijk zijn. 

De heer Merchant vervolgt: „Wij willen aan geen oorlog 
deelnemen." Akkoord. 

„Wij weten, dat onze onafhankelijkheid slechts zal 
voortbestaan zoolang en voor zoover de grooten hun belan
gen daarmede gediend zullen achten. Als zij ons kwaad 
gezind zijn!" 

En dan vervolgt de heer Marchant: 

„Men moet zich niet voorstellen, dat in eenig geval hun 
houding zal worden bepaald naar een waardeering voor 
onze militaire prestaties." 

Daar gaat de gehcele brochure van den heer van Embden. 
Het uitgangspunt van zijn betoog is geweest: dat de tegenpartij 
uit angst voor ons, omdat zij zoo bang zijn voor ons leger, ons 
het eerst zal aanvallen. 

De heer van Embden: Hetzelfde, nl. preventief ons aan
vallen door groote Mogendheden, zegt de heer Marchant her
haaldelijk. 

De heer van Lansohot: Het is altijd het betoog geweest 
van de heercn van den Vrijzinnig-Democratischen Bond, dat 
ons leger niets beteekende, maar dat betoog wordt volkomen 
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overboord gegooid in de rede van den heer van Embden. Ik 
daag den beer van Embden uit: noem bewijzen, dat de ontwa
pening meer waarborgen geeft om ons buiten oorlog te houden, 
dan onze huidige bewapening. 

Hoe weet de geachte afgevaardigde, dat men nooit tot agressie 
zal overgaan? Ik vermoed, dat als men aan het Departement 
van Defensie daarover zou spreken, men zou vragen: zijt gij 
niet wel bij het hoofd? Hoe weet de geachte afgevaardigde, dat 
in het buitenland onze tegenstanders ons voor zullen zijn met 
agressie? Hoe weet bij, als er misschien nog eens een oorlog 
zou uitbreken, dat de Europeesche constellatie volkomen dezelf
de zal zijn als in den laatsten wereldoorlog? Dat wij zullen heb
ben Duitschland tegenover tal van andere Mogendheden? 

De heer van Embden trekt een wissel op volkomen onbere
kenbare toekomstmogelijkheden. 

Een enkele ontdekking van het menschelijk vernuft kan 
natuurlijk het aanzien van de wereld veranderen. Nemen wij 
de ontdekking van Marconi, de draadlooze. Vroeger was de 
positie van Engeland onaantastbaar, maar door de onderzee
booten en vliegtuigen heeft zich dat gewijzigd. De heer Koster 
sprak van de petroleum. Nemen wij eens aan, dat een uitvinder 
aan den aether electriciteit zou weten te onttrekken; dan zou 
het geheele aanzien der wereld veranderen; dan zal het petro
leumvraagstuk, vroeger zoo overbeerschend, zijn waarde ver
liezen. Burma zal niets meer hebben te beteekenen, evenmin als 
het eiland Tarakan. 

De eenige zekerheid, Mijnheer de Voorzitter, die de toekomst 
ons brengen kan, is haar volmaakte onzekerheid. Wat staat ons 
daartegen te doen ? E n dan zeg ik: Laten wij redelijke voor
zorgsmaatregelen nemen, geen politiek van uitersten, geen over
drijving. Geen herhaling van een incident als dat zich heeft 
afgespeeld op Curacao, geen eenzijdige ontwapening, maar ook 
geen regionale garantietractaten, die onze bewapening volkomen 
noodeloos opvoeren en zouden beteekenen het prijsgeven van 
onze met zooveel succes gevoerde zelfstandigheidspolitiek. 

Dat is niet het eenige punt, waarop de heeren van meening 
zijn veranderd. Ik ga nog een ander noemen. Vroeger gold voor 
hen de leus: ontwapening, voor welke naties dan ook. In den 
laatsten tijd echter geldt de leus: ontwapening voor kleine naties 
en niet van de groote, zooals ik gehoord heb uit den mond van 
mevrouw Pothuis—Smit. Dat is in de rangen der ontwapenaars 
algemeen aangenomen. Ik vraag: wat is een kleine natie? Dat 
zou ik wel eens willen weten. Is België een kleine natie? Natuur
lijk. Maar is het dat ook als het een defensief verbond heeft 
gesloten met Frankrijk? 

Nederland? Natuurlijk een kleine natie. Maar is het dat in 
ieder opzicht als wij het oog slaan op zijn koloniën en als het 
samen met een Volkenbondsleger vecht? 

Dan het betoog van den heer van Embden over Denemarken. 
Dat is ongetwijfeld een kleine natie. Maar laat ik eens in de 
buurt mogen zoeken. Finland. Ook een kleine natie en een van 
de meest democratische naties van Europa. Ik had verleden jaar 
het genoegen verschillende Finsche Ministers hier te ontmoeten; 
inderdaad is dat een van de meest democratische naties van 
Europa. Dat volk heeft zich vrijgevochten. Vergis u niet te 
sterk, merkt de heer Oudegeest op. Mijnheer de Voorzitter! Ik 
weet niet, of die geachte afgevaardigde in Finland is geweest en 
ook niet of zijn indrukken oppervlakkig waren of gebaseerd op 
langdurige ervaring. Maar één ding is zeker, dat de Finnen zich 
hebben vrijgevochten en dat het een der sterkst bewapende 
naties is van Europa. Waarom? Omdat dat land ligt vlak naast 
Eusland. Ik wil daarmee betoogen, Mijnheer de Voorzitter, dat 
het aankomt op de ligging en daarin sta ik niet alleen. De Deen
sche Minister Stauning verklaart zelf, dat hij best kan begrijpen, 
dat andere kleine Staten, die zich in minder veiligen geograplii
schen toestand bevinden dan Denen-Arken, ook over de mogelijk
heid van belangrijke vermindering van bewapening anders oor
deelen dan de Deenseho Begeering. Nu gaat zich ontplooien de 
strateeg van Embden, die ons mededeelt, dat eigenlijk die havens 
van ons in strategisch opzicht niets hebben te beteekenen. Zij 
hebben alleen beteekenis voor vredesdoeleinden. Mag ik hem 
dan herinneren aan hetgeen gebeurd is met Zeebrugge. Ik geloof 
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toch, dat de Engelschen begeerig waren om in die haven door te 
dringen. Mag ik den geachten afgevaardigde herinneren aan de 
moeilijkheden met de Schelde en de Wielingen? Zijn dat geen 
feiten, die overweging verdienen ? Het komt aan op de geogra
phische ligging, en de geachte afgevaardigde — ik zal hem niet 
overtuigen — gaat nu in zijn zeer verwrongen en gedwongen 
betoog aanvoeren, dat Denemarken eigenlijk een nog veel ge
vaarlijker positie inneemt dan ons land. Ik gun hem die over
tuiging, maar ik geloof, dat heel weinig leden in deze vergadering 
het met hem eens zullen zijn. 

De heer van Embden : Kunt u de versperring door Dene
marken der Oostzee ontkennen? 

De heer van Lanschot: Neen, maar ik zou den geachten 
afgevaardigde willen vragen, of de lessen van den oorlog niet 
lcercn, dat onze havens van overwegend belang zullen zijn als 
het weer zoo ver komt. Kijk naar Zeebrugge, de moeilijkheden 
met de Schelde en de Wielingen. 

Op één punt heeft de heer van Embden het zich zeer ge
makkelijk gemaakt. Hij heeft slechts zeer kort ter sprake ge
bracht de taak, die ons leger te vervullen had als orgaan van 
den Volkenbond. 

Ik kan gereedelijk de geachte afgevaardigde mevrouw Pot
huis—Smit toegeven, dat in het Pact geen verplichting is vast
gelegd voor ons om een leger te onderhouden, maar in het sys
teem van den Volkenbond kan nochtans een leger niet worden 
gemist. Ik verwijs naar de artt. 16 en 10 van het Pact ; ik 
vestig de aandacht op art. 8, waarin gesproken wordt van een 
minimum, noodig voor de nationale beveiliging en voor de uit
voering der internationale verplichtingen bij een gemeenschap^ 
pelijke actie. 

De heer van Embden: En Luxemburg dan? 

De heer van Lansohot: Wat een vergelijking! Men zegt wel 
eens, dat de nationale ontwapenaars geen werkelijkheidszin 
hebben. Van den heer van Embden had ik dat nooit geloofd, 
maar nu hij hier Luxemburg gaat aanhalen, zou ik bijna begin
nen te gelooven, dat werkelijk waar is, dat hij geen werkelijk
heidszin heeft. 

De heer van Embden: Voert u een juridisch betoog? Begint 
een rechtsplicht bij een bepaalden maat der Staten? 

De heer van Lanschot: Het is geen juridisch betoog, op het 
oogenblik hebben wij te doen met een feitelijk betoog. Ik blijf 
bij de feiten. Maar indien die geachte afgevaardigde zoo graag 
het juridische onder het oog wil zien: koestert die geachte afge
vaardigde nu misschien de illusie, dat het internationaal rechts
gevoel op hoogere trap van ontwikkeling staat dan het natio
nale? Meent hij, dat in het verkeer tusschen de volkeren het 
recht om rechtswille zal worden geëerbiedigd en dat geen sanc
ties noodig zijn? Ik heb altijd gedacht, dat het juist het tegen
overgestelde was; ik heb altijd gemeend, dat het nationale 
rechtsleven in Europa een voorsprong had boven het inter
nationale, dat dit laatste eeuwen en eeuwen ten achter was. 
In het nationale rechtsleven hebben wij de sancties nog noodig, 
maar de geachte afgevaardigde schijnt te meeneii, dot het inter
nationaal niet noodig is. 

In het nationale rechtsleven geldt de spreuk van Pascal: ,,La 
justiee sans la force est impuisante". Geldt dat nu niet in het 
'iiternationale rechtsleven? De heer van Embden zoekt dan zijn 
lüövlucht in de economische waarborgen. Laat mij nu hierbij 
:oemen den naam van ons medelid Colijn. Daar zien wij den 

heer Colijn gaan naar Genève en alle moeite aanwenden om 
op het gebied van de economie iets tot stand te brengen, en 
M-aar nu een man met zoo eminente bekwaamheid trots alle 
pogingen niet slaagt iets te bereiken, hoe kan de heer van 
Embden dan zeggen, dat wij geen sancties noodig hebben en 

j met economische waarborgen kunnen volstaan. Waant men zieu 
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in principe reeds zoo veilig, dat alle bewapening als overbodig 
wordt beschouwd'? Zoover zijn wij helaas nog niet gevorderd 
op den vredesweg. Laat mij den geachten afgevaardigde voor
lezen een stukje uit de rede van den heer Beelaerts van Blok
land, in 1927 te Genève gehouden en door den heer van Embden 
geprezen: 

„Ainsi longtemps que les relations entre les peuples ne 
seront pas basées sur une confiance réciproque, les ten
tatives visant a une réusible réduction des armements ris
queraient d'être infructueuses et pourraient créer de nou
velles déceptions." 

Maar zulk vertrouwen is niet mogelijk zonder veiligheid, 
securité, en die kan weer niet ontstran zonder behoorlijke sanc
ties. Ik wijs er op, dat wij het Pact moeten uitvoeren loyalement 
et effioacement. 

Ik zie nu al dat Volkenbondsleger in Nederland komen om te 
helpen en ik zie het enthousiasme van die heeren, want het 
Volkenbondsleger bestaat ook uit menschen. Die komen dan om 
Nederland te helpen, dat een vacuüm is op militair gebied. Maar 
zouden zij dan niet tot de Nederlanders zeggen: begint zelf 
eerst eens wat te doen en de handen uit de mouwen te steken. 
Ik citeer een man, die gezegd heeft, dat het plicht is, zich te dien 
opzichte te wapenen, nl. den heer Politis. Verder ook Minister 
Beelaerts en ook den Minister van Denemarken, die door üen 
heer van Voorst tot Voorst is aangehaald. 

De heer van Embden: Weet u dat Lord Cecil het tegenover
gestelde heeft gezegd? 

De heer van Lanschot: Maar de Minister van Denemarken 
heeft gezegd, dat het noodig is een leger te hebben. 

De heer Mendels: Na de brochure van Albarda durft u nog 
over Denemarken spreken? Dat is kras. 

De heer van Lansohot: H e t spijt mij, dat de heer MendeJs 
niet mijn geheele betoog gehoord heeft; anders zou hij deze 
opmerking niet gemaakt hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot de neutraliteit. Neutrali
teit bestaat niet meer, zoo is de leus van de ontwapenaars, het 
is juridisch onmogelijk. Maar dat is in strijd met de meening 
van tal van geleerden en dat weet de heer van Embden heel 
goed. Ik geef één citaatje: , ,La neutralité garde une place im
portante ." (Wenkhors in de Receuil des Cours.) 

Als geval, waarin neutraliteit mogelijk blijft, neem ik voorts 
het uiteenspatten van den Volkenbond. 

Volgens het Pact van Genève heeft iedere natie het recht 
voor zich te beoordeelen wie de aanvaller is en zoo kan neutra
liteit ontstaan. Ik noem ook het geval van een geoorloofden 
oorlog, als de naties onder elkaar van meening verschillen. Maar 
laat ik maar liever een greep doen uit het leven. Nadat het 
Pact in werking is getreden, zijn tal van tractaten aangenomen, 
— de heer van Embden heeft er zelf toe meegewerkt —, waarin 
uitdrukkelijk de neutraliteit staat vermeld. Waarom heeft de 
geachte afgevaardigde daar dan niet tegen geprotesteerd? Ver
leden jaar zeiden de socialisten op hun congres te Magdeburg: 
Het leger dient ter bescherming van Duitschlands neutraliteit. 
Wat denkt de geachte afgevaardigde de heer van Embden 
daarvan? 

In de brochure wordt verder als geschiedkundig feit aange
gehaald de plotselinge aanval van de Engelschen op Kopen
hagen. E n nu zeg ik, dien gedachtengang volgend, stel eens het 
geval van een plotselingen overval van Frankrijk op Engeland. 
Wat wil de heer van Embden dan doen met onze Schelde, met 
onze Wielingen. Wil hij die beschermen, of wil hij ze open 
laten liggen? Mijnheer de Voorzitter! Mag ik even den heer 
Marchant daarop het antwoord laten geven? 

De heer Marchant heeft bij de behandeling van het Belgisch 
tractaat zich als volgt over die quaestie uitgelaten: 

„ H e t Britschc Rijk kan met Frankrijk in oorlog komen, 
zonder dat op stel en sprong duidelijk is, wie van de par
tijen het recht van den Volkenbond komt handhaven." 

Ik word volkomen in het gelijk gesteld door den heer Mar
chant : dit is een geval van neutraliteit. En dan zegt de heer 
Marchant: 

„Dan moet Nederland als in 1914 het gebied van de 
WesterSchelde kunnen sluiten voor oorlogsverkeer, lichten 
en bakens wegnemen, en mijnversperringen leggen met da 
boodschap: hier wordt niet gevochten!' ' 

Ik zou den geachten afgevaardigde willen vragen: zijn mijn
versperringen wapens of niet? 

Ik meen dus bewezen te hebben, dat de neutraliteit in zeer 
vele gevallen wel bestaat. En als men dat aanneemt, moet men 
volgen de voorschriften van de bekende overeenkomst van 1907 
en niet, zooals de heer Marchant opmerkte, een ongewapende 
neutraliteit. Dat is een rechtsfiguur, die ik niet ken, en die in 
het volkenrecht ook niet bestaat. Als de geachte afgevaardigde, 
de heer van Embden daaraan twijfelt, laat ik hem dan even 
voorlezen de meening van een Belgisch Staatsminister, Vander
velde, den socialisten niet onbekend. Vandervelde zegt dan : 

„Een neutrale Mogendheid is volgens de conventie van 
1907 gehouden daden te straffen, welke strijdig zijn met de 
neutraliteit, indien die op haar grondgebied worden bedre
ven. Iedere andere houding zou haar tot medeplichtige 
maken van den oorlogvoerende, die zich van haar grondge
bied heeft bediend. Het ware dus niet voldoende, indien de 
neutrale Staat zich slechts tot een enkel gebaar van verzet 
bepalen zoude." 

Wij gaan over tot de ethiek. De geachte afgevaardigde is 
veelzijdig, maar ik moet toch zeggen, dat ik hem op het ge
bied van de ethiek niet zonder schroom volg. Hij zal mij ten 
goede houden, als ik op dat gebied een ander aan het woord 
laat, want de opmerking van mevrouw Pothuis—Smit, dat de 
Katholieke Staatspartij militaristen heeft genomen om haar 
rapport te schrijven, is onjuist. Wij hebben natuurlijk een 
militair genomen, maar ook iemand, die van de ethiek vol
komen op de hoogte is, een Katholiek moralist. Nu ontmoet 
ik direct den geachten afgevaardigde, die komt betoogen: zelf
verdediging is voor het individu geoorloofd; voor den Staat 
niet. 

Mag ik even oruzen moralist, den heer de Beaufort, aan het 
woord laten? Ik waag het niet, om op de ethische argumenten 
van den geachten afgevaardigde zelf te antwoorden, ik ben 
daar zoo niet van op de hoogte. Ik volg liever de adviezen van 
menschen, die het wel weten, en dan lees ik: 

„Nu zijn er velen, die de juistheid dezer redeneering 
ontkennen, met name de gelijkstelling betwisten van het 
zelfverdedigingsrecht der Staten en dat der individuen. 
Voor de laatsten wordt het noodweerrecht vrij algemeen 
aanvaard, omdat het individu maar één leven te verliezen 
heeft en de verdediging geen minuut uitstel kan lijden. 
Maar bij Staten, zoo zegt men, ligt de zaak anders." 

Ook de heer van Embden zegt: bij de Staten is dat niet het 
geval. 

„Met de stellers dezer objectie zal overeenstemming wel 
niet te bereiken zijn, omdat uit haar o. i. een onover
brugbaar verschil van wereldbeschouwing spreekt. Want 
het bestaan van onafhankelijke zelfstandige Staatsgemeen
schappen is niet maar het resultaat van een toevallig 
feitenverloop of product van louter menschelijke willekeur, 
maar berust in hoofdzaak op natuurlijke gegevens en dus 
in laatste instantie op Gods heiligen en ordenenden wil ." 

Dat is, wat ik in mijn brochure ook heb gezegd. 

,,In dat licht bezien wordt de uitoefening van het zelf
verdedigingsrecht der Staten, de gewelddadige verdediging 
van eigen onafhankelijk volksbestaan, tevens een verdedi
ging der door God gewilde wereldorde, voor welker behoud 
het leven der individuen stellig mag worden opgeofferd." 

Nu volg, iets, wat ik niet tegenover den heer van Embden 
gebruik. 
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„Slechts hij kan hieraan twijfelen, voor wien met dit 

aardsche leven alles een einde neemt." 

