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34ste VERGADEEING. — 12 D E C E M B E R 1929. 

Uitbrengen van verslag over verzoekschrif ten. — 2. .Vaststelling Hoofdstuk .VIII, 1930. 

AYONDVBEeADEBHf&. 

(Bijeenroepingsuur 8 namiddag.) 

Voorzitter de heer van Schau. 

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

De heer Dnymaer van Twist, voorzitter van de begrootings
commissie, brengt het volgende verslag ui t : 

In handen van de begrotingscommissie zijn gesteld de na
volgende adressen: 

een, van het bestuur van den Bond van Mobilisatie-invaliden 
en van hun nabestaanden, gevestigd te Drachten, verzoekende, 
dat de Kamer haar invloed zal aanwenden voor de totstand
koming van een billijke regeling; 

zestien, respectievelijk van:' 
J . M. van de Garde, sergeant-majoor-instructeur 1ste reg. 

o. a., te Gorinchem; 
J . van Loozen, sergeant-majoor-administrateur 14de reg. 

inf., te Middelburg; 
A. Groenendijk, sergeant-majoor instructeur 1ste reg. o. a., 

te Gorinchem; 
A. B . Uhl, onderofficier-instructeur b / h L. S. K. Amster

dam, te Haar lem; 
W. H. Burksen, sergeant-majoor-instructeur 1ste reg. o. a., 

te Amsterdam; 
A. A. Maljers, sergeant majoor-instructeur 1ste bataljon 

genietroepen, te Utrecht; 
A. J . Hirdes, sergeant-majoor-instructeur 1ste reg. infan

terie, te Maastricht; 
A. Soetekouw, sergeant-majoor-administrateur 13de reg. 

infanterie, te Maastricht; 
J . D. H . Brüggeman, adjudant-onderofficier-administrateur 

13de reg. infanterie, te Maastricht; 
C. J . J . M. Florusse, sergeant-majoor-administrateur 18de 

reg. infanterie, te Amsterdam; 
H . W. Inklaar, sergeant-majoor-instructeur regiment wiel

rijders, te 's Hertogenbosch; 
A. J . Versluijs, adjudant-onderofficier-administrateur 11de 

reg. infanterie, te Middelburg; 
J . E . de Weerd, sergeant-majoor-administrateur 13de reg. 

infanterie, te 's Hertogenbosch; 
M. P . Bijl, adjudant-onderofficier-administrateur verlofs

school, te Breda; 
G. M. Opdebeke, adjudant-onderofficier-administrateur 13de 

reg. infanterie, te Maastricht; 

(Duymaer van Twist e. a.) 

J . M. L . Dehue, sergeant-majoor-administrateur 13de reg. 
infanterie, te Maastricht, 

allen verzoekende, dat de bezoldiging, aan den rang verbon
den, worde toegekend; 

vijf, respectievelijk van : 

L . Korteweg, sergeant-majoor-administrateur reg. kust-artil
lerie, te Vlissingen; 

G. J . H . Bolleurs, sergeant 2de schoolcompagnie korps lucht
doel-artillerie, te Utrecht; 

J . M. Luys, sergeant 13de reg. infanterie, te Maastricht; 
N. Verver, sergeant 2de reg. o. a., te Naarden; 
S. Bakker, sergeant 1ste reg. o. a., te Gorinchem, 
allen verzoekende verbetering van positie en snellere bevor

dering; 

een, van W. van Loef, fourier bij het 1ste bataljon regiment 
genietroepen, verzoekende een cursus op te richten voor ser
geant-majoor-administrateur bij het regiment genietroepen; 

een, van G. J . Bronsdijk, sergeant bij het 7de reg. infanterie, 
te_ Amsterdam, verzoekende de promotieregeling in dien zin te 
wijzigen, dat aanstelling tot sergeant-majoor bij gebleken ge
schiktheid na 15 dienstjaren als sergeant plaats vinde. 

De commissie stelt voor, deze adressen neder te leggen ter 
griffie, ter inzage van de leden. 

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. c 

De heer van Rappard: Mijnheer de Voorzitter! He t ligt niet 
in mijn voornemen, bij deze begrooting lang bij het ontwape
ningsvraagstuk, dat in de laatste jaren herhaaldelijk door voor
en tegenstanders is belicht, stil te staan. Aangezien sommige 
partijen in den verkiezingsstrijd en later ook nog in partijver
gaderingen, zich niet hebben ontzien partijen, waaronder ook 
de mijne, die tegen de eenzijdige nationale ontwapening gekant 
zijn, voor militaristisch uit te maken, gevoel ik mij gedrongen, 
een oogenblik aan deze aangelegenheid te wijden. 