De moralist, dien wij als deskundige hebben, besluit dan I 
aldus zijn betoog: 

„Het natuurlijke zelfverdedigingsreeht der Staten moet 
dut worden aanvaard." 

Nu komt de heer van Enibden aandragen met Keiler uit i 
Duitschland. Ik houd mij liever aan. onze Nederlandsche specia
listen en mag den geachten afgevaardigde wel doen opmerken, ', 
dat er eenig verschil bestaat in dit opzicht wat den algemeeneu l 
toestand betreft tusschen Duitschland en Nederland. Dit weet 
de geachte afgevaardigde toch ook wel! 

Wenscht de geachte afgevaardigde voor de verdediging van 
de stelling, die wij hier naar voren hebben gebracht, dat ook in 
Katholiek opzicht bewapening noodig kan zijn, nog soms Neder
landsche moralisten te hooren? Ik heb ze bij de vleet. Ik verwijs 
hem, misschien kent hij dat werk niet, het is een van de voor
naamste werken over den vrede, naar prof. de Langen Wendels 
„Christelijke Vredesgedachte", naar de brochure van mgr. Aen
genent „Oude en nieuwe vredesgedachten". Ik verbaas er mij 
over, dat deze geachte afgevaardigde, die zoo buitengewoon 
veel werk van zijn redevoering maakt, blijkbaar van deze zaak 
niet geheel op de hoogte is, en in dat laatste word ik nog ver
sterkt door hetgeen de geachte afgevaardigde mij heeft toe
gevoegd in zake de adviezen. Hij heeft gezegd: die zijn opge
borgen op den rommelzolder en in de bibliotheek om daar 
bestoft te worden; men heeft het niet aangedurfd daarover te 
laten stemmen. Mijnheer de Voorzitter! Ik ben zelf de voor
naamste prae-adviseur geweest en weet dus precies hoe het 
gegaan is. De geachte afgevaardigde is blijkbaar niet in het 
minst op de hoogte, hoe die dingen in onze partij worden be
handeld. Hij heeft gezegd: Bij ons gaat het veel democratischer. 
Mijnheer de Voorzitter! Die adviezen zijn ook op mijn verzoek 
niet in stemming gebracht, en waarom? Omdat in den partijraad 
niet alle kiezers meespreken. Daar spreken maar de vertegen
woordigers; in de E.K. Staatspartij pleegt men programpunten 
aan de kiezers zelf te onderwerpen in de kiesvereeniging. Deze 
geheele materie is dus niet anders geweest dan een studiepunt, 
dat de volgende maal, als het program wordt opgemaakt, wordt 
onderworpen aan het oordeel der kiezers tot in de kleinste 
afdeelingen toe. Hieruit blijkt te meer, dat de geachte afge
vaardigde met groote vrijmoedigheid dingen vertelt, die absoluut 
onjuist zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer de Zeeuw merkt op: de amb
tenarensalarissen. 

Als niet ter zake dienende, zal ik op die opmerking thans niet 
ingaan. Ik begrijp, dat de heeren het niet pleizierig vinden, dat 
ik dit alles hier zeg, maar ik moet het toch doen. 

De Voorzitter: Ik zou den geachten afgevaardigde den heer 
van Embden willen opmerken, dat hij in eerste instantie ruim
schoots gelegenheid heeft gehad zijn denkbeelden ongestoord 
uiteen te zetten, en dat hij wellicht in tweede en derde instantie 
ook nog het woord zal voeren, zoodat ik hem verzoek, den spreker 
niet telkens te interrumpeeren. 

De heer van Lansohot: Maar nu kom ik aan hetgeen voor 
mij het hoogst ernstige is van de geheele zaak. Ik heb nu ver
dedigd het Katholieke program wat betreft de nationaliteit en 
de noodzakelijke landsverdediging; ik zal nog even voorlezen, 
wat ik daarover gezegd heb: 

„Iedere Staat is als zelfstandige, onafhankelijke instel
ling van de door God gewilde wereldorde gerechtigd en ook 
verplicht het algemeen welzijn (d. i. het welzijn van eigen 
volk en dat der volkengemeenschap) te verdedigen tegen 
onrechtmatige aanvallen." 

Denk »U niet, Mijnheer de Voorzitter, dat ik de illusie koester, 
dat ik dei heer van Embden dienaangaande zal overtuigen, ma u
veel ernstiger is, dat hij wel dit punt van ons program besprak, , 
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maar het voornaamste punt niet, nl. onze eigen vredesbemoeiing. 
Daar wordt maar overheen gestapt, dat wordt behandeld als 
quantité negigeable. In de geheele rede van den heer van Emb
den heeft mij haar absoluut eenzijdig karakter getroffen. Wat 
voor ons, Katholieken, hoofdzaak is, beeft bij geheel veronacht
zaamd: Krachtige medewerking aan de vredesnota van paus 
Benedictus XV gaat in ons program aan de defensie vooraf. 

Mijnheer de Voorzitter! Het doel van den heer van Embden 
is precies hetzelfde als het onze, alleen verschillen wij in de 
middelen om dat doel te bereiken. En waarom is ons middel, 
vrede door overleg, minder goed dan het bruuske ingrijpen der 
eenzijdige ontwapening? In moeilijke omstandigheden geldt toch 
de regel, dat men het door overleg verder brengt dan door een
zijdig handelen. Wil ik een voorbeeld noemen? De heer van 
Embden! Gisteren heeft hij hier voorbeelden aangehaald, die ik 
met andere zal vermeerderen, waarbij men door gemeenschap
pelijk overleg tot gunstige resultaten is gekomen om te voor
komen, dat er oorlog ontstond: Italië, Korfoe. Ik voeg er bij 
Bolivia en Paragay, Polen en Lithauen, alles resultaat van over
leg. De heer van Embden echter wil eenzijdig optreden. De 
geachte afgevaardigde wil wel ontwapening voor de kleine Staten, 
maarniet voor de groote, want dit sticht verwarring. Maar waar
om sticht dan de eenzijdige ontwapening van de kleine Staten 
geen verwarring? Laat ik ten slotte ook een citaat mogen geven 
van een Staatsman, die voor drie weken hier met bijzonder 
aplomb is aangehaald door den geachten afgevaardigde van de 
S.D.A.P., MacDonald. Wat heeft deze bij de opening van de 
vlootconferentie gezegd? Het volgende: 

„De militaire voorbereiding, die een volk op een gegeven 
oogenblik voelt als noodzakelijk, wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door de militaire voorbereiding van andere 
volken, zoodat geen enkele natie vrij is, tenzij bij inter
nationale overeenkomst, om een ontwapeningspolitiek te 
voeren, die bepaalde nauwkeurig vastgestelde grenzen over
schrijdt. Schreden naar ontwapening moeten internationale 
overeenkomsten zijn." 

Daar gaat mijnheer van Embden! Het zou wel te wenschen 
zijn, dat die geachte afgevaardigde en ook de geachte afgevaar
digde mevrouw Pothuis—Smit aan die uitspraak van MacDonald 
een beetje meer waarde hechtten. Dan zouden zij misschien 
komen tot de erkenning, dat de vredesmiddelen van de Katho
lieken toch wel wat meer waardeering verdienen van hun kant 
en dat zij misschien wel iets meer kans hebben op welslagen 
dan de hunne. Als men de heeren hoort spreken, dan 
lijkt het wel — ik heb er mij aan geërgerd — alsof zij het mono
polie hebben van de vredesgedachte. Hoe anders te verklaren, 
dat telkenjare hier wordt gewezen op de afschuwelijkheden van 
den oorlog, alsof de Katholieken van Nederland daarvan nog 
moesten worden overtuigd ? Hoe anders te verklaren, dat in het 
geheele betoog van den heer van Embden ontbroken heeft eenige 
waardeering voor de vredespogingen, die van ons zijn uitgegaan? 
Mogen toch die geachte afgevaardigden en ook mevrouw Pot
huis—Smit eindelijk eens komen tot de overtuiging, dat ook zij, 
die in Nederland een weermacht noodzakelijk achten, daarom 
niet minder goede vredesvrienden behoeven te zijn dan de geachte 
afgevaardigden en mogen zij aan de welgemeende en goed 
bedoelde vredespogingen van anderen een ruimere plaat? in hun 
waardeering inruimen clan tot heden het geval was. 

De heer de Savornin Lohman: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou 
gaarne een zeer korte opmerking maken naar aanleiding van de 
mcdedeeling in de Memorie van Antwoord (blz. 9) omtrent de 
zg. „dubbelrangen". De Minister is het in het algemeen eens 
met de daartegen aangevoerde bezwaren, zal derhalve geen ver
dere benoemingen in „dubbelrangen" bevorderen en heeft een 
desbetreffende herziening der vredesorganisatie in bewerking. 

Waar ik. Mijnheer de Voorzitter, allerminst op het gebied van 
de legerorganisatie deskundig ben, zou ik mij willen bepalen tot 
nkeie bescheiden vragen. 

Het is bekend, dat er onder de beroepsofficieren velen zijn, 
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die tegen het stelsel der „dubbelrangen" bezwaren hebben, 
hoewel dat gevoelen toch niet algemeen is. De redacteur van 
het Orgaan van de Vereeniging van Officierfin van do Neder
lands ch e Landmacht, de kapitein der artillerie de heer Maas, 
is blijkens een artikel in het Maartnummer van dat orgaan b.v. 
niet van die meening. Maar in elk geval schijnt men in de 
kringen der reserve-officieren anders over deze aangelegenheid 
te denken. Het stelsel der „dubbelrangen" met zijn snellere 
bevordering der beroepsofficieren vermeerdert de kansen van 
deze officieren om een hoogeren rang te verkrijgen, daar de Be
vorderingswet eischt, dat eerst alle oudere beroepsofficieren, 
voor zoover geschikt, moeten zijn bevorderd voordat de reserve
officieren voor bevordering in aanmerking kunnen komen. Daar
door heeft het door den Minister gewraakte stelsel voor de 
reserve-officieren uiteraard een aantrekkelijke zijde. 

Ten opzichte van de lagere rangen rijst bovendien in het bij
zonder de vraag, in hoeverre de bestaanspositie van het onder 
het thans vigeerend stelsel aangestelde personeel door het plot
seling breken met dit stelsel in gevaar wordt gebracht. Wellicht 
kan door de toepassing van een stelsel van periodieke verhoo
gingen aan deze bezwaren worden te gemoet gekomen. 

Ik erken, dat dergelijke argumenten, al mogen zij wegen, 
niet den doorslag mogen geven, en dat ten slotte alleen het be
lang der defensie mag beslissen, en ik vermag niet te beoordeelen 
of het van de zijde der verdedigers van de „dubbelrangen" naar 
voren gebrachte militaire argument juist is, het argument nl., 
dat men zich bij de bevordering niet alleen moet instellen op de 
vredesformatie, maar ook op de oorlogsformatie, omdat, doet 
men dat niet, dit ten gevolge zou hebben een groot tekort aan 
aanvoerders in de vereisehte rangen van het gemobiliseerde 
leger, waarin dan op het laatste oogenblik door een massa
promotie zou moeten worden voorzien. Dat zou, zoo meent men 
dan, het vertrouwen in de aanvoering op het kritiekste moment 
schaden. 

ïk volsta met Zijn Excellentie te vragen, of hij kan waar
borgen, dat de deugdelijkheid der oorlogsaanvoering op ten 
minste dezelfde wijze als thans verzekerd zal zijn, als tot de 
invoering van een ander stelsel wordt besloten. 

Evenwel heeft mij getroffen, dat, indien ik goed ben ingelicht, 
in 1925, voordat door den voorganger van dezen Minister tot 
het stelsel der dubbelrangen besloten werd, de aangelegenheid 
aanhangig is geweest bij de Commissie van georganiseerd over
leg landmacht, en de Vereenigingen van beroeps en reserve
officieren in de gelegenheid zijn geweest, alvorens een beslissing 
werd genomen, daarover hun meening uit te spreken. 

Thans maak ik echter uit de Memorie van Antwoord op, dat 
de zaak reeds is beslist, zonder dat echter verluidt, dat ook nu 
het georganiseerd overleg in de zaak is gemoeid. Waar het korps 
reserve-officieren, dat, indien mijn gegevens juist zijn, bijna 
driemaal zoo sterk is als het korps beroepsofficieren, groote be
zwaren schijnt te hebben tegen de voorgenomen verandering, 
zou ik met de bescheidenheid, die een niet-deskundige op dit 
gebied past, Zijn Excellentie willen vragen, of er overwegende 
bedenkingen tegen bestaan, alsnog denzelfden weg te volgen 
als dien, welke in 1925 is betreden. Dat zou zeker voldoening 
geven aan de reserve-officieren, die toch in mobilisatie en oor
logstijd hoogst verantwoordelijke posten zullen hebben te be
klecden. Het landsbelang vordert, dat dit korps met opgewekt
heid zijn taak vervult, al twijfel ik er niet aan, dat het vol
doende plichtsbesef bezit om zich zonder morren neer te leggen 
bij beslissingen, die het misschien liever anders zag uitgevallen. 
Doch is er zooveel bezwaar tegen, dit korps nog eens gelegenheid 
te geven zijn denkbeelden uiteen te zetten, alvorens onherroe
pelijk de quaestie wordt uitgemaakt? 

Ik dank den Minister bij voorbaat voor het antwoord, dat Zijn 
Excellentie, naar ik vertrouw, mij wel op mijn vragen zal willen 
geven. 

Ten slotte wil ik nog een enkel woord zeggen naar aanleiding 
van de passage uit de Memorie van Antwoord betreffende de 
anti-militaristische propaganda. 

Ik ben zeer dankbaar voor de m. i. niet geheel overbodige ver
duidelijking, die de Minister van zijn vroegere verklaringen heeft 
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gegeven. Het verheugt mij, dat de Minister diligent is ten 
aanzien van dergelijke propaganda, ook wanneer zij plaatsgrijpt 
buiten de onder zijn Departement ressorteerende inrichtingen, 
en dat Zijn Excellentie heeft verklaard, dat getracht moet wor
den zich zcoveel mogelijk zekerheid te verschaffen omtrent de 
betrouwbaarheid van het onder de verantwoordelijkheid van den 
Minister werkzame personeel der Artillerie-Inrichtingen. Het 
spreekt verder vanzelf, maar het is toch in deze tijden wel goed, 
dat het nog eens door den Minister in de Memorie van Antwoord 
is verzekerd, dat personen, in de bedrijven onder het Departe
ment werkzaam, die blijk geven van een gezindheid, om in 
tijden, waarin de gemeenschap juist de grootste behoefte heeft 
aan hun medewerking, hun plicht te verzaken en die daar
voor propaganda maken, zullen worden ontslagen. Elke zwak
heid zou hier funest zijn. 

De heer Michi6ls van Eessenich: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik zou een opmerking willen maken en enkele inlichtingen aan 
den Minister willen vragen over een onderwerp, dat reeds door 
enkele onzer medeleden is aangeroerd, maar waarop ik iets 
verder wil ingaan, te weten de dubbelrangen en de bevorde
ringen speciaal bij de onderofficieren. 

Mijnheer de Voorzitter! Sinds de afvloeiing van 1923 is de 
bevordering van de onderofficieren in het gedrang gekomen. 

Om hen eenigszins tevreden te stellen, voerde de vorige 
Minister in de dubbelrangen, die aan onderofficieren met een 
groot aantal dienstjaren bevordering in rang gaven zonder de 
bezoldiging van den hoogeren rang. De zoogenaamde b.z.j.
rangen. 

Deze Minister keurt deze dubbelrangen af. Niemand neemt ze 
in bescherming, en ze zullen dus verdwijnen, d.w.z. er zullen 
geen nieuwe worden benoemd, maar intusschen zijn er een 
kleine 1000 van deze onderofficieren, die niet de bezoldiging 
hebben, aan hun rang verbonden. 

In de Tweede Kamer heeft o.a. de afgevaardigde van Rappard 
gepleit voor het toekennen van de bezoldiging aan dezen in rang 
bevorderden. De Minister antwoordde op 19 December 1929 
(Handelingen, blz. 1254): 

„De eerste fout is geweest, een rang te geven aan mili
tairen, die niet het werk doen, voor dien rang weggelegd. 
Wanneer ik dien heeren nu bovendien een bezoldiging geef 
voor werk, dat zij niet verrichten, dan is dat de tweede 
fout, waarmee ik de zaak erger maak in plaats van beter. ' ' 

Ben ik wel ingelicht, dan gaat dit bezwaar van den Minister 
niet op voor talrijke dubbelrangers-onderofficieren, omdat zij 
wèl het werk, voor hun rang weggelegd, verrichten. De hoofdtak 
van dienst voor de onderofficieren is de instructie, en bij de 
instructie doen dan de sergeant, de sergeant-majoor en de adju
dant-instructeur tegenwoordig allen denzelfden dienst; zij allen 
richten een gedeelte der dienstplichtigen af onder leiding van 
den compagniescommandant. Het eenige verschil is dan, dat 
enkele huishoudelijke diensten en wachten van weinig beteeksnis 
enkel door de sergeants worden verricht en slechts bij uitzonde
ring zoo noodig door dubbelranger-sergeant-majoors. Ook buiten 
de instructie schijnen in vele gevallen dubbelrangers wèl het 
werk van hun rang te doen. Indien dit zoo is, vervalt m. i. voor 
alle door mij bedoelden het bezwaar van den Minister tegen hun 
bezoldiging. Ik zoude er daarom prijs op stellen, hierover het 
oordeel van den Minister te hooren. 

De grootste moeilijkheid is echter, dat — en dit wordt door 
ieder erkend — in het geheele korps onderofficieren hoegenaamd 
geen perspectief is, geen kans op bevordering. Kan men ver
wachten, dat bijv. een sergeant met 20 dienstjaren, en die na 
12 dienstjaren zijn maximum jaarwedde had bereikt, met ambitie 
blijft arbeiden, als hij weet, dat hij in de voor hem liggende 
20 jaren sergeant zal blijven met dezelfde bezoldiging? Ook de 
Minister betreurt dit gebrek aan perspectief of aan „doorstroo
ming", zooals het in de Tweede Kamer ook is genoemd, zoowel 
voor onderofficieren als voor officieren, en Zijn Excellentie heeft 
op 19 December 1929 in de Tweede Kamer middelen aangegeven 
—. vele middelen, naar hij zegt, Handelingen pag. 1254 —, 
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waarvan hij er één of meer hoopt toe te passen om eenig meer 
perspectief te bieden. 

Die middelen zijn: 1. pensionneering wegens langdurigen 
dienst, zoodra de belanghebbenden pensioengerechtigd zijn: ! 
2. openstellen van de gelegenheid om gedeeltelijk pensioen te j 
verkrijgen na eervol ontslag met reserveplicht; 3. het op verzoek I 
verleenen van non-activiteit zonder bezwaar voor de schatkist, 
en 4. het op verzoek verleenen van verlof zonder bezwaar voor 
de schatkist. 

Door deze mededeeling zijn — naar ons uit de bladen is ge
bleken — de onderofficieren geenszins verblijd. Ja , er wordt 
gezegd en geschreven, dat de plannen van den Minister hen j 
van kwaad tot erger zouden voeren. Voor een niet-militair is het 
moeilijk zich hierover een oordeel te vormen, en ik kom daarom 
van Zijn Excellentie nog eenige nadere verklaring van zijn plan
nen verzoeken. 

De beide door Zijn Excellentie het laatst genoemde middelen, 
te weten nonactiviteit en verlof op verzoek en buiten bezwaar 
voor de schatkist, zijn, voor zoover ik zie, alleen bedoeld voor 
officieren, en zijn zonder beteekenis voor onderofficieren. Zij 
zijn nooit anders dan op officieren toegepast. De wet kent ze 
alleen voor officieren. Blijven dus de beide eerstgenoemde 
middelen. 

Pensionneering zoodra de belanghebbenden pensioengerechtigd 
zijn, zou beteekenen de 30 dienstjaren hebbende onderofficieren 
op 46- a 50-jarigen leeftijd ontslaan, terwijl de meesten eerst 
op 28- a 30-jarigen leeftijd hebben mogen huwen en dus nog de 
volle opvoedingslasten hunner kinderen dragen, en wel met een 
pensioen van I J pet. van hun traktement per dienstjaar, dat is 
dus na 30 dienstjaren 52i pet. van, b.v. voor een sergeant
majoor, hoogstens f 2650 m f 1400, en voor een adjudant-onder
officier 52£ pet. van hoogstens f 2950, is een pensioen van f 1550. 
Deze lieden zijn 30 jaren geleden in dienst getreden met de 
gegronde hoop in 40 jaren tot adjudant te kunnen opklimmen om 
dnu met een vol pensioen den dienst te verlaten. E n nu zouden 
zij, te oud om nog een anderen werkkring te kunnen vinden, 
met onvoldoende middelen van bestaan, worden ontslagen. Zijn 
deze gegevens juist, en zulks komt mij voor, dan zou de Minister, 
om aan de jongeren perspectief te openen, met dit middel reeds 
dadelijk eenige honderden onderofficieren, en op den duur allen, 
dupeeren. 

Ons geacht medelid van Voorst tot Voorst heeft gezegd, dat 
hij, na het antwoord van den Minister op de vragen van het 
lid der Tweede Kamer den heer Tilanus, overtuigd is, dat de 
Minister die onderofficieren niet zal ontslaan. Mevrouw Pot
huis—Smit was daarover niet zoo gerust en zeide ongeveer: 
Excellentie, maak nu niet weer zoo'n heele groep ontevredenen. 

Ik voor mij zie vooralsnog geen kans om des Ministers woor
den in de Tweede Kamer anders te interpreteeren dan dat hij 
ernstig overweegt — nog wel als eerste door hem genoemd 
middel om de doorstrooming te bevorderen — het wel te doen. 

Het tweede middel, door den Minister aangeduid, te weten 
openstellen van de gelegenheid om gedeeltelijk pensioen te ver
krijgen na eervol ontslag met reserveplicht, doelt, als ik goed 
zie, op de bij do wet ingestelde mogelijkheid, om na 20-jarigen 
diensttijd met toestemming van den Minister don dienst te ver
laten met gedeeltelijk pensioen. Deze toestemming, die thans 
niet wordt verleend, zou dan worden opengesteld. 

Van dezen maatregel is, dunkt mij, zeer weinig succes te ver
wachten, omdat het te moeilijk is voor een ongeveer 40-jarigen 
onderofficier om nog een passende andere betrekking te vinden, 
en derhalve van de geboden gelegenheid om den dienst te ver
laten weinig of geen gebruik zoude worden gemaakt. Wellicht 
zoude, indien het vrijwillig verlaten van den dienst met gedeel
telijk pensioen reeds na 1-5-jarigen diensttijd wordt opengesteld 
— zooals dat voor 1925 is mogelijk geweest —, van die gelegen
heid meer gebruik worden gemaakt. 

Zoo zie ik dan in de door Zijn Excellentie in overweging ge
nomen maatregelen weinig of geen perspectief voor de onder
officieren verschijnen. Maar wellicht onderschat ik die maat
regelen door onvoldoende feitenkennis of door onvoldoend be
grip van des Ministers bedoeling. 

Wel is waar heeft de Minister op 7 Maart jl. op een schrifte
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lijke vraag van het Tweede-Kamerlid Tilanus, of de geruchten 
over gedwongen afvloeiing door vervroegde pensionneering van 
onderofficieren gegrond zijn op plannen der Regeering, geant
woord: „Deze geruchten zijn van allen grond ontbloot." Dit 
nntwoord is wel kort en bondig, maar veel licht omtrent de 
plannen van den Minister verspreidt het niet, en ik vind er niet 
liet antwoord in op de vragen, die ik hiervoor heb besproken. 

Ik zou nu Zijn Excellentie beleefd willen verzoeken, deze 
Kamer ook nog te willen inlichten omtrent deze vragen: 

Of hij met het eerste door hem aangegeven middel om pers
pectief te bieden, bedoelt het uit den dienst ontslaan ook van 
'la onderofficieren met 40 en meer dienstjaren? 

Zoo ja, of de Minister dit ontslag niet onbillijk acht tegen
over de ontslagen onderofficieren? 

Of, en, zoo ja, op welke wijze hij van de andere door hem ge
noemde middelen eenige verbetering verwacht voor de bevor
dering der onderofficieren? 

De heer Blomjous: Mijnheer de Voorzitter! Ik moge beginnen 
om met een enkel woord den bewindsman, die straks in deze 
Kamer de eerste maal de begrooting van het Departement van 
Defensie zal verdedigen, te zeggen, dat ik mij hartelijk verheug 
over den geest, die klaarblijkelijk heerscht, zoowel in het leger 
als bij de vloot nis gevolg van het optreden van dezen Minister. 

Ronduit moet ik erkennen, dat ik in den beginne vreemd 
stond tegenover het feit, dat een burgerminister de verantwoor
delijkheid zou gaan aanvaarden voor de verdediging van het 
grondgebied van het Rijk in en buiten Europa, op het land, 
ter zee en in de lucht. 

Toch, Mijnheer de Voorzitter, ben ik gaandeweg gaan erken
nen, dat , nu eenmaal de wet, wier aanneming ik sterk heb be. 
treurd, de Departementen van Oorlog en van Marine onder één 
verantwoordelijk Minister gebracht heeft, het optreden van een 
burgerminister, zeker voor de eerste maal, nadat een niet ge
heel onbegrijpelijk gevoel van wrevel ten gevolge van de behan
deling in deze Kamer van het betreffende wetsontwerp in 
marinekringen gewekt was, wel het meest gewenscht mocht 
geacht worden, dat een burgcrminister daarna als functionaris 
zou optreden. Maar daarenboven, Mijnheer de Voorzitter, heeft 
deze Minister in zijn verleden bewezen liefde te hebben voor 
de richtige vervulling van de eerste en voornaamste taak van 
eiken Staat, de verdediging nl. van het integraal handhaven 
van zijn grondgebied, waarbij dan vooral komen de eigenschap
pen, welke den persoon van dezen bewindsman in geheel zijn 
loopbaan hebben gekenmerkt, de eigenschappen van het gemak
kelijk zich eigen maken van kennis dier onderwerpen, welke zijn 
aandacht trekken, en den volhardenden continuëelen arbeid, 
waartoe hij bewezen heeft zijn geest te kunnen dwingen. 

Niet het minst heeft de Minister dit bewezen in den wel is 
waar nog korten tijd van zijn bewind, maar waarin toch reeds 
duidelijk zijn willen en kunnen gebleken is. 

Mijnheer de Voorzitter! Na de belangrijke critiek, door den 
heer van Lanschot — wien ik van deze plaats voor zijn rede 
warme hulde breng — op de rede van den heer van Embden 
geleverd, mag ik mij van uitvoerige behandeling der argumen
tatie vóór ontwapening ontslagen achten. De heer van Embden 
beeft zijn hart verpand aan de ontwapening en er gaat onge
twijfeld een suggestieve kracht uit van de wijze, waarop de heer 
van Embden gisteren en ook heden tot ons gesproken heeft. 
Die suggestie, Mijnheer de Voorzitter, is, ondanks en zelfs juist 
om haar bekoring, naar mijn meening uiterst gevaarlijk, en het 
is daarom noodzakelijk er de kern der bewijsvoering op nuchtere 
wijze uit te halen en haar, ontdaan van de betoovering, die de 
veronderstelling van den eeuwigen wereldvrede en van de on
mogelijkheid van het zich verschaffen van recht door geweld 
ook bij mij in hooge mate wekt, aan critiek te onderwerpen. 

De heer van Embden dan heeft gisteren in zijn doorwerkte 
rede al heel spoedig de impotentie van de Londensche confe
rentie moeten erkennen. De berichten der laatste dagen vooral 
brachten mij en ook den heer van Embden daartoe. 

In werkelijkheid is de toestand thans zoo, dat deze conferentie 
tot heden niet veel meer gedaan heeft dan het doen ontwaken 
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van aspiraties en het versterken der vrees voor zelfbehoud dei
naties. Italië, dat practisch nooit getracht heeft zijn vloot op 
dezelfde sterkte te brengen als die van Frankrijk, demonstreer' 
thans zijn onwil op officieele wijze een geringer quotum toebe
deeld te krijgen. Wat de heer van Embden overigens over de 
Londensche vlootconferentie hier gisteren gezegd heeft als ont
wapenaar, zoude ik wenschen gezegd te hebben om te demon -
streeren, dat het in goeden staat houden onzer verdedigingsmid
delen harde noodzaak is. 

Mijnheer de Voorzitter! E r zijn helaas tal van factoren, 
welke in de toekomst strijd mogelijk maken. Hot Kellogg-pact, 
het pact, hetwelk den oorlog voorgoed uitbant, is er, maar 
daarnevens staat de drang van verschillende volken tot expan
sie; daarnaast is ook gebleven de drang tot het opdringen van 
het systeem van den chaos door de dictators van een rampzalig 
volk aan de overige wereld. Tegen dien laatsten drang hebben 
vooral de Staten, welke aan Eusland grenzen, den plicht belang
rijke legers en verdedigingsmiddelen in stand te houden, en met 
mij mag de heer van Embden dankbaar tegenover die Staten 
gestemd zijn, dat zij die taak vervullen. Ik wijs, Mijnheer de 
Voorzitter, op Polen en op de rol, die het reeds bij het begin 
van zijn zelfstandig volksbestaan, ten eigen bate, maar ook 
ten bate van geheel westelijk Europa, ook van Nederland, ver
vuld heeft en nog steeds vervult. Gevoelt, zoo vraag ik mij af, 
ons geacht medelid ook in zijn hart niet een sprankje van dank
baarheid tegenover de legers dor Randstaten, op de eerste plaats 
tegenover Polen? 

Ik wijs hierop vooral, Mijnheer de Voorzitter, in verband 
met een passage uit de rede van den heer van Embden, die 
mij wel heel sterk als inconsequent getroffen heeft. De geachte 
afgevaardigde erkent het recht van het individu — de heer van 
Lanschot heeft er ook reeds op gewezen, en heeft aangehaald 
het betoog van pater de Beaufort — om zijn bestaan te ver
dedigen, desnoods met wapenen; hij erkent zelfs het recht toe 
aan den persoon, wiens bestaan bedreigd wordt, om den aan
valler te dooden. Mijnheer de Voorzitter 1 Dat is zeer duidelijk 
een onweersproken natuurrecht: Recht op bestaan geeft recht 
op zelfverdediging! Door het ontkennen van het verdedigings
rccbt van een Staatsgemeenschap ontkent de heer van Embden 
ipso facto tevens het recht van bestaan van elke volksgemeen
schap en mijn hooggeleerde opponent zal het met mij toch 
wel onnoozel vinden om het recht van bestaan van een volk als 
aaneengesloten gemeenschap te willen ontkennen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn er nog niet aan toe de Ver
eenigde Staten van Europa te bezitten, laat staan, dat alle 
volkeren der aarde zich in één geestelijk, politiek, wettelijk en 
economisch verband zouden geschaard hebben. 

Iedere Staat, Mijnheer de Voorzitter, heeft den plicht te 
streven naar uitzetting der internaticnale rechtspraak, naar het 
scheppen eener wereldrechtsorde zonder oorlog. Tot het hand
haven van die rechtsorde zullen echter stevige sancties, ge
vestigd op den sterken arm, noodig zijn, en het is, wanneer die 
rechtsorde en die sancties er eenmaal zullen zijn, voor den 
wereldvrede maar te hopen, dat er niet op een gegeven oogen
blik een Staat of een combinatie van Staten zal opstaan, welke 
die rechtsorde wil verstoren, zich sterk genoeg gevoelend om 
de sancties te trotseeren. 

Zoover zijn wij echter nog in geenen deele, Mijnheer de Voor
zitter, en ik moet mij, helaas, wel eens afvragen, of het Kellogg
pact feitelijk niet verder gaat dan den stand der werkelijkheid 
en of de idee van non-interventie onder alle omstandigheden, 
mede uit de grondgedachte van dat pact voortspruitend, altijd 
ten zegen is van de wereld en van bepaalde volken. 

He t is niet te verwonderen, Mijnheer de Voorzitter, dat Rus
land bij de eerste en meest enthousiaste onderteekenaars van 
het Kclloggpact behoorde; het gevoelt zijn tyranniek systeem 
van onderdrukking daardoor veilig tegen aanvallen van buiten, 
terwijl het zich zelf wapent tot de tanden en de geheele wereM 
tracht te ondermijnen. Het Kelloggpact beveiligt dit rampzalig 
systeem tegen een kruistocht uit Westelijk-Europa, een kruis
tocht, waartoe wellich* nog meer reden bestaat dan in den tijd 
van Poter van Amicr.s. 

En in China, Mijnheer de Voorzitter, is de non-interventie

politick der Westcrsche Mogendheden zulk een onomstrijdbaar 
heil voor de 400 millioen Chineezen, die, nu de Westersche 
Mogendheden hun machtspositie om de orde te herstellen, weg
werpen, dat millioenenvolk overleveren aan den willekeur van 
eiken oorlogvoerenden generaal, die toevallig een provincie in 
zijn macht heeft, met het doel haar uit te buiten en te ver
armen, daardoor geheel China meer en meer uitschakelende uit 
het wereldverkeer en uit den wereldhandel, waarvoor dit land 
onmisbaar is. 

Dit zijn vragen, Mijnheer de Voorzitter, welke zich, ondanks 
alle liefde en waardeering voor de grondgedachten, die het pact, 
hetwelk den oorlog uitbant, bezielen, toch zich onweerstaanbaar 
aan den geest opdringen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moge thans nog een enkel woord 
zeggen over onze defensiemiddelen zelf. 

Wat het leger betreft, mag ik van deze plaats wel eens een 
woord van lof brengen aan en mijn volledig vertrouwen uit
drukken in de groote kunde van onze hoogere legerleiding. In 
de legercommissie, waarin wij uw tegenwoordigheid, Mijnheer 
de Voorzitter, thans zoo nocde missen, heb ik dikwijls het voor
recht die kunde en het organiseerend vermogen onzer leidende 
officieren te kunnen bewonderen. Te dien opzichte mogen wij 
volkomen gerust zijn. 

De Kamer weet, Mijnheer de Voorzitter, dat ik, vooral in zake 
het verbinden van de Departementen van Oorlog en Marine, 
scherp tegenover den vorigen Minister van Oorlog stond, maar 
dat neemt niet weg, dat ik van deze plaats dankbaar erken, dat 
onder zijn bewind zeer veel goeds is tot stand gekomen in zake 
de reorganisatie van de indeeling van het leger, met name van 
het veldleger en vooral ook de verbetering van de bewapening 
der infanterie en de verhooging van de gevechtswaarde der 
divisies door aanschaffing en door de verdeeling der artillerie. 

Ik moet echter den heer Minister wijzen op een achterstand 
bij de genie in materieel en in manschappen. Te dien opzichte 
kan onze genie de vergelijking met het buitenland niet door
staan, terwijl toch geen enkel veldleger ter wereld meer behoefte 
heeft aan een uitstekend geoutilleerde genie dan het Neder
landsche. In elk opzicht moeten wij daarop kunnen vertrouwen 
en bouwen. Den heer Minister beveel ik dit belangrijke wapen 
dan ook zeer in zijn aanhoudende zorgen aan. 

Het werkelijke gebrek aan manschappen bij de genie spruit 
mede voort uit het feit, dat het aantal der lichtingen niet toe
laat meer personen weg te nemen van de infanterie, omdat 
daardoor de organisatie van dit belangrijke wapen, in verband 
met de verhoudingen in de divisies, ten zeerste zoude lijden. 

Na 1930, als de uit de mobilisatie beschikbare manschappen 
bij de oorlogsorganisatie een merkbaar kleineren invloed zullen 
geen uitoefenen, wordt het gebrek aan manschappen klemmend. 
Reeds is numeriek de infanterie feitelijk met 1/4 door gebrek 
aan personeel verminderd. Men moge wel meenen, dat de 
betere bewapening, vooral met mitrailleurs, deze vermindering 
toelaat, maar daar staat het gevoelen van vele deskundigen 
tegenover, dat, waar van elke vier manschappen er twee noodig 
zijn voor de bediening der mitrailleurs en er vroeger twee, 
thans nog slechts één per vier met geweer gewapenden over
blijft, van dezen nog velen noodig zijn voor speciale diensten. 
Ieder weet intusschen, dat voor de uiteindelijke gevechtswaarde 
echter geweren niet kunnen gemist worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Dergelijke geforceerde verminderingen 
moeten ten slotte voeren tot ontwrichten der gevechtswaarde 
der groote eenheid, de divisie, waar een doeltreffend verband en 
een juiste verhouding moet bestaan tusschen alle wapens. En 
dan wijs ik op het eminente belang in deze samenwerking op de 
versterking der luchtmacht bij het veldleger. Ook daaraan moge 
de Minister zijn aandacht in hooge mate wijden. 

In verband met het voorafgaande ben ik dankbaar gestemd, 
dat de heer Minister in de Tweede Kamer pal gestaan heeft ten 
ipzichte der indeeling van miliciens tot een werkelijk totaal van 
!9 500, door het wegens vrijstellingen en andere oorzaken ont
stane tekort op vorige lichtingen. 

De legerindeeling, waarbij het veldleger is ingedeeld in 4 
divisies, is absoluut noodig voor een doeltreffende verdediging 

| en het stijgen van het aantal onzer inwoners moet ons toelaten 
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de verhoudingen der bij de verschillende wapens in te deelen 
manschappen rationeel te doen zijn en voldoende krachtig. 