E n dan past het mij in de eerste plaats in herinnering te bren
gen, dat onze te vroeg ontslapen leider, mr. Dresselhuys, een 
vooraanstaande plaats heeft ingenomen in de vredesbeweging 
en dat het pad, door hem gebaand, het eenige pad is, dat zijn 
geestverwanten gaan moeten en zullen, opgewekt door het waar
achtige gevoel van internationale saamhoorigheid. 

Sinds zijn verscheiden is er bij ons, liberalen, niets veranderd. 
Hij heeft voor de vredesbeweging gedaan wat hij kon, zoowel 

in als buiten het Parlement. Altijd stond hij in de voorste rij 
om te arbeiden voor den vrede. 

Leest men zijn verschillende redevoeringen, dan zal ook daar
uit ten duidelijkste blijken, dat hij steeds tegen eenzijdige natio
nale ontwapening gewaarschuwd heeft. 

Hoort hem nu eens als volgt spreken: Wij, als kleine natie, 
hebben het allergrootste belang bij de ontwapeningsgedachte. 
Vooreerst omdat wij natuurlijk in dien wedstrijd van bewapening 
ten achter zullen blijven en ook behooren te blijven, maar vooral 
ook hierom, omdat wij als kleine natie, die van nature pacifist 
zijn moet, niet passief pacifist, maar actief pacifist, die geen 
militaire aspiratiën kent, noch wil kennen, in de eerste plaats 
geroepen kunnen zijn, om de zedelijke taak te vervullen van de 
voorloopers van deze gedachte te zijn. 

Ik bedoel niet voorloopers van ontwapening vóór alle anderen 
uit, maar wel moeten wij behooren tot hen, die in de eerste 
gelederen strijden voor de vervulling van de hoogste gedachte 
van dit, zou ik willen zeggen, practisch ideaal. 

Hoort hem bij een andere gelegenheid zeggen: Daarom is het 
mij volkomen onbegrijpelijk, hoe men in Nederland, wanneer 
men aan het volk duidelijk wil maken, wat de gevolgen zullen 
zijn van het protocol van Genève, het zal kunnen voorhoud°n, 
dat men dat protocol kan onderschrijven en dat Nederland zich 
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niettemin nationaal kan ontwapenen. Hier is zoo uitdrukkelijke 
tegenstrijd, zoo gevaarlijk dualisme, zoo een bedenkelijke positie 
als informator tegenover ons volk, dat ik mij nog niet kan voor
stellen, dat de heer Marchant ooit ernstig dit standpunt zou 
willen aannemen. 

Wanneer men uitgaat van het standpunt: wel deelnemen aan 
militaire sancties en toch nationale ontwapening, dan kan ik het 
niet anders qualificeeren dan als een Januspositie, het hebben 
van twee aangezichten. Zoolang men niet rondweg durft en kan 
erkennen, dat het teekenen van het protocol ook medebrengt de 
kans op militaire prestaties, zoolang heeft men zich niet kunnen 
opwerken tot die hooge gedachte van offervaardigheid, die een 
nieuwe georganiseerde wereld van de Staten zelf eischen zal. 

Ik voor mij onderschrijf gaarne ook deze zijn woorden: 

„ Ik voor mij acht militarisme en imperialisme beide 
ondeugden in dien zin, dat men bedoelt door geweld iets 
te verkrijgen wat men nog niet heeft en een ander toe
behoort, dat men zijn leger en vloot dienstbaar wil maken 
aan veroveringen of het behalen van voordeelen op anderen, 
maar nooit kan men noemen militarisme en imperialisme 
het verdedigen van eigen grondgebied of bezit en van eigen 
goed. Mocht men onder militarisme en imperialisme ver
staan den plicht om zijn vaderland, zijn bezittingen en zijn 
onafhankelijkheid te verdedigen, dan zal ik heel gaarne de 
qualificatie militarist en imperialist aanvaarden. '

Herhaaldelijk toonde ik in denzelfden geest aan, dat nu 
Nederland toegetreden is tot den Volkenbond, wij ons ook niet 
mogen onttrekken aan een uitrusting, omdat dit hooge moreele 
plicht is en wij door nationaal en eenzijdig te ontwapenen, boe 
verleidelijk dit ook klinke voor de kiezers en hoe een goedkoop 
middel dat ook is om hen en vooral de vrouwen te vangen, wij 
onverantwoordelijk zouden doen en klap zouden loopen op de 
oorlogsellende en het bloed van anderen. 