Tegenover onze jaarlijksche lichting van 19 500 staat bijv. die 
van België met een getal van 46 000. Voor het strikt noodzake
lijke kunnen wij echter met 4 divisies volstaan, maar vrij alge
meen is het gevoelen der deskundigen, dat, na 1930, daarvoor 
23 500 manschappen per lichting noodig zijn. 

Ik versta de moeilijkheid voor den Minister van wetswijzi
ging in deze, maar op de eerste plaats moge Zijn Excellentie 
pal blijven staan bij den eisch, dat in werkelijkheid 19 500 man
schappen bij elke lichting worden ingedeeld. 

Dit wat het leger betreft. Wat de vloot betreft, verneem ik 
met voldoening, dat een suppletoire begrooting voor aanbouw 
kan worden te gemoet gezien. Met groote belangstelling zie ik 
daarvan de gegevens te gemoet. Onze vloot is thans voor de ver
dediging van Indië onvoldoende en van een omvang, welke ons 
bij een mogelijk conflict niet buiten dat conflict kan houden. 
Toch wijzen, Mijnheer de Voorzitter, de inzichten der marine
autoriteiten van de geheele wereld op de mogelijkheid, dat een 
klein land zijn neutraliteit kan handhaven, als gevolg van de 
groote gevechtswaarde van het kleine materieel tegenover de 
groot-e linieschepen en kruisers. Twaalf onderzeeërs is apert 
onvoldoende om bij een conflict de strijdende machten er van 
af te houden onze neutraliteit in Indië te schenden. Ik hoop, 
dat de suppletoire begrooting vooral zal gaan in den aanbouw 
van klein materieel, van onderzeeërs, torpedobooten en mijnen
leggers, gepaard met versterking der luchtvloot. Wij willen niets 
anders, Mijnheer de Voorzitter, dan een voldoende maritieme 
macht, om, tusschen twee strijdenden in, het beiden partijen 
mogelijk te maken ons van den lijve te blijven, door hun weten
schap, dat wij voldoende toegerust zijn om transportschepen 
en hun escorte te beschadigen. Die wetenschap zal, waar eigen 
strijdmiddelen tegenover den vijand dan noode gemist kunnen 
worden, oorzaak zijn, dat wij buiten den chaos van den oorlog 
kunnen blijven. 

De heer Smeenge: Mijnheer de Voorzitter! He t onderwerp, 
waarover ik een paar woorden had willen zeggen, heeft, naar mij 
gebleken is, de sympathie gehad van zoogoed als alle partijen, 
zoowel van mevrouw Pothuis—Smit, als van een mijner partij
genooten en den heer Michiels van Kessenich, Zij allen hebben 
zich onledig gehouden met het lot van de sergeants en die daarbij 
behooren. 

Waar dit het geval is, daar meen ik, Mijnheer de Voorzitter, 
in uw geest te handelen, indien ik er nu maar verder het zwij
gen toe doe. 

Ik wensch alleen nog even hierop de aandacht te vestigen, 
dat het middel pensioengerechtigden, die nog niet den vollen tijd 
hebben uitgediend, heen te zenden, veel te hard is. Excellentie 
vergeet niet, dat dit menschen zullen zijn van zoodanigen leef
tijd, dat die vrij zeker nog zitten met een gezin van 5 k 6 
kinderen, waarvan het oudste hoogstens 17 jaar kan zijn. 

De heer van Wassenaer van Catwijok: Mijnheer de Voor
zitter! Met bijzonder genoegen heb ik gezien, dat de Minister 
heeft besloten om de quaestie van de opheffing der werf te 
Hellevoetsluis nog eens nader te bezien en daarvoor een com
missie te benoemen. Ik hoop, dat dit hem gelegenheid zal geven 
om nog eens te bedenken, dat een groot deel van onze verdedi
ging in het zuiden van het land ligt en dat het materieel, dat 
daa'r dienst doet, in geval van beschadiging zeer moeilijk, zoo 
niet absoluut onmogelijk, naar Willemsoord kan worden ge
bracht om te worden hersteld. Het is mogelijk, dat wij in oor
logstijd groote behoefte hebben aan een werf in het zuiden, 
omdat het mogelijk is, dat er beschadiging kan plaats hebben 
aan schepen, die niet hersteld kan worden op een werf, die er 
niet speciaal voor ingericht is. Dit zou wel kunnen, wanneer 
men zelf een werf heeft. 

Naar aanleiding van de beslissing van den Minister, dat wij 
voor Nederland geen watervliegtuigen meer zullen hébben, heb 
ik met genoegen gehoord, dat de Minister althans de marine
autoriteiten heeft gehoord over deze zaak. Wij hebben echter 

(van Wassenaer van Catwijok e. a.) 
niet gehoord, dat dezen hun instemming met 's Ministers plan
nen hadden betuigd. Als dit zoo was, zou het mij wel zeer aan
genaam zijn om dat te vernemen. 

Wij zullen dus volgens de beslissing van den Minister voor 
Nederland geen watervliegtuigen meer hebben en toch zullen 
wij watervliegtuigen moeten in bedrijf houden om voor Indië 
vliegers op te leiden. Nu geloof ik niet, dat er bij onze marine 
een enkele andere dienst is, die zoo werkt, dat hij alleen de 
opleiding beoogt voor Indië, en ik zou willen vragen, of de 
Minister niet eens zou willen overdenken, of Indië daarvoor dan 
wel voldoende betaalt. Het spreekt min of meer vanzelf, dat wij 
menschen voor Indië opleiden, welke opleiding met de onze 
meegaat, maar als het alleen dient voor Indië, zou er misschien 
reden zijn te overwegen, het dan ook door Indië te laten betalen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan bij hetgeen in het Voorloopig 
Verslag wordt gezegd ter verdediging van de stelling, dat wij 
eigenlijk geen leger en vloot noodig hebben, niet inzien, dat het 
eenig nut heeft om een casus positie — of vele — te stellen en 
dan te zeggen: in die gevallen hebben wij geen leger en vloot 
noodig, omdat wij niet neutraal kunnen blijven. 

Uit het antwoord van den Minister is voldoende gebleken, 
dat, als er maar een kleinigheid verandert in de casuspositie 
de zaak er heel anders gaat uitzien; dat is dus m. i. geen bewijs 
voor die stelling

Verder hebben wij van den heer van Embden gehoord, dat 
de tegenwoordige oorlogvoering zooveel ijselijker was dan 
vroeger. Ik geloof niet, dat er velen zijn, die dat zullen be
twijfelen, maar daarmee heeft men piet bewezen, dat men door 
den oorlog niet te voeren van die ijselijkheden verschoond zou 
blijven, omdat, wanneer wij ons ontwapenen, anderen, daartoe 
genoodzaakt door onze ligging, bij ons den oorlog tegen elkander 
zullen komen voeren, zoodat wij dan precies hetzelfde zullen 
krijgen. Ik kan het er misschien mee eens zijn, dat een tegen
aanval tegen de burgers der tegenpartij wel een zeer weinig 
afdoend en zeer vreeselijk wapen is, maar ik zie niet in, dat 
het iets helpt, als wij niets doen, omdat dan anderen bij ons 
komen oorlog voeren en dap precies hetzelfde zullen doen wat 
zij zouden doen als wij ons verdedigden. Ook dat is dus voor 
mij geen reden om tegen deze begrooting te stemmen en. geen 
leger en vloot te willen. Ik zal mij daarom blijven gedragen, 
zooals ik tot heden toe heb gedaan en stemmen vóór de defensie
begrooting. 

De heer Deckers, Minister van Defensie: Mijnheer de Voor
zitter! Ik moge beginnen met het betuigen van mijn welge
meenden dank aan de onderscheiden leden dezer vergadering, 
die mij in hun redevoeringen met een door mij grootelijks ge
waardeerde welwillendheid zijn te gemoet getreden. Ik geloof 
goed te doen, Mijnheer de Voorzitter, indien ik van de mij 
door u geboden gelegenheid allereerst gebruik maak om eenige 
beschouwingen te wijden aan hetgeen door eenige geachte af
gevaardigden in het midden is gebracht met betrekking tot de 
zeemacht. 

Ik ontmoet daarbij de heeren Koster, Heerkens Thijssen en 
van Wassenaer van Catwijok. De geachte afgevaardigde de 
heer Koster heeft gesproken over de taak, welke voor de zee
macht is weggelegd ten aanzien van de bestrijding van commu
nistische woelingen in Indië. Ik kan den geachten afgevaardigde 
verzekeren, dat voor de door hem te recht gevreesde gevaren 
de Regeering geenszins blind is. Integendeel, bij vroegere ge
legenheden is wel gebleken, dat van de zijde der marine tegen 
overeenkomstige gevaren met gunstigen uitslag is opgetreden. 
Ik herinner er aan, dat bij de communistische aanslagen van 
1926 de marine uitnemende diensten heeft bewezen. Marine
vaartuigen hebben toen gepatrouilleerd langs de kust. In de 
Straat Soenda werden de versterkingen van communistische 
groepen door de marine belet. Deze taak van de marine is on
getwijfeld belangrijk en wordt door mij ook niet uit het oog 
verloren. De geachte afgevaardigde stelde de doeleinden over
eenkomstig hun belangen in de volgorde: 1". moet de weer
macht dienen tot het afweren van communistische aanslagen; 
2°. voor de handhaving der neutraliteit, en 3°. ter verdediging 
van de onafhankelijkheid. Ik zou er met den geachten afge
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vaardigde niet over willen twisten, welke van de drie doel
einden het voornaamste is. Ik acht ze alle drie van belang en 
omstandigheden, waarvan wij de beteekenis, noch den invloed 
te voren kunnen beoordeelen, kunnen ten gevolge hebben, dat 
een van de drie doelstellingen meer op den voorgrond treedt 
dan de beide andere. 

De heer Koster heeft overigens zeer gelangwekkende beschou
wingen gehouden met betrekking tot de taak van de landmacht 
in Nederlandseh-Indië. De geachte afgevaardigde moge mij 
veroorloven het vertrouwen uit te spreken, dat mijn ambt
genoot van Koloniën van deze beschouwingen wel zal willen 
kennis nemen. Ik wil hem overigens gaarne toezeggen, dat ik 
die kennisneming mijnerzijds wil 'bevorderen. 

Wat Curaqao betreft, het zal aan de Kamer bekend zijn, dat 
ten aanzien van de zeemacht allerlei maatregelen zijn genomen, 
maar men zal men mij moeten toegeven, dat geen zeemacht 
denkbaar is, groot genoeg om op elk punt en te allen tijde in 
Oost zoowel als in West-Indië onmiddellijk onverwachte aan
vallen te kunnen stuiten. Dit neemt niet weg, dat onzerzijds 
natuurlijk moet gedaan worden wat redelijk is. I n de West ge
schiedt dit thans zeker. Wij hebben daar, zooals deze vergade
ring weet, drie schepen en aan den wal bevindt zich een deta
chement mariniers. Wij moeten intusschen rekening houden 
met de mogelijkheid en wij mogen in de hoop verkeeren, dat een 
dergelijke sterke zeemacht in de toekomst in Curaijao niet 
noodig zal zijn. 

De geachte afgevaardigde de heer Heerkens Thijssen, die 
aan de hand van een photo, welke hij bij zich had, beschouwingen 
hield over de beteekenis van den opiumjager De Arend, heeft, 
naar het mij voorkomt, die beteekenis toch wel eenigszins 
onderschat. Misschien is hij wel wat al te veel afgegaan op het 
uiterlijk van dien opiumjager, ook nadat hij tot oorlogsschip — 
zij het van bescheiden omvang — hervormd was. Wij moeten 
intusschen de waarde van een oorlogsschip niet alleen beoor
deelen naar het uiterlijk, maar moeten ook in het oog vatten de 
bemanning, de bewapening en de snelheid. Do Arend heeft aan 
boord 90 man, heeft 2 kanonnen van 7 i c.M. en de noodige 
mitrailleurs en kan een snelheid ontwikkelen van 17 mijl. Het 
is een vlot en vaardig vaartuig, dat in West-Indië goede dien
sten zal kunnen bewijzen. Blijkt het niet voldoende te zijn, dan 
zal natuurlijk de een of andere nadere voorziening moeten 
worden getroffen en daarbij zal ook gedacht worden aan een 
flotille-vaartuig, b.v. een van de twee, waarover Indië be
schikt. Een en ander in overleg met mijn ambtgenoot van 
Koloniën. 

Wat Oost-Indië aangaat, zijn Balikpapan en Tarakan in het 
groote verdedigingsplan opgenomen en ook de andere havens, 
door den geachten afgevaardigde den heer Koster genoemd, 
blijven niet onbeschermd. Zij worden beschermd door de land
macht, evenwel met medewerking van de marine, welke 
medewerking verleend kan worden door het leggen van mijn
versperringen. De afdoendheid van die bescherming zal natuur
lijk voor een groot deel afhangen van de samenwerking tusschen 
land en zeemacht en daarom kunnen wij er ons over verheu
gen, dat niet lang geleden een plan voor die samenwerking is 
tot stand gekomen. 

De heeren Heerkens Thijssen en van Wassenaer van Catwijck 
hebben eenige woorden gesproken over de zeevliegtuigen. Ik 
sta op het standpunt, dat de vloot in Nederland bestemd is 
voor de kustverdediging, en dat, voor zoover vliegtuigen dienst 
moeten doen bij de verdediging van de kust, die diensten kun
nen worden verricht door vliegtuigen, behoorende tot de land
macht. Ik wil den geachten afgevaardigden verzekeren, dat r ; 
dit standpunt niet heb ingenomen, alvorens inlichtingen te 
hebben ontvangen, ook van maritieme adviseurs. De geachte 
afgevaardigden zullen mij ten goede houden, dat ik niet kan ver
klaren in welken zin deze adviseurs en die, welke tot de land
macht behooren, hun adviezen hebben uitgebracht. Ik meen, 
dat dit staatsrechtelijk onjuist zou zijn. De adviseurs advisec
ren den Minister en zij moeten de wetenschap hebben, dat hun 
adviezen alleen voor den Minister bestemd zijn. De vlieger;; 
van de landmacht moeten zich er toe bekwamen, om die taak 
ook behoorlijk te kunnen vervullen door te leercn viiegen boven 
zee. Door mij werden bevelen gegeven om mij kwartaalsgewijze 

opgaven te verstrekken van het aantal oéfenuren boven zee. 
Overigens moet men zich in dezen niet al te ongerust maken. 
Landvliegers oefenen zich herhaaldelijk in het vliegen onder 
omstandigheden, b.v. des nachts, waarin men zich niet behoor
lijk kan oriënteeren naar torens e. d. Er bestaat dus geen reden, 
te vreezen, dat de vliegtuigen van de landmacht hun taak be
treffende de kustverdediging in tijd van oorlog niet goed zullen 
kunnen vervullen. 

Ik sta thans stij bij eenige opmerkingen van den geachten 
afgevaardigde den heer van Voorst tot Voorst, die met instem
ming de afschaffing van de dubbelrangen had vernomen. 

Inderdaad, ik geloof, dat ik een goed werk heb gedaan, door 
tot afschaffing van die dubbelrangen over te gaan. Ik heb van 
die dubbelrangen gedurende den tijd, dat zij hebben gewerkt, 
van militaire zijde niets goeds gehoord. De geachte afgevaar
digde de heer de Savornin Lohman wees er op, dat in de krin
gen der reserve-officieren wel gepleit is voor de handhaving van 
die dubbelrangen. Ik wil dat gaarne aannemen. De geachte af
gevaardigde heeft mij gevraagd: heeft u, vóór uw beslissing, 
de zaak gebracht in het Georganiseerd overleg, heeft u te voren 
het advies gevraagd van de organisaties van beroeps en reserve
officieren, zooals bij de invoering van de dubbelrangen is ge
schied? Inderdaad, Mijnheer de Voorzitter, heb ik die adviezen 
dezen keer niet gevraagd, omdat naar mijn meening alleen dan 
een advies moet worden gevraagd, indien er mogelijkheid is, 
dat het advies eenigen invloed oefent op de te nemen beslis
sing. Zonder deze mogelijkheid zou het vragen van advies niets 
anders zijn dan een formaliteit. Aangezien de gebreken, klevende 
aan het stelsel van dubbelrangen, zóó duidelijk tot mij spra
ken, moest ik — ik voelde dat als mijn plicht — tot de slotsom 
komen, dat ik, afgescheiden van de vraag, hoe de organisaties 
er over dachten, wel tot opheffing van die dubbelrangen be
sluiten. En tot dusverre betreur ik niet, dat te hebben gedaan. 

De geachte afgevaardigde de heer van Voorst tot Voorst 
heeft mij gevraagd, of het niet is voorgekomen, dat een militair 
benoemd werd in een van de dubbelrangen en dan belast werd 
met een taak, hooger dan voor dien dubbelrang was weggelegd, 
alleen om de verhuiskosten te ontgaan. Inderdaad is dat enkele 
keeren gebeurd, doch slechts bij uitzondering en indien men 
kon voorzien, dat binnen korten tijd toch de te benoemen per
soon met die werkzaamheden zou moeten worden belast, of wel 
in zijn standplaats een functie zou krijgen overeenkomstig zijn 
dubbelrang. Het spreekt vanzelf, dat de dubbelrang niet ten 
gevolge mag hebben, dat aan de eischen van geschiktheid niet 
zou worden voldaan. Er hebben vroeger veel benoemingen in 
de dubbelrangen plaats gehad en ik heb, voor zoover ik kan 
nagaan, geen grond om aan te nemen, dat ooit een benoeming 
heeft plaats gehad in strijd met het legerbelang in dezen zin, 
dat niet zou zijn voldaan aan de eischen van geschiktheid. 
Integendeel, ik heb mij er van kunnen overtuigen, dat in dezen 
de bevorderingslijsten altijd geraadpleegd werden, vóórdat tot 
benoeming werd overgegaan. 

De geachte afgevaardigde de heer Michiels van Kessenich, 
die omtrent deze quaestie een beschouwing heeft gehouden, 
kan hieruit dus vernemen, dat slechts enkele dubbelrangen het 
werk hebben gedaan, dat verricht zou moeten worden door per
soneel, met den bezoldigden rang bekleed. De geachte afgevaar
digde heeft mij er op gewezen, dat hij reden heeft om aan te 
nemen, dat dit ten aanzien van onderofficieren iets meer gebeurt 
dan ten aanzien van officieren. Ik wil dat gaarne gelooven, 
maar ook al heeft oogenschijnlijk met betrekking tot de instruc
tie de sergeant in bepaalde omstandigheden een taak, welke 
niet afwijkt van die van den sergeant-majoor — zij zijn immers 
beide instructeurs —, het lijdt toch geen twijfel, dat, in verband 
met bepaalde onderdeden van de instructie, aan een onderoffi
cier van hoogeren rang een andere taak kan worden opgedragen 
dan aan een sergeant. 