Ik mag hier nog wel even in herinnering brengen wat een van 
mijn partijgenooten, prof. van der Vlugt, indertijd zeide: 

„Naast het machtsmisbruik van den sterke, is er maar 
één gedragslijn, die een nog misselijker indruk te weeg 
brengt: de houding van den zwakke, die met zijn machte
loosheid coquetteert en van geen schild wil weten dan het 
karakterloos beroep op de edelmoedigheid der anderen." 

Ontwapening is slechts toelaatbaar, wanneer zulks geschiedt 
door alle landen te gelijk. 

Nederland kan met zijn beteekenisvolle geographischc ligging 
aan den mond van Europa's grootste stroomen en met zijn be
langrijke havens aan zee in zake ontwapening niet voorgaan. 

Maar dat neemt niet weg, dat ook wij, liberalen, het streven 
naar beperking van de bewapening, voorlooper van de uiteinde
lijke algeheele ontwapening naar wij hopen, dat bijna overal 
bijval vindt, met warmte steunen. 

De grens van het toelaatbare minimum mag echter niet wor
den overschreden, welk minimum weer afhankelijk is van de 
internationale verhoudingen. 

Wat het optreden van dezen Minister betreft, met belangstel
ling en vertrouwen wacht ik de toekomst af. 

Bij verschillende oorlogsbegrootingen der laatste jaren ston
den de Minister en ik dikwijls naast elkaar in onze wenschen, 
helaas! ook wel eens tegenover elkaar. Ik moge hopen, dat de 
wijzigingen, die wij gezamenlijk noodig achtten, de maatregelen, 
die wij gezamenlijk wel eens bepleitten, bij dezen bewindsman 
een warm onthaal zullen vinden. 

Onder hoofdstuk „Defensie in het algemeen" worden ook be
sproken de samenvoeging van de militaire Departementen en 
de inrichting van het Departement van Defensie. 

Op de vraag in het Voorloopig Verslag hoe groot nu wel de 
bezuinigingen zijn geweest als gevolg van de fusie der Departe
ten van Oorlog en Marine, die ons voorgespiegeld zijn, gaat de 
Minister zoo goed als niet in. Ik begrijp, dat de Minister in zijn 
antwoord niet al zijn kruit heeft willen verschieten; hij vergeve 
mij echter de opmerking, dat hij, zoowel wat dit punt betreft en 
nog menig ander punt, een beetje te zuinig is geweest in het 
verschieten van het hem ten dienste staande kruit. Met belang

stelling zie ik een uitvoerige beantwoording van den Minister 
te gemoet op de vragen, die hij in de Memorie van Antwoord 
meende achterwege te kunnen laten. 

Een enkele opmerking wensch ik mij nog te veroorloven pver 
het Bureau Scheepsbouw en de afdeeling Materieel. De Minister 
wijst er op in de Memorie van Antwoord, dat de instructie van 
den directeur van scheepsbouw sedert jaren onveranderd is ge
bleven. Nu komt het mij echter noodig voor, dat ook de chef 
materieel een instructie krijgt om te voorkomen, dat hij zich te 
veel met de technische details inlaat, die tot de competentie van 
de technische bureaux behooren. 

Thans een kort woord over het Regeeringsbeleid landmacht. 
De Minister zegt in de Memorie van Antwoord, dat dè strijd
waarde van het leger, als geheel beschouwd, niet verminderd is 
en de verhouding van de sterkte der infanterie, zijnde 55 pet. 
van de legersterkte, geenszins ongunstig is. In Frankrijk en 
België bedraagt dit percentage ruim 50 pet. Hier ben ik het met 
den Minister volkomen eens, maar ik zou in dit verband den 
Minister willen vragen, of inderdaad het contingent van 19 000 
man werkelijk onder de wapenen komt. 

Verder merkt de Minister op, dat een sterkte van vier gelijk
waardige divisiegroepen van de tegenwoordige samenstelling 
voor het veldleger in oorlogstijd en, in verband daarmede, een 
vredesindeeling van dat veldleger in vier divisiën van de be
staande samenstelling, voor een doeltreffend gebruik van ge
noemd operatie-orgaan onontbeerlijk zijn. 

Hieruit mag men de gevolgtrekking maken, dat er van ophef
fing van een divisie, zooals eenige couranten vermeldden, geen 
sprake is. 

In de zooeven door mij geciteerde passage wordt echter heele
maal niet gesproken over het vliegwapen. 

Ik zoude naar aanleiding hiervan deze opmerking willen 
maken: is de Minister bij behoud van die vier divisies in staat 
om te zorgen voor de voldoende ontwikkeling van het vlieg
wapen en van de luchtafweermiddelen ? 

De Minister vraagt f 300 000 meer voor vliegtuigen, doch 
f 200 000 minder voor de motoren. 

Is deze aangevraagde som voldoende om het vliegwapen, dat 
tot één van de belangrijkste wapens van den tegenwoordigen 
tijd behoort, zooals ik zeide, tot een zoodanige ontwikkeling te 
brengen, waarop dat nieuwe wapen recht en aanspraak heeft? 

Bij het Regeeringsbeleid landmacht zijn ook de herhalings
oefeningen ter sprake gebracht. 

Ik moet uit den aard der zaak afgaan op verslagen, of op het
geen ik uit den mond van hen, die er aan deelgenomen hebben, 
heb opgevangen, en dan aarzel ik niet, te verklaren, dat er nog 
veel is, wat verbetering vraagt. 

Verblijdend is het verschijnsel, dat in het algemeen de orde 
en tucht, het saamhoorigheidsgevoel niet te wenschen overliet, 
dat de goede verstandhouding tusschen meerderen en minderen 
geregeld waarneembaar was. 

Maar evenals in 1927 en 1928 het geval was, bleek ook nu 
weer, dat de geoefendheid te wenschen overliet. 

Ik voor mij geloof, dat door het indeelen van meer beroeps
personeel in den troep, ten einde meer leiding te kunnen geven, 
zonder maar in het minst voor „ontvoogding" van het verlofs
personeel te pleiten, verbetering zou kunnen brengen. 

Om een enkel voorbeeld te noemen. Bij de herhalingsoefenin
gen treedt bij elke compagnie op als administrateur een sergeant
titulair, die met zijn lichting is opgekomen, even werd geoefend 
en daarna een cursus moest volgen. 

Dat is o. a. verkeerd en leidt tot administratieve moeilijk
heden, vooral in oorlogstijd. 

Vroeger had men daarvoor de sergeant-majoor-administrateur, 
de moeder van de compagnie, zooals hij vroeger wel genoemd 
werd, in alles doorkneed, waarop men rotsvast kon bouwen. 

De goede niet te na gesproken, komt een groot gedeelte van 
het werk thans neer op de schouders van de meerderen. Moge 
in het algemeen in vredestijd één instructuur voldoende zijn, in 
oorlogstijd is dit zeker niet het geval. 

Voorts meen ik, dat een meer en ernstig samen oefenen der 
wapens dringend noodig zal zijn. 
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Uit Het Vliegveld, September 1929, over de luchtwerkzaam
heid bij de manoeuvres, citeer ik de volgende passage: 

„ E r waren dit jaar factoren te over, die afbreuk deden 
aan de resultaten der samenwerking tusschen vliegdienst 
en grondcommando's. In de eerste plaats noemen we de 
mate van ongeoefendheid, waarvan in een aantal gevallen 
werd blijk gegeven door de bediening van U-lappen en 
radioposten der infanterie en artillerie; het maakte vaak 
den indruk, dat het groote belang, dat in een vlotte en 
correcte samenwerking met de vliegtuigen schuilt, door de 
troepen op den grond allerminst wordt ingezien." 

Ook De Standaard zegt over die geringe samenwerking: 

, ,Een van de dingen, welke onze aandacht trok, is o.a. 
ook, dat de samenwerking tusschen de verschillende wapens 
nog niet zoodanig is als geëischt mag worden. Met ver
kenningen door vliegeniers wordt nog te weinig rekening 
gehouden; zelfs al scheert een vliegtuig tot 20 M. boven een 
colonne, dan nog vergeet een groepscommandant wel eens 
zich en zijn manschappen te dekken. "

tegen te spreken, dat sedert 1926 de toeloop minder wordt; 
daarenboven heeft dit voorschrift het slechte gevolg, dat deze 
jongelui hun dienst verrichten met minder animo en dit ontegen
zeglijk het instituut schaadt. Beter ware het ten deze wijzi
gingen aan te brengen en ik zou gaarne vernemen of de Minister 
bereid is, in het belang van de goede zaak, daartoe over te gaan. 

In het Voorloopig Verslag werd ook de opmerking gemaakt, 
dat een groot aantal officieren en onderofficieren bij het voor
oefeningsinstituut geplaatst zijn, die den hun opgedragen dienst 
met tegenzin vervullen. Dit blijkt inderdaad waar en het is dui
delijk, dat men zijn plichten met veel minder animo vervult bij 
een dienstvak, waarvoor men niet veel voelt, dan bij een vak, 
waar men wel veel voor voelt. Daarom is een scherpe selectie 
noodig van het personeel en moeten bij het instituut alleen zij 
worden aangesteld, die in principe voor dat instituut voelen. 