Wat ik hier van den sergeant zeg, geldt natuurlijk ook van 
den sergeant-majoor, bezoldigd zonder jaarwedde. Bovendien 
is een der fouten, verbonden aan het stelsel der dubbelrangen, 
dat een chef meermalen\geneigd is aan hem, die een dubbel
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rang bekleedt, om hem ter wille te zijn, een taak opdraagt, die 
eigenlijk niet voor hem is bestemd. 

Rest de huishoudelijke dienst, waarop de geachte afgevaar
digde zelf gewezen heeft, en waarin wel degelijk een groot 
verschil is gelegen tusschen den dienst, welke aan een ser
geant en die, welke aan een sergeant-majoor moet worden op
gedragen. Overigens, uit hetgeen ik vroeger gezegd heb, en. uit 
hetgeen ik ook hier nog zal zeggen, moge blijken, en dit zal den 
heer Michiels van Kessenich en de andere geachte afgevaar
digden, die over deze zaak gesproken hebben, naar ik vertrouw, 
geruststellen, dat het geenszins mijn bedoeling is het oog te 
sluiten voor het belang, dat gelegen is in het bieden van vol
doende bevorderingskansen aan het korps beroepsonderofficieren. 

De geachte afgevaardigde de heer van Voorst tot Voorst 
heeft het eerst in deze Kamer aan dit vraagstuk eenige be
schouwingen gewijd, terwijl mevrouw Pothuis—Smit en de heer 
Michiels van Kessenich nadien in denzelfden geest hebben ge
sproken. 

De vraag, waar het in hoofdzaak om ging, is deze, of ik — de 
heer van Voorst tot Voorst drukte zich zeer concreet uit — 
ooit voornemens geweest was en of ik nog voornemens ben, 
om over te gaan tot de zoogenaamde afpensionneering van onder
officieren, nadat zij 30 dienstjaren zullen hebben. 

Het is nimmer mijn bedoeling geweest van dit door de Pen
sioenwet aangegeven middel gebruik te maken om de zoo
genaamde doorstrooming te bevorderen, om dus tot zoogenaamde 
afpensionneering over te gaan. Uit de geheele strekking van 
de rede, welke ik heb gehouden bij de behandeling dezer be
grooting in de Tweede Kamer, is gebleken, dat zulks geenszins 
mijn bedoeling kon zijn. De geheele teneur van die rede wees 
er op. E r is en er was geen enkele reden tot ongerustheid. 
Ik heb het door den geachten afgevaardigde aangeduide middel 
inderdaad in de Tweede Kamer genoemd, maar uit mijn rede 
kon duidelijk blijken, dat ik daarbij geenszins bedoelde dit 
middel te gebruiken tegen den wensch van den belanghebbenden 
onderofficier. De onderofficiersvereeniging ,,St. Mart inus" 
heeft dit ook heel goed begrepen, zooals kan blijken uit het 
nummer van het orgaan dezer vereeniging van den loden 
dezer maand. De onderofficiersvereeniging „Ons Belang" heeft 
het niet begrepen. In stede van gebruik te maken van het 
officieel contact, dat deze organisatie heeft met het Departe
ment van Defensie, of, zooals deze vereeniging meermalen 
doet bij andere gelegenheden, ook thans gebruik te maken van 
de gelegenheid, welke zij steeds heeft, om voor een bepaald 
geval een speciale aanraking te zoeken, heeft zij er de voor
keur aan gegeven, geruchtmakende en onrustwekkende artikelen 
te doen verschijnen in haar orgaan en nog meer onrustmakende 
moties te doen aannemen in haar afdeelingen; naar mijn 
meening geheel en al in strijd met het legerbelang en het belang 
der onderofficieren tevens. Belangen, welke door ontevredenheid 
en wantrouwen veroorzakende en daardoor de beroepsvreugde 
verstorende gedragingen geenszins worden gediend. 

De geachte afgevaardigde de heer Michiels van Kessenich 
vraagt welken uitslag ik verwacht van de andere door mij in 
de Tweede Kamer genoemde middelen, welke zouden kunnen 
worden toegepast, zooals ik mij ongeveer heb uitgedrukt om 
de zg. doorstrooming te bevorderen. Ik overweeg inderdaad 
toepassing van één of meer van die middelen en blijkt een zoo
danige toepassing mogelijk — ik wijs bijv. op het geven van 
een jaar verlof buiten bezwaar van de schatkist, ook aan onder
officieren —, dan verwacht ik daarvan, dat de militairen er ge
makkelijker in zullen slagen dan thans het geval is om op 
middelbaren leeftijd het leger te kunnen verlaten en een pas
sende burgerbetrekking te gaan bekleeden. Kan ik bovendien 
de perspectieven voor het kader verruimen door andere mid
delen, al of niet met de legerorganisatie verband houdend, dan 
zal ik dat doen, maar men moet mij den tijd laten om mij in 
dezen te beraden. 

De geachte afgevaardigde van Voorst tot Voorst deed te recht 
opmerken, dat het aantal voorgeoefende mannen minder is 
geworden dan vroeger, doordat men tegenwoordig eerst na. de 
loting tot het vooroefeningsinstituut toetreedt. Voor den kader

landstorm van dit instituut geldt dat niet; daarbij verbindt 
men zich ook thans nog, gelijk bij het reservekader, vóór de 
loting. Zooals men weet, is onlangs door mij een commissie 
ingesteld, die het vraagstuk van het vooroefeningsinstituut in 
zijn vollen omvang heeft te onderzoeken. Ongetwijfeld zal deze 
commissie daarbij ook in het oog vatten de belangrijke beschou
wingen, door den geachten afgevaardigde den heer van Voorst 
tot Voorst aan dat instituut gewijd. De commissie moet bij 
haar onderzoek uitgaan van het uitdrukkelijk verlangen der 
Regeering, dat het vooroefeningsinstituut niet alleen in stand 
moet blijven, maar ook tot bloei behoort te worden gebracht. 
Ik zeg dit ook hier nog eens gelijk ik het in de andere Kamer 
heb gezegd en ik vertrouw, dat dit woord in zijn volle betee
kenis ook in het leger wordt begrepen. 

De geachte afgevaardigde de heer van Voorst tot Voorst heeft 
gewezen op het tekort aan personeel bij de cavalerie; hij noemde 
dit een chronische kwaal, reeds bestaande sinds Minister Staal. 
Het is niet gemakkelijk een chronische kwaal te genezen en 
misschien behoort er mijnerzijds eenige moed toe om te komen 
tot de verklaring, dat ik nochtans pogingen zal aanwenden om 
het tekort tot de kleinst mogelijke proporties terug te brengen. 
Ik overweeg daartoe maatregelen; o.a. zal de werving worden 
bevorderd. 

De geachte afgevaardigde de heer Blomjous heeft ook mijn 
aandacht gevestigd op de zorg voor een van onze belangrijkste 
wapens, dat der genie, en daarnaast op de noodzakelijkheid 
van het in staat stellen der luchtvaartafdeeling te Soesterberg, 
om behoorlijk haar taak te vervullen. Ik wil gaarne toezeggen, 
dat het mij in dit opzicht niet aan diligentie zal ontbreken. 
De geachte afgevaardigde de heer Heerkens Thijssen sprak over 
bepaalde moeilijkheden, die in verband met de stadsuitbreiding 
te Haarlem bestaan en die zouden worden veroorzaakt door de 
naleving der Kringenwet. Ik ben voorstander van een soepele én 
vlotte toepassing dier wet en ik heb ook onmiddellijk na mijn op
treden als Minister van Defensie maatregelen genomen, welke 
mij de zekerheid geven, dat het aan een soepele toepassing dier 
wet niet zal ontbreken. Intusschen moet ik het standpunt in
nemen, dat handhaving van deze wet noodzakelijk is voor de 
landsverdediging, omdat wij nu eenmaal voor onze forten een 
zeker vuurfront moeten vrijhouden, maar de wet wordt mild uit
gevoerd. Als een der middelen, om een goed begrip van de bepa
lingen dezer wet te verkrijgen, heb ik, reeds kort na mijn op
treden, den inspecteur van de genie verzocht in bepaalde plaat
sen van Nederland voordrachten te houden over de beteekenis 
van deze wet. Tot deze voordrachten werden vertegenwoordigers 
uitgenoodigd van de onmiddellijk belanghebbenden; voorts per
sonen, die een rol hebben te vervullen in het bestuur van de 
gemeenten, zooals raadsleden e.d. Op tal van plaatsen zijn 
zoodanige voordrachten door den generaal Raaymakers gehou
den, ook te Haarlem. Ik heb mij laten inlichten over het aantal 
aanwezigen en mij is gezegd, dat ongeveer 50 personen de 
Haarlemsche vergadering bijwoonden, waaronder vele vertegen
woordigers van gemeenten. Op die vergadering, die juist belegd 
is, om tot een uitwisseling van gedachten te geraken en tot het 
geven van inlichtingen, is door niemand ook maar eenig be
zwaar kenbaar gemaakt tegen den invloed van de Kringenwet 
op de uitbreiding van de stad Haarlem. Daarmede wil ik 
natuurlijk niet zeggen, dat de bezwaren, die geuit zijn door den 
geachten afgevaardigde den heer Heerkens Thijssen, niet zouden 
bestaan. 

De forten bij Spaarndam, aan de Liede en Penningsveer zijn 
van overwegende beteekenis voor de verdediging van ons kust
gebied — over deze forten heeft de geachte afgevaardigde ge
sproken — en dekken daardoor mede de hoofdstad. 

De geachte afgevaardigde gaf te kennen, dat ik de naleving 
der Kringenwet van geen beteekenis zou achten voor de uit
breiding van de stad Haarlem. In dezen zin heb ik mij niet 
uitgedrukt in de Memorie van Antwoord. Daar staat, dat ik 
geen groot bezwaar aanwezig acht voor de stadsuitbreiding. Tk 
acht dus wel een bezwaar aanwezig, maar geen overwegend 
bezwaar. Ik heb het vertrouwen, dat die bezwaren minder groot 

l zullen blijken te zijn, naarmate men in Haarlem op het stuk 
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van Je stadsuitbreiding ook meer het oog zal willen laten vallen 
op geschikte terreinen, welke niet vallen binnen het gebied van 
de Kringenwet; terreinen, welke toch nog in groote hoeveelheid 
aanwezig zijn. Ik vertrouw te eer, dat dit zal gebeuren, omdat 
ik er met den geachten afgevaardigde van overtuigd ben, dat 
het geen oratio pro domo was, die hij hield, al was het een oratio 
ex professo. 

De geachte afgevaardigde mevrouw Pothuis—Smit heeft mijn 
aandacht gevraagd voor de belangen van de zoogenaamde mobi
lisatieslaehtoffers of mobilisatie-invaliden. Zooals ik in de stuk
ken reeds heb medegedeeld — de geachte afgevaardigde herin
nerde er aan — is den 5den van deze maand het rapport van de 
Commissie-Aalberse in mijn bezit gekomen. Als de beraadsla
gingen nopens deze begrooting in de Eerste Kamer zijn geëin
digd, hoop ik heel spoedig den tijd te vinden om met de bestu
deering van dat rapport een aanvang te maken. Voordat ik mijn 
standpunt heb bepaald en voordat de Regeering zich heeft be
raden omtrent hetgeen harerzijds in deze behoort te worden 
gedaan, zou ik uiteraard het rapport niet willen publiceeren. 
Het is mij bekend — de geachte afgevaardigde heeft mij dit 
uitdrukkelijk gevraagd —, dat de Bond van Mobilisatie-invali
den zijn desiderata ingezonden heeft aan de commissie, maar 
ook is mij bekend — ik weet het nog uit den tijd toen ik zelf 
het voorrecht had voorzitter van die commissie te zijn —, dat 
de medewerking van dien bond, verleend aan de commissie, 
om haar in staat te stellen haar taak deugdelijk te verrichten, 
zoo zij al verleend is, in geen geval door welwillendheid heeft 
uitgemunt. 

Ook voor de belangen van de oud-gepensionneerden is de 
geachte afgevaardigde opgekomen. Ik heb verwezen naar het
geen, te hunnen aanzien door mijn geachten ambtgenoot van 
Financiën in deze Kamer is medegedeeld. De positie van de 
oud-gepensionneerden hesft mijn volle aandacht, heeft ook de 
volle aandacht van het Kabinet, dat in deze, gelijk in alle 
andere belangrijke vraagstukken, homogeen is. De geachte 
afgevaardigde heeft mij aangespoord om mij met vriendelijke 
woorden te wenden tot mijn ambtgenoot van Financiën. Ik 
geloof, dat, als de geachte afgevaardigde goed in zich wil 
opnemen, wat de Minister van Financiën ten aanzien van dit 
vraagstuk in de Eerste Kamer heeft medegedeeld, zij zal 
moeten erkennen, dat de toekomst voor de oud-gepensiormeer
de militairen er toch niet zoo ongunstig uitziet. Ik lees, dat de 
Minister van Financiën op 5 Maart 1.1. in deze Kamer beeft 
gezegd: 

,,Dc geachte spreekster zou liever het geheele stelsel 
van de stichting willen laten vervallen. Wat zou zij daar
voor in de plaats wenschen? Algeheele gelijkstelling met 
de nieuw-gepensionneerden is niet mogelijk. Zoo dat niet 
kan, wenscht zij een percentsgewijze verhooging van de 
oude pensioenen.. Maar ook met 100 pet. verhooging van 
de pensioenen zijn een aantal oud-gepensionneerden niet 
geholpen. Als de stichting vervalt, zullen daarom een aan
tal mensehen, die het het meeste noodig hebben, veel 
minder krijgen dan van de stichting, omdat een aantal 
pensioenen zoo gering zijn, vooral de vroegere militaire 
standpcnsioenen, dat deze ook bij een groote procents
gcwijze vermeerdering nog te gering blijven. Juist voor 
deze gevallen kan men alleen door middel van de stichting 
een cenigszins voldoenden toeslag op het pensioen krijgen." 

Daarom zou ik willen vragen of de geachte spreekster ten 
deze eenig geduld zou willen hebben. Mijnerzijds zal ik zoo
veel mogelijk bevorderen, dat aan de oud-gepensionneerden een 
c-enigszins voldoende toeslag zal worden gegeven op hun 
pensioen. 

Mevrouw Pothuis—Smit: In het aangekondigde wetsontwerp 
is volgens den Minister de Geer in het geheel geen sprake van 
financieele hulp, maar alleen van het publiceeren der normen. 

De heer Deckörs, Minister van Defensie: Maar in die 
normen komen tot uitdrukkmg de voorwaarden, waaronder 

aan de oud-gepensionneerden onder bepaalde omstandigheden 
toeslagen kunnen worden uitbetaald. Laat dus de geachte 
spreekster even afwachten wat er ook overigens ten aanzien 
van de oud-gepensionneerden zal gebeuren. De belangen van 
deze groep burgers hebben de volle aandacht van mij en van 
het geheele Kabinet. 

De geachte afgevaardigde zeide, releveerende dat enkele dag
bladen, waaronder, o, onuitwischbare schande, zelfs organen 
uit militairen kring, zich vriendelijk over mij hebben uitge
laten, met stemverheffing, dat ik juist op den goeden weg zou 
zijn, als deze bladen mij zouden hoonen. Ik betwijfel of dat 
juist is en ik zou wel willen vragen of een Minister van 
Onderwijs, ter zake van. zijn zorg voor het hooger onderwijs, 
op den goeden weg zou zijn, als hij gehoond werd door de noog
leeraren, of de Minister, die de belangen van de volksgezond
heid behartigt, als hij gehoond werd door de medici. • 

De geachte afgevaardigde schudt ontkennend. Ik had die 
ontkenning verwacht. Wat gij gezegd hebt, geldt natuurlijk 
alleen, wanneer militaire deskundigen een zekere instemming 
durven toonen met het beleid van den Minister. Ieder ander 
kan deskundig zijn, maar een militair kan het uiteraard niet. 
Als een militair deskundige ten aanzien van eenig onderdeel 
een gunstig oordeel durft uitspreken, en de Minister dit gunstig 
oordeel thuis krijgt gezonden, is hij volgens het inzicht van 
de geachte afgevaardigde op den verkeerden wegl Ik erken, 
dat de Minister met het aanvaarden van lof altijd de noodige 
voorzichtigheid heeft, te betrachten, evengoed als hij zich door 
blaam, zelfs al wordt die op sympathieke wijze geuit, niet moet 
laten ontmoedigen, maar ik vertrouwde — en ik sprak dit ver
trouwen uit in de Memorie van Antwoord, welke ik de eer 
had tot deze vergadering te richten —, dat de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal zich bij het vestigen van een oordeel om
trent mijn beleid zou laten leiden door eigen onderzoek, en 
niet zou gaan aan de hand van een of andere uiting in de pers, 
hoe verdienstelijk die persuiting ook moge wezen. He t spijt mij, 
dat ik moet vaststellen, dat ik mij in dit opzicht, ten aanzien 
van het vertrouwen, dat ik ook aan mevrouw Pothuis—Smit 
als lid van deze Hooge Vergadering heb geschonken, heb vergist. 

Mijnheer de Voorzitter 1 Na de beschouwingen, welke door 
enkele geachte afgevaardigden — ik denk met name aan de 
redevoering van den geachten afgevaardigde den heer van Lan
schot — zijn gehouden naar aanleiding van de rede van den 
geachten afgevaardigde den heer van Embden, waarbij zich voor 
een deel enkele beschouwingen van mevrouw Pothuis—Smit 
hebben aangesloten, behoef ik een niet te groot tijdsbestek 
van deze vergadering te vragen om een en ander te zeggen, ver
band houdende met hetgeen ten aanzien van het ontwapenings
vraagstuk in het midden is gebracht. 

De eenzijdige nationale ontwapening is bepleit door de ge
achte afgevaardigden mevrouw Pothuis—Smit en den heer van 
Embden. Zij hebben vooral de militaire onmacht onzerzijds 
willen aantoonen, en zij hebben daarbij niet verzuimd — de 
geachte afgevaardigde de heer van Lanschot zeide reeds, hoe 
rijkelijk met gevoelsargumenten is gewerkt — de gruwelen van 
den oorlog schril aan te geven. Evenwel — en daar zou het toch 
op aan komen —, doorslaande motieven om te bewijzen, dat 
wij er bij eenzijdige ontwapening beter of althans minder slecht 
aan toe zouden zijn. heb ik uit deze redevoering, ondanks alle 
aandacht," die ik er aan heb gewijd, niet kunnen putten. Integen
deel, de relatieve kracht en daardoor voorbehoedende en behou
dende werking, welke van onze weermacht kan en dus moet 
uitgaan, is door deze redevoering niet aangetast. 

De geachte afgevaardigde de heer van Embden behandelt in 
de eerste plaats de zg. ethische zijde van het vraagstuk. 

Hij heeft daarbij, en hij zal het wellicht zelf niet ontkennen, 
intusschen heel wat naar voren gebracht, dat, strikt genomen, 
niet tot de ethische zijde van het vraagstuk behoort. Hij zal mij 
vergunnen, dat ik zijn ongetwijfeld belangrijk en bovendien uit
gebreid betoog niet op den voet volg, maar dat ik hier en daar 
cenige van de kernpunten in het kort bespreek. 