Alvorens van dit punt af te stappen, zou ik toch mijn waar
schuwende stem willen laten hooren, om toch vooral niet in te 
gaan op den wensch om vervolgoefeningen te houden onder 
eigen personeel in oefencentra. Dit zal tot afscheiding aanleiding 
geven; men zal allerlei groepjes krijgen. Roomsche, Protes
tantsche, enz., enz. De eenheid van het land blijve zooveel 
mogelijk tot uitdrukking komen in het leger. 

De opleiding van de officieren en die der onderofficieren is 
ook een belangrijk vraagstuk, waaraan in het Voorloopig Ver
slag aandacht is gewijd. 

Wat de eerste opleiding betreft, het was duidelijk, dat er 
iets gedaan moest worden. De ambtsvoorganger van den Minis
ter heeft de officiersopleiding stopgezet; ik zeide reeds ten 
vorigen jare, dat ik dit een hoogst bedenkelijk feit achtte, aan
gezien op deze wijze de noodzakelijke aanvulling van het offi
cierskorps niet voldoende gewaarborgd was. De vorige Minister 
heeft dit toegegeven; het overcompleet was sneller ingekrompen ' 
dan hij had kunnen voorzien. Er is een hiaat ontstaan, waar
door verscheidene jongeren zijn komen te ontbreken, hetgeen 
last veroorzaakt bij het vervullen der hoogere rangen. De 
Minister zag in, dat voor de toekomst er voor gewaakt moest 
worden, dat niet op een gegeven oogenblik een heele troep 
officieren te gelijk zal moeten worden opgeleid, doch geleidelijk, 
op wetenschappelijke gronden gebaseerd. Aan de verdere oplei
ding der beroepsofficieren zou Minister Lambooy zijn aandacht 
blijven schenken. De nieuwe Minister heeft een middel gezocht 
en gevonden, om aan het euvel te gemoet te komen en een 
regeling getroffen, waarbij uit de scholen voor verlofsofficieren 
de leerlingen voor de Koninklijke Militaire Academie worden 
gerecruteerd. Na een cursus van negen maanden worden die 
reserve-officieren beroepsofficieren. Dezen maatregel acht ik in 
hooge mate bedenkelijk. Het zullen niet de besten zijn, die 
daarvoor in aanmerking zullen komen, met als gevolg, dat uit 
die met spoed opgeleide beroepsofficieren niet die commandan
ten zullen groeien, waaraan het leger voor de aanvoering be
hoefte heeft. 

Wanneer men bedenkt, dat vroeger een regeling, waarbij 
men twee jaar in Breda moest doorbrengen, niet voldaan heeft, 
dan behoeft het geen betoog, dat thans een cursus van negen 
maanden, om beroepsofficier te worden, niet voldoende kan 
geacht worden en op teleurstelling moet uitloopen. 

De Minister zegt, dat het een uitzonderingsmaatregel is; laat 
het dan ook een uitzonderingsmaatregel blijven. In ieder geval 
is duidelijk gebleken, dat men de opleiding nooit meer moet 
stopzetten. Dat wreekt zich later. 

E n nu de opleiding der onderofficieren. Het antwoord, dat 
de Minister geeft op de vraag, hoe hij zich die opleiding denkt, 
is m. i. niet afdoende en niet voldoende. Zoodra bij de wapens 
of wapengedeelten, bij welke door de aanvulling van het korps 
beroepsonderofficieren niet wordt beschikt over voor opleiding 
tot sergeant (wachtmeester) in aanmerking komende vrijwillig 
dienende korporaals, de behoefte aan bedoelde aanvulling blijkt, 
zullen dienstplichtige sergeanten (wachtmeesters) in de gelegen
heid worden gesteld, vrijwillig in werkelijken dienst te komen 
voor het doorloopen van een aanvullende opleiding, ten einde 
na gebleken geschiktheid over te gaan naar het beroepskader. 
Nu zou ik den Minister willen vragen: wat voor reden is er 

Hoe geheel anders in dit in Zwitserland, voeg ik hieraan toe. 
Het is noodig, dat aan die samenwerking, mede aan de samen

werking tusschen infanterie en artillerie in het vervolg de noo
dige aandacht wordt geschonken en laat, Mijnheer de Voorzitter, 
vooral de week, die de reserve-officieren langer opkomen dan de 
manschappen, goed besteed worden om zich in te werken in de 
nieuwe reglementen. 

Niets maakt slechter indruk tegenover de ondergeschikten, 
dan dat men een verouderd commando geeft of een maatregel 
uitvoert, die reeds tot het verleden behoort. 

Over een belangrijk punt waren het Kamerlid Deckcrs en ik 
het niet eens, en dit betrof het voorinstituut, waarover wij bij 
de wijziging van de Dienstplichtwet uitvoerig hebben gedebat
teerd. 

Ik stelde toen den Minister Lambooy een middenweg voor, 
door te bepalen, dat het diploma van voorgeoefende recht geeft 
op 3J maand verkorting van den gewonen oefentijd, waarna de 
voorgeoefenden nog gedurende 2 maanden met hen, die van 
den aanvang af bij het leger hun opleiding hadden genoten, 
zouden moeten dienen. 

Dit amendement werd door den Minister overgenomen, doch 
de Kamer verwierp het aldus gewijzigde Begeeringsvoorstel. 

De tegenwoordige Minister wilde van verandering niets weten. 
Blijkens de rapporten der legerautoriteiten staan de voorge

oefenden bij de niet voorgeoefende dienstplichtigen ten achter 
ia het optreden in groepsverband en in het gebruik maken van 
het terrein, terwijl hun bedrevenheid in het schieten in het alge
meen onvoldoende werd bevonden. Voorts lieten hun militaire 
vormen en gedisciplineerdheid veel te wenschen over. Speciaal 
wat de infanterie betreft zijn ze niet ingeloopen; na veertien 
dagen kunnen zij niet meer. 

In het stelsel zijn zooveel mogelijk verbeteringen aangebracht 
en waar nu blijkt, dat niettegenstaande allo pogingen, die zijn 
aangewend, de resultaten niet bevredigend zijn, moet er iets 
gebeuren. 

Het is duidelijk, Mijnheer de Voorzitter, dat ik niet wil terug
komen op mijn voorstel om te komen tot een reductie van 3^ 
maand, het zou zijn vechten tegen de bierkaai en van dezen 
Minister is hiervan niets te verwachten. 

Maar wel mag ik deze vraag aan den Minister stellen en ik 
vermoed zelfs, dat Zijn Excellentie deze vraag al eens onder 
de oogen heeft gezien: wat denkt hij te doen in de gegeven om
standigheden, nu hij aan het hoofd van het Departement is 
komen te staan en dus de verantwoordelijkheid draagt, om ver
betering te brengen in den toestand? Welke plannen overweegt 
hij te dien aanzien? 

In dit verband mag ook nog wel gewezen worden op de om
standigheid, dat bij den kaderlandstorm, waar de jongelui zich 
verbinden voor de opleiding tot reserve-officier, bij de kaderop
leiding voor de opleiding tot dienstplichtig sergeant, deze beide 
categorieën daarmede ook de verbintenis moeten aangaan om 
tot hun 30ste jaar te dienen, ook al loten zij vrij. Het valt niet 

Handelingen der Str ten-Generaal, .— 1929—1930, •— II» 
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om aan te nemen, dat een voldoende aantal, die geschikt zijn, 
zich zullen aanmelden, vooral nu de gegadigden de kans heb
ben, als zij piet voldoen, aan den dijk te worden gezet? Beter 
ware het dan ook, de gelegenheid te openen, jongelui als adspi
rant-onderoffioier aan te nemen op jeugdigen leeftijd en hun 
dan weder een regelmatige en goede opleiding te geven. Nu is 
de Minister niet consequent; hij scheert de opleiding van de 
onderofficieren van alle wapens niet over één kam, want op 
bladz. 23 van de Memorie van Antwoord zegt de Minister, waar 
hij het heeft over de opleiding van onderofficier bij het regiment 
genietroepen: 

„Het ligt in het voornemen, de werving van vrijwilligers 
voor de opleiding tot onderofficier bij het regiment genie
troepen in 1930 weder open te stellen." 

Waarom, vraag ik den Minister, kan niet een gelijksoortige 
maatregel genomen worden ten opzichte van de opleiding van 
onderofficieren bij de andere wapens? 

Nu ik het toch over de onderofficieren heb, moeten mij enkele 
woorden van het hart over de bevordering dezer militairen. 

Mijnheer de Voorzitter ! Ik begrijp zoo volkomen, dat de onder
officieren ontevreden zijn, dit is menschelijk. Bij ieder menscb 
bestaat het verlangen om hoogerop te komen, het is een prikkel 
om zooveel mogelijk zijn plicht te doen. Zou het daarom ver
wondering baren, dat bij de onderofficieren de dienstijver zou 
verflauwen, wanneer het verkrijgen van een hooger gesalarieer
den rang niet in het uitzicht wordt gesteld? Oorspronkelijk 
heeft het legerbestuur begrepen, dat, wilde men een goed korps 
beroepskader vormen, men ook den hoogsten onderofficiersrang 
moest kunnen bereiken. Die rang is aan alle onderofficieren, 
afkomstig van de vroegere opleidingsscholen, in uitzicht gesteld, 
mits zij van goed gedrag waren en zij voor dien hoogeren rang 
geschikt en bekwaam geacht werden. 