De geachte afgevaardigde de heer van Embden doet opmerken, 
dat reeds voorbereidingen tot een verdedigingsoorlog zoo niet 
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immoreel clan toch ethisch niet te verdedigen zijn. Vóór 1919 
was het anders. Natuurlijk, want was het toen niet anders 
geweest, dan zou hij ook toen reeds behoord hebben tot de meest 
voortvarende eenzijdige ontwapenaars. Thans, zegt de geachte 
afgevaardigde, waarborgt het Handvest van den Volkenbond 
eerbiediging van de politieke onafhankelijkheid en de territoriale 
ongereptheid van zijn leden, de Staten. 

Inderdaad geeft het Handvest, en wel art. 10, deze waar
borgen, maar hoe kan het die waarborgen bieden? Welke midde
len heeft het Handvest zelf om die waarborgen te geven ? 

Het antwoord geeft het pact en ik meen dit antwoord niet 
gehoord te hebben bij de aanhaling, welke de heer van Embden 
deed. Immers, art. 10 van het Handvest voegt aan de aanhaling 
van den geaehten afgevaardigde nog toe, dat de Staten zich 
verplichten die territoriale ongereptheid te handhaven tegen 
iederen aanvaller van buitenaf, of letterlijk: „contre toute 
agression extérieure". 

Hoe kan men zich tegen een dergelijken aanval anders ver
dedigen, dan door de kracht der wapenen, door voorbereiding ter 
verdediging ? 

De geachte afgevaardigde de heer van Embden verwijt mij, en 
meerderen met mij, gemis van vertrouwen, wanneer wij ons 
voorbereiden, om die verdediging contre toute agression ex
térieure, welke de Volkenbond verwacht en waarop de waar
borgen van den Volkenbond berusten, ter hand te nemen. 

Moge dus de agressie veroordeeld zijn, evenals in het Kellogg
Paet is de verdediging tegen die agressie erkend en geoorloofd. 
Een verdedigingsoorlog en de voorbereiding daartoe is noch im
moreel, noch ethisch ontoelaatbaar, maar plicht, al erken ik, dat 
ook een verdedigingsoorlog, evenals iedere andere strijd, door de 
middelen, waarmede hij wordt gevoerd, moreel ontoelaatbaar kan 
worden. 

Nu verwerpt de geachte afgevaardigde de heer van Embden 
een vergelijking van deze verdediging met die bij een individueele 
aanranding en zelfs die bij opstand. Ik laat daar, dat oorlog tegen 
een vijand van buitenaf, evenals die tegen oproerlingen, niets 
anders is dan zelfverdediging tegen een aanrander, zij het dan, 
dat deze wellicht beter bewapend, sterker in aantal en beter ge
organiseerd en geleid is dan een oproerige bende. Het is toch 
vrijwel om het even, of in ons land verwoestingen worden aange
richt door oproerige benden of door reguliere legers. In het eerste 
geval, ik heb het met groote voldoening vastgesteld, willen ook 
de geachte afgevaardigde en zijn naaste geestverwanten de 
handen uit de mouwen steken; dus als de verwoesting van ons 
land dreigt door oproerige benden, zegt de heer van Embden, 
dan is de strijd, dien ik daartegen ga voeren, moreel toelaatbaar; 
is hij zelfs plicht. Maar in het laatste geval wil de heer van 
Embden er lijdelijk bij blijven zitten en wil hij geen enkelen 
vinger uitsteken ter bescherming van de levens en de goederen 
van ons volk. 

Als aldus de mentaliteit moet worden van de bloem van de 
Nederlandsche mannelijke jeugd, zal misschien de tijd komen, 
dat ook in ons land nog eens een vrouw, misschien een tweede 
Jeanne d'Arc, moet opstaan om het land te redden. 

De heer van Embden: E n Bulgarije dan, door Briand 
namens den Raad geprezen, omdat het zich niet verdedigd had ? 

De heer Deckers, Minister van Defensie: Bulgarije heeft een 
beroep gedaan op den Volkenbond. Ik zal natuurlijk het doen 
van een beroep op den Volkenbond niet afkeuren. Wanneer 
morgen Nederland bedreigd wordt, wil dit dan zeggen, dat wij, 
lid zijnde van den Volkenbond, onmiddellijk naar de wapenen 
moeten grijpen en ten oorlog moeten trekken? Ik geloof, dat 
geen enkel verantwoordelijk regeerder en parlementariër in Ne
derland zijn invloed zou willen aanwenden, om onmiddellijk 
ten strijde te trekken; integendeel, ik geloof, dat allereerst ge
zegd zou worden: laat ons inroepen de hulp van den Volkei -
bond, het instituut waarvan wij lid zijn. Dat heeft Bulgarije 
ook gedaan en het is daarvoor geprezen. 

De heer de Savornin Lohman: De Grondwet schrijft het 
zelfs voor. 

De heer Deckers, Minister van Defensie: De Grondwet stelt 
inderdaad de oplossing van geschillen door vreedzame middelen 
voorop, verwijst ons als het ware naar den Volkenbond. Maar 
bovendien, al was die interruptie van den geaehten afgevaardigde 
den heer van Embden niet de allergelukkigste, ze klopte ook 
heelemaal niet op mijn betoog, omdat het ging om het groote 
verschil tusschen hetgeen de geachte afgevaardigde zeide, die 
wel wil vechten om de verwoesting van Nederland door een 
bende te voorkomen, maar die, als er een regulier leger van 
over de grenzen komt, rustig met de handen in den schoot wil 
gaan zitten, en het alleen maar wil overlaten aan de hulp van 
den Volkenbond, zonder zelf een vinger uit te steken. Ont
wapend als Nederland daar dan neerzit, zou het dan moeten 
zeggen: Toe Volkenbond, help mij nu. Daar klopte de inter
ruptie niet op. 

De heer van Embden : E n de lofspraak van Briand? 

De heer Deckers, Minister van Defensie: Die zou er mis
schien op geklopt hebben, maar de interruptie van den heer 
van Embden niet. 

Het is een valsche mentaliteit, zegt de geachte afgevaardigde 
verder, waardoor de Londensche conferentie is ontaard en ge
lijke mentaliteit is ook aanwezig bij ons. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan zeer goed begrijpen, dat de 
geachte afgevaardigde niet goed raad weet met de theorieën 
van de eenzijdige nationale ontwapening, wanneer weer op
nieuw, zooals thans te Londen de realiteit, de harde werke
lijkheid aantoont, hoe het daarmee in de practijk is gesteld. 
Ik betreur dat en in niet mindere mate dan de geachte afge
vaardigde. Ook ik kan er mij niet mee vereenigen, dat — de 
geachte afgevaardigde de heer van Lanschot wees er al op — 
men den schijn aanneemt, alsof de hartgrondige wensch tot ont
wapening slechts bij een bepaald deel van ons volk zou leven 
en alsof die wensch niet zou leven bij de leden der R.-K. 
Staatspartij. Ik wil onmiddellijk alles in bet werk stellen om tot 
ontwapening te komen, maar niet door alle middelen toe te 
passen, die de geachte afgevaardigde wil aanwenden. Ik betreur 
het dus, dat te Londen niet meer bereikt zal worden dan waar
schijnlijk is; laat ons hopen, dat er nog eenige invloed ten 
goede komt, waardoor het resultaat der conferentie grooter zal 
worden dan het nu schijnt te zijn. Maar dat velen in ons land 
er zich over zouden verheugen als het in Londen misgaat, 
ons land, was het te Londen vertegenwoordigd, daar een zoo
danigen invloed zou aanwenden, dat mislukking der conferentie 
er door zou worden bevorderd, dat wensch en behoef ik niet 
te aanvaarden. De geachte afgevaardigde kan dat ook beter 
weten als hij kennis neemt van de verslagen van de vergade
ringen te Genève, waar de officieele vertegenwoordigers van 
de Nederlandsche Regeering, op wier aanwijzing ook ik de eer 
heb invloed te oefenen, gesproken hebben. Hij zal dan zien, 
dat bij meer dan één gelegenheid juist het meest vredelievende 
woord, hetwelk het meest kon gaan in de richting van de taak, 
welke die beraadslagingen beoogden, gesproken werd door de 
Nederlandsche afgevaardigden. 

Door de Deensche en Zweedsche, zegt de afgevaardigde; in elk 
geval behoefden onze afgevaardigden niet achter te staan bij de 
nnderen, al zullen zij van tijd tot tijd niet zoover gaan ais 
anderen wel eens willen gaan. 

Br kan een prachtig voorbeeld daarvan aanwijzen. Het ging 
over de gasaanvallen uit de lucht. Er werd voorgesteld door 
sommige landen, om bij wijze van repressaille ten aanzien van 
een land, dat met gassen werkte, alle naties, ook die, welke 
niet in den oorlog betrokken waren, op hun beurt, als repres
saillemaatregel dus, een gasaanval te laten beginnen op die 
landen, welke dat veroordeelde middel hanteerden. Nederland, 
en nog een aantal andere landen ongetwijfeld, hebben zich toen 
legen dat voorstel verzet; de gedelegeerden hebben het be
streden op politieke gronden en geheel de vergadering meende 
toen met de verwerping van het voorstel op politieke gronden 
te kunnen volstaan. Toen is echter op nadrukkelijk verlangen 
van de Nederlandsche vertegenwoordigers in het protocol van 
de vergadering opgenomen, dat de Nederlandsche vertegen
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woordigers een dergelijke repressaille ook nog wenschten te ver
oordeelen op andere dan politieke gronden, ook op de zoo zeer 
en te recht door den heer van Embden geprezen ethische gron
den. De heer van Embden kan te dien aanzien gerust zijn. 
Van hen, die door de Nederlandsche Regeering worden uitge
zonden om deel te nemen aan besprekingen ter bevordering van 
de bewapeningsvermindering, hebben wij niet te vreezen, dat 
zij deze zaak niet met den grootst mogelijken ernst en met de 
grootst mogelijke eerlijkheid zullen vervullen. 

De heer van Embden: De heer Rutgers betoogt, dat de 
Volkenbond eenzijdige ontwapening verbiedt, en de Deensche 
Minister van Buitenlandsche Zaken betoogt, dat het Handvest 
van den Volkenbond dat geenszins verbiedt. 

De heer Deokers, Minister van Defensie: Ik zou hefc op prijs 
stellen op die interruptie in te gaan, indien zij werd geuit aan 
de hand van een letterlijk citaat in zijn volle verband. Ik trek 
in het geheel niet de woorden van den geachten afgevaardigde 
in twijfel, maar alvorens de portee van een dergelijke uit
lating te beoordeelen, moet men precies weten onder welke 
omstandigheden en in welk verband de opmerking is gemaakt. 

De geheime methoden van de generale staven, die oorlogs
gevallen uitwerken, door spionnage enz., leiden tot onderling 
wantrouwen en veroorzaken oorlogsgevaar. Ziedaar een van de 
andere stellingen van den geachten afgevaardigde. De heer 
van Embden ontleende het geschetste procédé, zooals hij deed 
opmerken, aan hetgeen de heer De Madariaga, de ex-secretaris 
van de voorbereidende ontwapeningscommissie van den Volken
bond, hierover schreef in zijn boek Disarmement. Op den voor
grond zij gesteld, dat, wat ons land betreft, geen geheime en 
nchterbaksche voorbereidingen, uitwerking van plannen en der
gelijke, mogelijk zijn. Dat de generale staf — en ik stel er prijs 
op, dat hier eens in deze vergadering te zeggen — dergelijken 
geheimen arbeid verricht, behoeft men in Nederland niet te 
vreezen, aangezien alle plannen, welke door den generalen staf 
worden ontworpen, willen zij van eenige waarde zijn en van be
teekenis voor de defensie van het land, de goedkeuring behoe
ven van de Regeering. Ik verwijs in dit verband naar de in
structie, gegeven aan den chef van den generalen staf, welke 
nadrukkelijk o. a. deze bepaling inhoudt: 

„Hij ontwerpt in overleg met den commandant van het 
veldleger en den chef van den marinestaf de hoofdlijnen 
voor de aanvankelijke opstelling en voor de algemeene in
deeling van de gemobiliseerde strijdmacht met het oog op 
gevallen van beschermde neutraliteit en van oorlog en biedt 
deze den Minister van Defensie ter goedkeuring aan" . 

Alle geheimzinnigheid wordt hierdoor dus vermeden. Ik ver
wijs dus naar deze instructie en ik hoop, dat de geachte afge
vaardigde er ook desverlangd kennis van zal nemen. 

De geachte afgevaardigde de heer van Embden beroept zich 
op het boek van den heer De Madariaga. Dat boek is ook mij 
bekend. Ik heb het bij mij, en — geheel anders dan de Kamer 
wellicht zou kunnen vermeenen, na de woorden van den heer 
van Embden — er is niemand, die minder heil ziet in de een
zijdige ontwapening dan juist de schrijver van dit boek. 

Deze schrijver verwacht van eenzijdige ontwapening niet het 
minste heil en acht ontwapening slechts uitvoerbaar, indien 
zij algemeen is én gewaarborgd wordt door een wereldgemeen
schap, een Statengemeenschap van de hoogste orde zooals wij 
die helaas nog niet kennen. De heer Do Madariaga schrijft te 
dien aanzien: 

,,This implies that the problem (bedoeld is het ontwnpe
ningsvnutgstuk) cannot be solved from the point of view 
of anyone nation, but that it must be handled by the 
World-Community organized for the purpose, and from the 
point of view of the World-Community." 

Ziedaar het letterlijk citaat uit dit boek, en daaruit blijkt, 
dat deze schrijver van eenzinlige ontwapening niets verwacht 
en meent, dat men ontwapening eerst kan krijgen, indien men 

een gemeenschrp krijgt, waartoe men nog lang niet is genaderd. 
De geachte afgevaardigde ontkent verder, dat de praktijk 

van volksbedrog en volksmisleiding te vinden is bij de door 
hem goedgekeurde verdediging tegen oproer en opstand. De 
vraag is maar wat men misleiding wil noemen. Wie zal even
wel zelfs bij een opstand zeggen of het volk is misleid? Ten 
aanzien van de beweging van 1830 in België zal men in dat 
land zeggen, dat dit niet het geval is. Toch acht prof. van 
Embden het optreden, tegen opstand geoorloofd. Bovendien 
blijkt dagelijks om ons heen hoe juist misleiding en bedrog ge
bezigd worden om te kunnen komen tot het verwekken van 
opstand en het begeerde verzet tegen rechtmatig gezag. 

De heer van Embden constateert, dat ten aanzien van de 
beantwoording in de Memorie van Antwoord ik van een ander 
standpunt uitga, zoodat hij daarover geen discussie wil aan
gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Met genoegen vernam ik, dat de 
heer van Embden over de uitvoerige beantwoording voldaan is. 
Wat nu het verschil in uitgangspunt betreft, kan ik de mee
ning van den geachten afgevaardigde, dat discussie onmogelijk 
is, niet onderschrijven. Immers, de geachte afgevaardigde be
roept zich op een oordeel van de „Commission permanente 
Consultative" van 1923. Sindsdien, Mijnheer de Voorzitter, 
hebben wij het verdrag van Locarno, dat in 1926 is gesloten. 
En daarin worden de gevallen van aanval en bedreiging met 
aanval, grensoverschrijding, enz. in het westen van Europa 
nader behandeld. Op dit concrete verdrag is mijn antwoord op 
blz. 3 van de Memorie van Antwoord gebaseerd. Dit zou een 
gezond uitgangspunt voor discussie hebben gevormd. De ge
achte afgevaardigde heeft het niet gewild. 

De heer van Embden schildert verder een oorlogscombinatie 
waarbij Duitschland, als wij niet een partij zouden kiezen, een 
onderpand in bezit zou nemen door bezetting van een deel van 
ons gebied, evenals was voorzien in 1914 door het bezetten van 
Toul en Verdun, indien Frankrijk zich voorloopig buiten den 
oorlog had gehouden. 

Dit voorbeeld en deze suppositie toonen onderscheidenlrjK 
aan, dat er voor ons, in gevallen dat de Volkenbond onmachtig 
zal blijken, slechts één mogelijkheid overblijft, t e weten, den
geno, die onze neutraliteit mocht schenden, als tegenstander te 
beschouwen. 

Deze houding was het. die ons in 1914 redde. Dat was ook de 
houding, die Zwitserland in 1914 buiten den oorlog heeft gehou
den. 

Het vernuft van den veldheer, zegt de geachte afgevaar
digde als volgende stelling, brengt geen beslissing meer; dien 
tijd hebben wij gehad; het brengen van menschenoffers vormt 
niet meer een hulpmiddel, de oorlog is slechts een brutale men
schenslachting; omsingeling is onmogelijk geworden. 

Ik erken, dat in deze korte samenvatting de weergave van 
dit alles ver blijft beneden de schildering, welke de geachte afge
vaardigde heeft gegeven, maar hij houde mij dit ten goede. 

Deze stelling kan allicht eenigen grond vinden in de omstan
digheden, die voorkwamen tegen het einde van den oorlog, op 
het westfront, toen de fronten op elkaar waren vastgeloopen, 
en er geen ander middel meer overbleef dan concentratie van 
krachten op een bepaald frontgedeelte. Toen was inderdaad op 
het grootste deel van het terrein van den oorlog omsingeling 
onmogelijk. 

Maar wie zegt ons, mochten wij helaas getroffen worden door 
een nieuwen oorlog, dat het stelsel van 1914—1918 nog het 
stelsel van den nieuwen tijd zal zijn? De geachte afgevaardigde, 
die met een benijdenswaardige zekerheid de toekomst in blikt, 
weet precies wat er later zal gebeuren. Ik weet het niet, en 
ik wil rekening houden met de mogelijkheid, dat mocht er een 
nieuwe oorlog komen, wat God verhoede, een stelsel van oorlog
voering gevolgd zal worden, in meer dan één onderdeel afwij
kend van het tegenwoordige stelsel. E n de zoo gelaakte mili
taire deskundigen, van wier stem, wanneer men geplaatst is 
in de positie, waarin ik mij bevind, men van tijd tot tijd, 
malgró soi dan, wel eens moet kennis nemen, laten al stemmen 
hooren, die zeggen, dat er een heel ander stelsel van oorlog
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voeren mogelijk, en zelfs waarschijnlijk is te achten. De Duitsche 
generaal von Seeckt en in Engeland F ulier maken den toekom
stigen strijd afhankelijk van het optreden van kleine, goed 
geoefende en bewapende praetorianen-legers onder ervaren 
bevelhebbers. Maar de geachte afgevaardigde zegt: Zij hebben 
goed praten; ervaren bevelhebbers en het vernuft van de veld
heeren brengen geen uitkomst meer; er zal geen omsingelings
veldslag meer mogelijk zijn. Het is mogelijk, ik zal het niet 
ontkennen, maar ik wil wel verwijzen naar den eersten grooten 
oorlog na dien van 1914—18, welke dadelijk het tegendeel 
heeft bewezen. Polen ging in 1920 bijna verloren door een groote 
omsingelingspoging door de bolsjewistische legers van de om 
Warschau opgestelde Poolsche legers. Dat was een omsinge
lingsoorlog. „Niet meer mogelijk", zegt de geachte afgevaar
digde. Wat redde echter Polen? De geachte afgevaardigde, die 
geen vreemdeling is in de „histoire contemporaine", zal weten, 
dat naast het beleid van maarschalk Pilsudski, alleen het veld
heersvernuft van den Franschen generaal Weygand, die Polen 
te hulp is gesneld, Polen heeft gered. 