Buiten hun schuld, door de inkrimping van het beroepskader 
hoofdzakelijk, kunnen zij niet meer bereiken, wat hun oorspron
kelijk in uitzicht was gesteld. 

Dit is in hooge mate onbillijk. 
Het stelsel der dubbelrangen knn hierin ook niet helpen; een 

stelsel, dat m. i. fnuikend is, een stelsel, dat met zich brengt 
een gebrek aan jonge luitenants en jonge onderofficieren, terwijl 
in de hoogere rangen alles „tjokvol" is, als ik het zoo eens mag 
uitdrukken, een stelsel, dat misschien op het oog mooi is, doch 
in zijn gevolgen inconsequent, den Staat onwaardig, omdat 
het geen bevrediging kan schenken, dat aan een hoogeren rang 
niet tevens de geldelijke voordeelen worden verbonden. 

Laat men dus weer met de bevordering doorgaan en late men 
de jaarwedde, aan een zekeren rang verbonden, dan ook daaraan 
toekennen, desnoods na een klein aantal jaren. 

De Minister heeft op de vraag, hoeveel officieren en onder
officieren in een hoogeren rang dienen, terwijl z'j de wedde, aan 
dien rang verbonden, niet genieten, geantwoord, dat indien wij 
de kapiteins en majoors, die op het oogenblik eigenlijk dien 
rang titulair bekleeden, daarnaar ook zouden willen salarieeren, 
dit f 43 700 zou kosten, en voor de onderofficieren zouden die 
kosten f 200 000 bedragen. Ik vind dat zulk een bagatel, dat ik 
tot die salarieering zou willen overgaan, om den mensehen het 
salaris te geven, verbonden aan den rang, waarvan zij de dis
tinctieven hebben. Het staat onomstootelijk vast, dat een majoor, 
die de functies van kapitein moet verrichten, dat niet met animo 
doet en zoo ook vervult een adjudant-onderofficier de plichten 
van een lageren rang ook niet met animo. Dat dat kwaad doet 
aan den geest in het leger is duidelijk. Misschien wil de Minis
ter nog niet op mijn voorstel ingaan, maar mag ik hem dan 
een middenweg aan de hand doen? Is het niet mogelijk, dat 
degenen, die de distinctieven van een hoogeren rang heb t ' n , 
na verloop van een zeker aantal jaren ook het salaris aan dien 
rang verbonden, krijgen? Dan is natuurlijk dat bedrag van 
f 243 700 tot een minimum gereduceerd en er wordt tevreden
heid gekweekt in het leger. De dubbelrangen dienen zoo spoedig 
mogelijk te worden afgeschaft. Ik geef dezen Minister dezen 
middenweg in overweging en ik hoop, dat de Minister daarop 
zal willen ingaan. 

Ik kom tot deze conclusie. Verbetering in de bevordering is 

dringend noodig. Een evenzeer dringende wijziging van de 
positie der militaire wachtgelders acht ik noodzakelijk. De ge
lieele regeling geeft van eenzijdigheid blijk; men schijnt alleen 
op de belangen van de schatkist gelet te hebben, terwijl de be
langen van de militaire wachtgelders uit het oog zijn verloren. 

Hoogst onbillijk is het, dat wachtgeld en nieuwe verdiensten 
te zamen het laatstelijk genoten salaris niet mogen te boven 
gaan. Vele wachtgelders zijn genoodzaakt met hun gezinnen, 
die veelal gegroeid zijn, te leven van een bedrag, gelijkstaande 
aan het beginsalaris, dat zij sedert 1923 genoten. 

Men vraagt zich wel eens af, of inderdaad de beloften zijn 
nagekomen, dat de afvloeiing van het beroepskader geleidelijk 
zou plaats vinden, dat verkregen rechten niet zouden worden 
geschonden, dat het personeel niet zou worden gedupeerd, dat 
zijn belangen ten volle zullen worden behartigd, dat steun zou 
worden verleend. 

Door een massa-ontslag werden ruim twee duizend ongeveer 
gelijkwaardige krachten op de arbeidsmarkt geworpen, op zeer 
jeugdigen leeftijd in dienst gekomen, geoefend en opgeleid voor 
speciale werkzaamheden, zoo geheel afwijkend van de burger
lijke. He t waren een heel ander soort van wachtgelders dan bij 
voorbeeld de onderwijzers en spoorwegambtenaren, die vrijwel 
allen weer in hun vroegeren werkkring zijn herplaatst; kortom, 
het was een speciaal soort van wachtgelders, waarvoor dan ook 
speciale maatregelen dienden te worden genomen. 