De jongste oorlog, welke door een Europeeschen Staat gevoerd 
werd, nl. door Griekenland tegen Turkije in 1922, bracht een 
nederlaag voor Griekenland, doordat de Grieksche troepen wer
den omsingeld; de Turksche troepen stonden onder leiding van 
een veldheer, wiens veldheerstalenten niet vallen te ontkennen, 
nl. Moestafa Kemal. Ik geloof, dat dit gesteld kan worden 
tegenover de boude, laat ik hopen niet al te ongegronde voor
spellingen van den geachten afgevaardigde, dat ' een omsinge
lingsoorlog niet meer kan plaats hebben in de toekomst en veld
heerstalenten niet meer van beteekenis zijn. 

De heer van Embden: Ik beriep mij op Churchill. 

De heer Declcers, Minister van Defensie: U was misschien 
niet in slecht gezelschap, maar de geachte afgevaardigde houde 
mij ten goede, dat ik dat beroep met hem toch niet behoef te 
deelen. 

En dan de vaak verkondigde stelling: bewapening leidt tot 
oorlog! De geachte afgevaardigde sprak van een weermacht, die 
een magneet is, welke den oorlog aantrekt. 

Wat de bewapening als leidend tot oorlog betreft, vraag ik 
— wij kunnen natuurlijk dit vraagstuk niet in onderdeelen be
handelen —: zijn het dan de Fransche legers der Sansculottes 
geweest, die de revolutie-oorlogen hebben mogelijk gemaakt? 
Was de bloedige Amerikaansche secessie-oorlog het gevolg van 
de bewapening? Is de aanwezigheid van het Britsche leger en 
do Britsche vloot in Engeland de aanleiding geweest van het 
ontketenen van den oorlog met Transvaal en den Oranje-Vrij
staat? 

Ik weet wel: het stellen van deze vragen ontwricht de stelling 
van den geachten afgevaardigde niet ten volle, maar toont toch 
duidelijk aan, dat er tallooze gevallen zijn, waarbij oorlog kan 
ontstaan, waarbij men nadrukkelijk kan aantoonen, dat die is 
ontstaan, zonder dat de aanwezigheid van een weermacht 
daarop eenigen invloed heeft geoefend. 

Dan de chemische oorlog. In een artikel in De Opbouw van 
15 Februari 11. deed een geestverwant van den geachten afge
vaardigde, de heer Marchant, opmerken, dat in geval van een 
oorlog met Duitschland Nederland dadelijk zou worden „ge
gast" . De heer van Embden zeide zoo ongeveer, aan de hand 
van een conclusie van de internationale Eoode-Kruisconferentie, 
dat vliegtuigen de vijandelijke linies kunnen overschrijden en 
de burgerbevolking zullen aanvallen. 

Wordt nu de stelling aanvaard, dat Nederland onmiddellijk 
zal worden „gegast" door Duitschland, dan geldt dit bij een 
Fransch—Duitsch conflict natuurlijk toch zeker ook en dit geldt 
dan ten aanzien van Frankrijk, de geachte afgevaardigde zal het 
niet willen of kunnen ontkennen, voor een even groot gebieds
deel als Nederland groot is, maar dan gelegen op het Franschr 
territoir. Dit gebiedsdeel wordt het bekken van Parijs. Ik heb 
het eens op een kaartje laten brengen en wij zien, dat het juist 
is het meest centrale punt van Frankrijk, de kern van alle ver
dedigingsmiddelen, het knooppunt van alle groote spoorwegen, 
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die naar de grenzen voeren, inderdaad, de nervus rerum van 
den Franschen Staat. Ook dit gebiedsdeel zou in de redeneermg 
van den geachten afgevaardigde en van den heer Marchant 
met één slag door een vijandelijke macht kunnen worden „ge
gast" en verwoest. Zou Frankrijk nu, met een dergelijke sup
positie voor oogen, maar eenzijdige ontwapening moeten aan
vaarden, zich maar kalmweg a la merci van Duitschland stellen? 
De feiten zijn anders. 

De gasoorlog wordt ons als iets enorms, als iets daadwerkelijk* 
geschilderd, waartegen geen verweer mogelijk is. 

Mijnheer de Voorzitter! Alle bewapening groeit hand aan 
hand met de verdediging daartegen. Als wij op het oogenbük 
een leger uit het steenen tijdperk plaatsten tegenover een leger 
van 1930 — vergelijking van deze twee onvergelijkbare groot
heden zou onmogelijk zijn. Tegenover een leger van Alexander 
den Grooten, met pijl en boog, zwaard en pieken bewapend, 
stonden niet dadelijk strijdmachten zooals wij die in 1914 heb
ben gekend. 

Relatief is voor ons Nederlanders de zaak niet erger of mindör 
erg dan zij is voor anderen. Ik word in dit oordeel versterkt 
door hetgeen de directie van het Zwitsersch officieel orgaan 
ter bescherming tegen gassen doet opmerken. 

Ik veroorloof mij een kort citaat. 

„De tous les moyeps de défense dont il est parlé ci
dessus, Ie plus efficace pour la protection de la population 
eivile, en cas d'attaque aérienne, est certainement I'avion 
de ehasse. Cette protection active par les avions de ehasse 
n'est toutefois pas suffisante et elle doit être cornplétée 
par les autres moyens de défense: les actifs et les passifs, 
dont il est parlé plus haut. 

Si, par 1'emploi de ces moyens, les dangers de guerre 
chimique ne sont pas toutefois écartés complètement, ils 
peuvent tout au moins êtére diminués dans de telles pro
portions, qu'une attaque par les gaz ne tournera jamais 
au désastre," 

Dat zegt men ir. Zwitserland, waar een dienst bestaat speciaal 
voor dezen afweerarbeid; na grondig onderzoek kwam men 
daar tot die conclusie. 

De heer van Embden: Dat zeggen onze deskundigen ook, dat 
is hun taak, maar anders spreken de Roode-Kruisconferenties., 

De heer Deokers, Minister van Defensie: Zij vinden dan in 
dit van deskundige zijde afkomstige citaat steun. Ik heb ook 
niet willen beweren, dat onze deskundigen anders zeggen; ook 
dezen geven aan, dat er maatregelen te nemen zijn om hulp 
te bieden aan de burgerbevolking tegen gasaanvallen uit de 
lucht. 

Wij zullen andere steden aanvallen, zegt de geachte afgevaar
digde, wederkeerigheid toepassen door gasaanvallen op de weer
looze burgerij. Maar waaraap ontleent de geachte afgevaar
digde de vrijmoedigheid om dat te beweren? Ik heb alle respeefc 
voor zijn rede, maar ik moet hem het recht ontzeggen hier 
te verklaren, dat bij de Nederlandsche Regeering het voornemen 
bestaat zich voor te bereiden voor het doen van gasaanvallen 
op weerlooze steden. De geachte afgevaardigde haalt gelukkig 
de schouders op en schijnt het dus te ontkennen. 

De heer van Embden: Maar Excellentie, waartoe dient dan 
het voorbehoud vap represaillemaatregelen ? 

De heer Deokers, Minister van Defensie: He t verheugt mij, 
dat hier klaarblijkelijk slechts van een misvatting sprake is van 
de zijde van den geachten afgevaardigde. Ik sproek hier over 
het standpunt der Nederlandsche Regeering en pu had het be
(oog vap den geachten afgevaardigde de strekking, dat deze 
P.egeering zou voorbereiden gasaanvallen op weerlooze steden. 

Dat zou in volstrekten strijd zijn met de waarheid en bij goede 
lezing van hetgeen in de stukken is geschreven, mag de ge
achte afgevaardigde die conclusie piet trekken. Wij zeggen niet 
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anders dan dat wij dat middel verafschuwen en dat wij ons 
bereid verklaren internationale overeenkomsten te sluiten om het 
te weren. Wij zullen, ook nooit een aanvang maken met het 
gebruiken van dat middel, maar, worden van vijandswege der
gelijke middelen toegepast tegen onze troepen, dan zullen wij 
verplicht zijn de vijandelijke troepen met gelijke middelen te 
bestrijdep. 

De heer van Embden: En als de vijand onze steden aan
valt? 

De heer Deokers, Minister van Defensie: Dan zullen wij 
ten strijde trekken tegen dien vijand en dan is het altijd goed, 
dat wij hier nog zoo iets hebben, dat op een weermacht lijkt. 
Dan zullen wij dien aanval op onze steden trachten te beletten. 

De opvatting, zooals de geachte afgevaardigde die toedenkt 
aan de militaire deskundigen, is ook in flagrapten strijd met 
de houding, welke die deskundigen namens Nederland hebben 
aangenomen te Genève, waar het juist om gasaanvallen uit 
de lucht ging, en waar op verzoek der Nederlandsche gedele
geerden een zin is opgenomen in het verslag der vergadering, 
zooals ik zooeven heb aangegeven

De heer van Embden: Dat is een misverstand. He t werd 
daar afgewezen als een Volkenbondsmiddel, niet als nationaal 
strijdmiddel. 

De heer Deokers, Minister van Defensie: Inderdaad, maar 
ik moge er aan herinneren, dat hetgeen ik gezegd heb, in zijn 
verband volkomen juist was. Wij denken dus niet aan een aanval 
als die, waartoe de geachte afgevaardigde ons in staat acht. 
De geachte afgevaardigde heeft zich — ik behoef er niet lang bij 
stil te staan — beroepen op prof. Keiler en pater Stratmann. 
Hij wees op hun bezwaren tegen een verdedigingsoorlog en op 
hun betoog, dat een rechtvaardige oorlog niet of nauwelijks 
mogelijk is. Wanneer dat gebeurt, zoo riep de geachte afgevaar
digde uit, zijn er dan nog wel Katholieke beginselen? 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn altijd pacifistische Katholieken 
geweest en ik geloof niet te boud te spreken, wanneer ik zeg, 
dat de overgroote meerderheid van de Katholieken pacifistisch 
is, maar er zijn ook in deze maten; de een gaat verder dan de 
ander. Hetzelfde is het geval in de partij, waartoe de geachte 
afgevaardigde behoort. De geachte afgevaardigde zal dit niet 
ontkennen, waartoe zou het overigens ook dienen, dat vele ledeu 
van de Vrijzinnig-Democratische Partij ter eere van de vele 
goede dingen, welke naar hun meening die partij wil, die partij 
trouw blijven, doch absoluut niet instemmen met de ontwape
ningsactie, die de partij voert. 

De heer van Embden: Dat ontken ik ten eenenmale. 

De heer Deokers, Minister van Defensie: Ik zal geen ge
bruik maken van de gesprekken, die ik gevoerd heb, en welke 
ik het mij ook een voorrecht reken ook te voeren met politieke 
niet-geestverwanten. Ik heb den indruk, dat er velen onder zijn 
partij zijn, die niet instemmen met het ontwapcningsprogram 
van die partij, doch zeggen: er zit veel goeds in die partij; ik 
moet mijn stem toch uitbrengen op één partij. Ik ben nu een
maal daarbij georganiseerd, maar die volte face in zake de 
weermacht heb ik altijd afgekeurd en ik betreur het, dat de 
vrijzinnig-democraten niet voldoenden werkelijkheidszin hebben 
om de eenzijdige ontwapening te veroordeelen. Ik wil hiermede ! 
slechts zeggen, dat men in elke partij menschen aantreft, die 
ten aanzien van een of ander onderdeel verder gaan dan som ! 
migen hunner partijgenooten. Een te groote liefde voor ons i 
ideaal mag ons er echter niet toe brengen de oogen te sluiten ; 
voor de realiteit. De vraag te stellen hier in deze zaak, gewijil 
aan de belangen van de practische politiek: welke eischen ster. < 
da Staatkunde op het oogenblik? Daar gaat het over en ik laat | 
prof. Keiler en pater Stratmann vrij beweren en vrij betoogen, I 
dat het wenschelijk is, dat elke oorlog achterwege blijft en dat j 
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er tal van gevallen zijn, waarbij ook een verdedigingsoorlog niet 
in overeenstemming te brengen is met de Katholieke moraal, 
maar dit alles ontslaat de Regeering niet van den plicht om de 
oogen geopend te houden voor de realiteit. Ik sta op het stand
punt, dat ook de Regeering inneemt en dat, daar ben ik zeker 
van, ook de overgroote meerderheid inneemt van de leden 
van de partij, waartoe ik behoor, de overgroote meerderheid van 
hen, die deelnemen aan de practische politiek, — en daartoe 
behooren vele moraal-theologen van onverdachten Katholieken 
huize —, dat de oorlog als uiterste middel ter bescherming van 
de onafhankelijkheid en neutraliteit in meer dan één geval ge
oorloofd is. ,, 

Komende op de doelstelling van het leger ecarteert de ge
achte afgevaardigde Indië. Ik maak hem daar geen verwijt van. 
Hij heeft daardoor eenerzijds zijn rede bekort en anderzijds zijn 
taak niet verzwaard. De geachte afgevaardigde zegt echter 
verder, dat hij ook niet zal spreken over het optreden van het 
leger ter verdediging tegen communistische aanslagen. Ja , 
Mijnheer de Voorzitter, in dit opzicht kan ik niet met den ge
achten afgevaardigde akkoord gaan. Nu maakt hij het zich 
buitengewoon gemakkelijk. Hij zegt: over Indië praten wij later. 
Dat kan ik aanvaarden, natuurlijk, maar hij ecarteert ook het 
optreden van het leger tegen communistische aanslagen. Indien 
nu zoo'n communistische aanslag eens van over de grens komt? 
De heer van Embden — hij heeft het in een ander gedeelte zijner 
rede gezegd r staat op het standpunt, dat het leger tegen 
communistische aanslagen mag optreden. Dat erkent hij dus, 
maar denkt hij dan, dat communistische aanslagen altijd moeten 
komen van binnen de grenzen? 

Wil de geachte afgevaardigde er dan geen rekening mede 
houden, dat er communisten van over de grenzen kunnen 
komen? Mag het leger ook niet optreden als er een leger komt 
van een communistischen Staat? Dat is niet meer louter theorie. 
Mag men wel het leger gebruiken tegen communistische mede
burgers, maar niet tegen communistische vreemdelingen? Als 
dat het standpunt is van den geachten afgevaardigde, kan ik het 
niet waardeeren. 

De heer van Embden: De communistische Staat is zelf een 
gevolg van den wereldoorlog, en komt er een volgende wereld
brand, dan zal de bolsjewisatie alom om zich heen grijpen. 

De heer Deckers, Minister van Defensie: Dit argument lijkt 
mij uiterst zwak; de geachte afgevaardigde moet mij dat ten 
goede houden. De communistische Staat moge een product 
zijn van den wereldoorlog, wij hebben met dat product rekening 
te houden, en bovendien hebben wij er mede rekening te houden, 
dat de communistische Staat, dien wij thans kennen, een sterfc 
leger heeft. Ik vind, dat wat de geachte afgevaardigde zeide, 
geen argument, maar ik kan begrijpen, dat hij op het oogenblik 
geen beter antwoord bij de hand heeft. De geachte afgevaar
digde heeft ook gewezen op een verklaring van de Regeering op 
5 Maart 1929 en gezegd, dat de Regeering toen heeft verklaard 
overtuigd te zijn, dat ons land van geen enkele andere natie 
eenig gevaar dreigt. Wellicht hebben wij op dit oogenblik nog 
geen reden aan te nemen, dat het anders is, maar men mag üiet 
aannemen, dat dit altijd zoo zal blijven. 

Ook hecht de geachte afgevaardigde voor ons land geen 
waarde aan de mogelijkheid van handhaving der neutraliteit 
en dan tracht hij zich ter verzwakking van mijn standpunt te 
beroepen op den oud-Minister van Oorlog Bosboom, die gezegd 
heeft, dat de Regeering dwaalt als zij neutraliteitshandhaviug 
vooropstelt als hoofddoel van de weermacht. Bewijst dit, dat 
de weermacht de handhaving der neutraliteit niet mede ten 
doel heeft? Hier in de Kamer stelt ook de heer Koster de 
handhaving van de neutraliteit niet voorop. Hij noemt in de 
eerste plaats als taak van de weermacht de bestrijding van 
communistische aanslagen, maar wil toch ook de neutraliteit 
door het leger zien handhaven. 

Ook het citaat van prof. Anema is niet ter zake dienende. 
Prof. Anema zegt, dat wanneer Duitschland de gedemili

tariseerde zone binnentrekt, er reeds sprake is van neutraliteits
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schending, maar wat wil dat zeggen? Is daarmede elk geval 
omschreven? Kunnen wij ons dan niet menig ander geval in
denken naast dat eene, dat door prof. Anema ten tooneele is 
gebracht ? 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer 
van Embden, zijn rede vervolgend, verwijt mij, of in het 
algemeen allen, die geen voorstanders zijn van eenzijdige ont
wapening, dat eenzijdige ontwapenaars de eisch wordt gesteld: 
Gij moogt dan slechts ontwapenen, als gij kunt bewijzen, dat 
door deze ontwapening de volmaakte veiligheid van Nederland 
niet wordt verstoord. Ik wil aannemen, dat misschien in het 
vuur van een of ander debat een dergelijke onmogelijke eisch 
aan den geachten afgevaardigde en zijn geestverwanten is ge
steld, maar ik wil volmondig verklaren, dat ik een dergelijken 
eisoh absurd vind en ik er niet aan zou denken die voorwaarde 
te stellen. Maar in absurditeit staat geen graad lager de eisch, 
dien de geachte afgevaardigde vervolgens heeft gesteld: Kunt 
u waarborgen, dat er ook maar een paar procent kans is, dat 
de neutraliteit van Nederland zal worden geëerbiedigd, en kunt 
u waarborgen, dat de toekomstige vreemde Regeeringen uw 
inzicht zullen aanvaarden? Mijnheer de Voorzitter 1 I s dit nu 
een vraag, passend in het overigens door intellect uitmuntend 
betoog van den geachten afgevaardigde? 

Het spreekt vanzelf, indien ik kon waarborgen, dat in de 
toekomst vreemde Regeeringen mijn inzicht zullen aanvaarden, 
ik morgen aan de Volksvertegenwoordiging een voorstel zou 
doen, dm over te gaan tot eenzijdige nationale ontwapening. 
Dien waarborg heb ik echter niet, en de geachte afgevaardigde 
mag, indien ik dien waarborg niet kan geven, mij niet verwijten, 
dat op dien grond het" defensiebeleid van de Regeering moet 
worden afgekeurd. Ik beantwoord die vraag van den geachten 
afgevaardigde dus ontkennend. 

De heer van Embden: Kunt u het dan althans waarschijn
lijk maken, dat zij ons recht op neutraliteit zullen erkennen? 

De heer Deckers, Minister van Defensie: Die waarschijnlijk
heid is aangetoond uit de stukken, volledig, en is niet bestreden 
door den geachten afgevaardigde met argumenten, welke de 
mijne te niet doen. Het is allerminst onwaarschijnlijk, dat 
landen, die zooals wij in 1914 gedaan hebben, op Ie moment 
suprème hun bereidheid toonen, om een offer te brengen, des
noods groote offers tot het doen eerbiedigen van hun neutraliteit, 
die eerbiediging ook gebracht zullen zien. Men kan natuurlijk 
alles ontkennen, en de geachte afgevaardigde heeft dan ook 
met groote stelligheid betoogd, dat het wel niet zal gebeuren, 
maar ik heb dan toch de geschiedenis van meer dan één land 
op mijn hand, indien ik het tegendeel verhoop. 

De heer Kranenburg: En art. 16 van het Volkenbonds
tractaat ? 

De heer Deckers, Minister van Defensie: Dat heb ik ook op 
op mijn hand, zooals ik het heele Pact van den Volkenbond op 
mijn hand heb, geen enkel artikel uitgezonderd. 

De heer Kranenburg: Hebt u ook voor de neutraliteit art. 16 
op uw hand? 

De heer Deckers, Minister van Defensie: Ongetwijfeld. Het 
Pact van den Volkenbond versterkt degenen, die zich berei>! 
houden om, als het moet, de neutraliteit te beschermen. Eén ! 
van de redenen, waarom de Volkenbond is gesticht, is juist 
het geven van grooter veiligheidsidee aan de Staten, en daartoe 
behoort zeker ook de bescherming van de neutraliteit. Dit klemt 
te meer, waar schending van neutraliteit en betreding van het 
grondgebied in de meeste gevallen hand aan hand zullen gaan 
en het voeren van oorlog ter handhaving van de neutraliteit 
dikwijls zal moeten samenvloeien met het voeren van oorlog 
ter verdediging van de onafhankelijkheid. 

Ik mag dus wel doen opmerken, dat noch wat gezegd is door 
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den geachten afgevaardigde den heer Kranenburg, noch de 
woorden van den geachten afgevaardigde den heer van Embden 
de besprekingen in dit opzicht eenigszins verder hebben ge
bracht. 

De heer Kranenburg: Maar art. 16 regelt het doortochts
recht. 

De heer Deckers, Minister van Defensie: Uit uw hameren 
leid ik af, Mijnheer de Voorzitter, dat ik in uw geest zal hande
len, indien ik op de laatste interruptie niet inga. 

Ten slotte wat de luchtaanvallen aangaat, waarover ook 
mevrouw Pothuis—Smit heeft gesproken. De geachte afgevaar
digde de heer van Embden wees er op, dat de luchtaanvallen 
in de toekomst niet meer zoo eenvoudig zouden zijn, maar dat 
wij zouden hebben te doen met gemengde aanvallen, dat er ge
werkt zou worden met gas, scherven en brandbommen. Hij 
vraagt zich af: wat zal er in die omstandigheden gebeuren met 
de burgerbevolking? Mogen wij veronderstellen, dat er met 
eenige kans op succes maatregelen zijn te nemen ter bescher
ming van die burgerbevolking? In schrille kleuren schetste de 
geachte afgevaardigde den invloed, die door een dergelijken 
aanval wordt geoefend. Ik vind het niet minder verschrikkelijk 
dan hij, maar ik redeneer aldus: wordt een dergelijke aanval 
voorbereid, wordt hij ondernomen, dan hebben wij nog een 
leger, dan hebben wij althans iets, waarmede wij tegen dien 
aanval wat kunnen doen. Denkt de geachte afgevaardigde, als 
wij onbewapend zouden zijn, en Nederland was terrein van den 
strijd geworden — een mogelijkheid, die altijd zeer groot is, 
aangezien wij ons geen belligerenten kunnen denken, die niet 
inzien, dat het hun belang is en het belang van hun volk, om 
zoo mogelijk te bereiken, dat de strijd gevoerd wordt buiten hun 

f renzen —, dat wij dan geheel buiten die verschrikkingen zouden 
lijven. 
He t probleem van de bescherming der burgerbevolking tegen 

gasaanvallen is door den geachten afgevaardigde den heer van 
Embden niet meer of minder dan onoplosbaar genoemd. Ik heD 
het woordelijk uit zijn hooggeachten mond opgeteekend en 
het is dus wel degelijk door hem gesproken. Dus ongewapend 
of niet, het is een onoplosbaar probleem. 

Maar is het dan niet veel juister, als het probleem onoplos
baar is, als wij er dus niets tegen kunnen doen, dat wij ten 
minste al onze krachten inspannen om een zoodanigen aanval 
te voorkomen? Het meest afschuwelijke, wat men te wachten 
heeft in een toekomstigen oorlog, zoo zeide de geachte afge
vaardigde ongeveer, is zoo'n gemengde aanval met al die leelijke 
dingen, zooals hij dat geschilderd heeft, gas, scherven, gas
bommen. Wij vinden het allen even afschuwelijk. Maar zou het 
inderdaad onmogelijk zijn, de burgerbevolking te helpen, zou
den wij hier waarlijk staan voor een onoplosbaar probleem, dan 
geldt naar mijn meening nog veel klemmender de plicht, tegen 
die aanvallers op te treden en te trachten den aanval alsnog af 
te slaan als hij eenmaal is ondernomen. Ditwil ook deRegeering. 

Al acht de geachte afgevaardigde het probleem van de be
scherming der burgerbevolking onoplosbaar, toch verwijt hij de 
Ree eering — en het is m. i. lichtelijk inconsequent zijner
zijds —, dat zij niet genoeg doet om te trachten een oplossing 
te vinden. Hij zegt: het is niet op te lossen en gij zijt mal als 
gij daaraan denkt, en het volgend oogenblik zegt hi j : maar gij 
doet er niet genoeg aan. 

De geachte afgevaardigde heeft medegedeeld — en het is 
ernstig genoeg om ook hierbij even stil te staan —, dat ik in de 
Memorie van Antwoord, ten aanzien van de mogelijkheid om in 
bestaande woningen en gebouwen collectieve schuilplaatsen voor 
de burgerbevolking in te richten, onvolledig geciteerd zou hebben 
uit het rapport van de Commission internationale d'experts pour 
la protection des populations civiles contre la guerre chimique. 
Het rapport dier commissie is opgenomen in de Revue interna
tionale de Ja Croix Rouge van Mei 1929. De resolutie, welke door 
die commissie werd aangenomen betreffende „Utilisation d'édi
fices privés pour Ia protection de Ia pópulation < ivile contre 
1'action de la guerre di imique", luidt (men kan het vinden op 
blz. 295 van het tijdschrift): 
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,,La commission déeide d'adopter Ie rapport modifié du 
colonel Fierz, chef du Service technique militaire suisse 
sur „l'Utilisation d'édifices privés pour la protection de la 
population civile contre l'aotion de la guerre chimique" 
ainsi que ses conclusions." 

De conclusie van het rapport van den kolonel Fierz luidt let
terlijk — ik verwijs naar blz. 325 —: 

„L'utilisation d'édifices privés en vue de la protection 
contre les gaz nous parait entièrement réalisable. Elle 
nécessite toutefois un tres grand travail d'éducation et 
d'instruction afin de familiariser Ie public avec ce sujet." 

Mijnheer de Voorzitter! Aangezien alleen de eerste resolutie 
de mogelijkheid van het inrichten van schuilplaatsen in bestaan
de woningen en gebouwen behandelt en de betrokken passage in 
de Memorie van Antwoord alleen die mogelijkheid beschouwt, 
kan toch, de geachte afgevaardigde zal dat moeten toegeven na 
deze toelichting, van een ontijdig afbreken van het uit de reso
lutie der commissie aangehaalde geen sprake zijn. 

De heer van Embden: U hadt moeten voortgaan met 
citeeren. 

Do heer Deckers, Minister van Defensie: Ik heb hier vol
ledig behandeld het punt, dat ik heb behandeld in de Memorie 
van Antwoord. 

De heer van Embden: Onmiddellijk verder staat: onderaard
sche verblijven. 

De heer Deckers, Minister van Defensie: Aangaande het 
punt, dat ik besproken heb, heb ik mij citaten veroorloofd en 
dat heb ik met voldoende volledigheid gedaan. 

De heer van Embden: U hebt afgebroken, waar n hadt 
moeten voortgaan; ik erken, te goeder trouw, gelijk ik ook 
vanochtend verklaard heb. 

De heer Deckers, Minister van Defensie: Ik ben dankbaar, 
'dat de geachte afgevaardigde dit opnieuw erkent, maaa ik 
meen er volledig in geslaagd te zijn, aan te toonen, dat de 
voortzetting van het citaat niet paste in het betoog, dat ik 
gehouden heb. Als de geachte afgevaardigde de Handelingen 
nog eens naleest, zal hij moeten erkennen, dat ik gelijk heb. 

De heer van Embden: Weet u, dat de commissie onder
aardsche verblijven heeft aanbevolen? 

De heer Deckers, Minister van Defensie: Ik heb dat gelezen; 
de heer van Embden heeft vanmorgen op minder sympathieke 
manier dan nu gezegd, dat ik dat niet gelezen heb. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga dan nu nog met enkele woor
den stilstaan bij het betoog, door den geachten afgevaardigde 
gehouden naar aanleiding van de chemische oorlogsbestrijding 
daar, waar hij den spot drijft met de aanwijzingen, welke van
wege het Departement van Defensie aan de burgerij gegeven 
zijn. Spot is altijd een heel gemakkelijk wapen, maar de ge
achte afgevaardigde zal het met mij eens zijn, dat in geval 
er moeilijke omstandigheden mochten aanbreken voor een be
paalde groep van de bevolking, voortvloeiend uit een aanval 
met gas uit de lucht, dikwijls het meest eenvoudige middel 
uitstekende gevolgen kan hebben. He t middel moge een beetje 
vreemd klinken, als men het zwart op wit geschreven voor 
zich ziet en het betoog van den geachten afgevaardigde was 
uitstekend om op sommiger lachspieren te werken, maar ik 
geloof toch, dat het niet zoo gek is, om eenvoudige en zeer 
voor de hand liggende middelen, die men anders misschien, 
juist omdat zij zoo eenvoudig zijn, zou verwaarloozen, even 
onder de aandacht te brongen. He t is allerminst de bedoeling 
van deugen-e, die het boekje het licht heeft doen zien, om geen 
andere hulpmiddelen aan de burgerbevolking aan te bevelen 

dan die, welke de geachte afgevaardigde — ik erken het — 
niet zonder zwier in zijn betoog van hedenmorgen heeft ge
citeerd. 

Wanneer de geachte afgevaardigde nu, naar ik hoor, een op
merking maakt over het uitdeden van prijzen, dan zou ik willen 
opmerken, dat, als de geachte afgevaardigde deel uitmaakte van 
de commissie, die prijzen heeft uit te deelen, hij ongetwijfeld 
een waardige belooning zal toekennen. 

De geachte afgevaardigde zegt, dat de Minister niet wil aan
vaarden de beschuldiging van lichtvaardigheid en lichtzinnig
heid, ten aanzien van de bescherming van de burgerbevolking 
tegen gasaanvallen uit de lucht. Inderdaad, die beschuldiging 
wijs ik af met alle klem. Ik heb de overtuiging, dat er ten aan
zien van de bescherming der burgerbevolking maatregelen moe
ten worden genomen, en ik heb er bij meer dan één gelegenheid 
op gewezen, dat het de taak is van de burgerlijke Overheid om 
te dien aanzien niet stil te zitten. Ik heb er vanmorgen nog bij 
interruptie den geachten afgevaardigde op gewezen, dat ik zelfs 
zoo ver wil gaan, dat ik thans overweeg of het niet noodig kan 
zijn om het nemen van die maatregelen, voor zoover het moge
lijk is, bij de wet te regelen. E n dan zegt de geachte afgevaar
digde mij nog: gij zijt lichtvaardig en lichtzinnig ten aanzien 
van dit vraagstuk! Het ligt voor de hand, dat ik een dergelijk 
verwijt verre van mij werp. Ik zal niet met een dergelijk gemak 
den geachten afgevaardigde ten aanzien van de behandeling van 
het ontwapeningsvraagstuk van lichtvaardigheid en lichtzinnig
heid beschuldigen als de geaohte afgevaardigle zich de vrijheid 
veroorlooft te doen ten aanzien van de Regeering, waar het geldt 
zulk een groot belang voor het Nederlandsche volk. 

De heer van Embden: Schuift u de kosten hoofdzakelijk ai 
op de gemeentebesturen of niet? 

De heer Deckers, Minister van Defensie: De gemeente
besturen zijn de eerstaangewezenen om in dezen voor de bevol
king te zorgen, ook omdat de organisatie dan het best zal kun
nen plaats hebben. Maatregelen — de geachte afgevaardigde 
zal dit uit de rapporten, die hij gelezen heeft, hebben kunnen 
vaststellen — als het innemen van schuilplaatsen, het verschaf
fen van bepaalde ingrediënten aan sommige groepen uit de ge
meentelijke bevolking, zooals personen, behoorende tot de poli
tie of brandweer, kunnen verreweg beter genomen worden door 
de gemeentelijke dan door de Rijksoverheid. Maar daarom staat 
de Regeering niet onverschillig tegenover het vraagstuk. Een 
Regeering, die op een bepaald oogenblik naar haar overtuiging 
meent, dat voor de burgerlijke Overheid in de gemeenten — 
misschien ook die in de provincies — een taak is weggelegd, 
hoe gewichtig deze ook zij, mag op dien grond niet worden be
schuldigd van lichtvaardigheid en lichtzinnigheid. Ik hoop dan 
ook, dat de geachte afgevaardigde de heer van Embden deze 
grove beschuldiging zal willen terugnemen. 

Ten slotte nog een enkel woord met betrekking tot hetgeen 
de geachte afgevaardigde gezegd heeft over het ontwapenings
ontwerp van Denemarken. Een enkel woord slechts, om vooral 
den geachten afgevaardigde ten aanzien van één punt gerust te 
stellen. De Regeering, en met name de Minister van Defensie, 
is geenszins vervuld geraakt van een panischen schrik toen 
dit wetsontwerp werd ingediend. Alleert al om deze reden niet, 
omdat ik op het standpunt sta, dat hetgeen de Deensche Regee
ring oirbaar acht geheel ter verantwoording is van de Deensche 
Regeering en niet van de Nederlandsche. 

De geachte afgevaardigde zegt, dat de bestrijders van natio
nale ontwapening verklaren, dat het Deensche ontwerp geen 
ontwapening brengt. Welnu, dat verklaar ik ook; het brengt 
vermindering van bewapening, maar ontwapening is het niet, 
want er blijft b.v. nog een weermacht te land, die de beschik
king zal hebben over 350 kanonnen, zelfs ultra-moderne auto
matische, die in Nederland nog niet zijn ingevoerd, en die 
bijzonder geschikt zijn voor den strijd tegen tanks en vlieg
tuigen. De militaire woordvoerder der linkerpartij in Dene
marken de heer Hansen zeide dan ook, dat het ontwapenings
voorstel betrekkelijk goed voorziet in een uitrusting aan moderne 
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bewapening. Het Deensche voorstel strekt dus tot een groote 
vermindering van bewapening, maar ontwapening is het niet. 
Ook zegt de Deensche Regeering niet, dat zij niet het voor
nemen heeft de wcermacht eventueel te laten optreden tegen 
een uit den vreemde komende strijdmacht. Zij geeft dus aan 
die weermacht niet de beperkte' taak van een zoogenaamd 
politiekorps. 

Toch zegt de geachte afgevaardigde de heer van Embdep, dat 
hij de Nederlandsche Regeering in gebreke wil stellen als deze 
niet het voorbeeld van Denemarken volgt. De geachte afgevaar
digde moet het mij ten goede houden, maar de Nederlandsche 
Regeering zal hetgeen zij meent in zake de landsverdediging te 
moeten doen, beoordeelen uit een oogpunt van internationale 
beteekenis en internationale verhoudingen, maar in elk geval 
niet in de laatste plaats van uit een oogpunt van Nederlandsen 
en niet van Deensch belang, en ik meen, dat men dit van de 
Regeering mag verwachten. 

Ten slotte hebben de geachte afgevaardigden de heer van 
Embden en mevrouw Pothuis—Smit. betoogd, dat het der Re
geering ontbreekt aan het verlangen om te gemoet te komen aan 
hetgeen leeft aan vredesidealen in het Nederlandsche volk. 

Mijnheer de Voorzitter! De Regeering wil een sterke en 
krachtdadige bevordering van de vermindering van bewapening. 
Ik persoonlijk zal daartoe naar de mate van a l mijn krachten 
medewerken. Het vredesideaal wordt door mij aangehangen met 
een onverwoestbare liefde, en ik ontzeg ieder het recht, om te 
verklaren, dat het mij in dezen aan. liefde, aan oprechtheid man

(Minister Deckers e. a.) 

geit. Het bestaan van die onverwoestbare liefde voor het vre
desideaal kan echter samengaan met het verlangen, om te 
handhaven een weermacht, welke in staat is, zoo noodig, haar 
laak te vervullen en daardoor het volk gelegenheid biedt èn het 
vredesideaal èn zijn andere idealen na te streven. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het ontwerp van wet wordt aangenomen met 29 tegen 13 
stemmen. 

Vóór hebben gestemd de heeren Pollema, van Lanschot, de 
Jong, Haffmans, van Citters, van den Bergh, Janssen, van 
Voorst tot Voorst, de Veer, Blomjous, de Gijselaar, Briët, 
Arntz, Koster, van der Hoeven, van Wassenaer van Catwijck, 
Rink, de Savornin Lohman, van der Lande, Fock, Michiels van 
Kessenich, Smeenge, Steger, Serrarens, Diepenhorst, van Sasse 
van Ysselt, de Vlugt, de Bruijn en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren Rugge, Hermans, Ossen
dorp, van Embden, mevrouw Pothuis—Smit, de heeren Wester
dijk, Kranenburg, Polak. Oudegeest, de Zeeuw, Danz, Wibaut 
en Moltmaker. 

Afwezig waren bij deze stemming de heeren Anema en 
Mendels. 

De vergadering wordt gesloten. 
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