Is , zoo vraag ik, toen bij de infanterie een incompleet aan 
beroepssergeanten aanwezig was, wel voldoende aan de her
plaatsing van wachtgelders gedacht? 

Hoeveel honderden van die in 1923 op wachtgeld gestelden 
zijn er niet, die zoo blijven staan op de bezoldiging, welke zij 
bij dienstverlating genoten? 

Het verminderen van het wachtgeld, zoodra en zoolang het 
wachtgeld, vermeerderd met de inkomsten uit later verkregen 
arbeid of bedrijf, het bedrag der laatstelijk genoten bezoldiging 
overschrijdt, wijst, dat er niet voldoende op, dat alleen met 
het belang van de schatkist is rekening gehouden. 

Ik wil hier niet verder op ingaan, omdat de tijd mij ontbreekt, 
maar ik beveel ook deze quaestie in de aandacht van den 
Minister aan. 

Ik kom thpns tot de oud-gepensionneerden. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan niet ontkennen, dat het ant

woord van den Minister op de vraag, of, en zoo ja, op welke 
wijze in de financieele positie der zg. oud-gepensionneerden 
verbetering ware te brengen, mij voorloopi" bevredigt. 

De goede wil is er; immers de Minister verklaart, dat hij reeds 
kort na zijn optreden de quaestie onder de oogen heeft gezien 
en thans een punt van overweging uitmaakt in den Ministerraad. 

Moge ik binnen niet al te langen tijd den Minister kunnen be
danken voor een bevredigende oplossing van deze netelige, sedert 
jaren hangende quaestie. 

Voor een bepaalde categorie wenseh ik echter nog een goed 
woordje te zeggen en wel voor een paar honderd invalide mili
tairen, die in en door den militairen dienst op een noodlottige 
wijze, buiten hun schuld, of wil, aan hun dienstverband een 
einde gemaakt zagen, doordat de Staat hen niet meer kon ge
bruiken wegens lichaamsgebreken. Deze menschen hadden, in
dien zij niet invalide waren geworden, krachtens hun dienstver
band en leeftijd na 1920 tot de nieuw-gepensionneerden behoord. 
Dus buiten hun schuld maakte de Staat een einde aan het 
dienstverband der invalide slachtoffers en pcnsionneerde hen 
volgens de wet van 1902; deze menschen, die den vollen steun 
van liet vaderland dus meer dan verdiend hadden, laat men aan 
hun lot over en men handhaaft de onrechtvaardigheid, dat hun 
collega's, waarmede zij gelijk in dienst traden en dienden, thans 
gezond en wel met 40 a 50 gulden per week rondloopen, en zij, 
slachtoffers van hun plicht, genoemd bedrag nog niet of ter
nauwernood genieten. 

Ieder rechtgeaard en rechtvaardig Nederlander, zooals ook 
deze Minister steeds zich heeft doen kennen, zal het aan hun lot 
overlaten van mannen, die als slachtoffer van hun plicht aan 
den dijk gezet zijn met pensioentjes van 10 k 12 gulden per 
week, niet goed kunnen praten. 
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De Minister overwege wat hieraan te doen is. 
Mijnheer de Voorzitter! De voornemens der Regeering tot het 

oprichten van een schooi voor reserve-officieren van gezondheid 
hebben mijn sympathie niet. 

Van de noodzakelijkheid is mij niets gebleken, en ik behoor 
tot die leden, die meenen, dat de plannen tot oprichting van die 
school een nieuwe uiting is van den geest, die de leiding van den 
militair-geneeskundigen dienst in dit opzicht bezielt. Men wil de 
artsen doen deelnemen nan allerlei militaire oefeningen; op den 
duur krijgt men niemand meer voor die betrekking. 

Natuurlijk moet men hun een behoorlijke opleiding geven, 
maar dat moet op een gemakkelijke manier geschieden, zonder 
hun te veel te schaden. 

Kan men echter deze personen niet op een andere manier 
militair bijwerken, zonder tot het stichten van een school over 
te gaan? Laat ik een voorbeeld noemen. Wanneer iemand het 
radicaal van reserve-sergeant heeft en hij legt het artsexamen af 
en men laat hem dan nog volgen den cursus voor reserve-officier 
van gezondheid, zou dit niet voldoende zijn en de ambitie om 
reserve-officier van gezondheid te worden, vermeerderen? Zou 
men, om een ander middel aan de hand te doen, niet een premie 
kunnen stellen op zelfstudie; wanneer de betrokkenen zich thuis 
goed op de hoogte stellen van de militaire voorschriften en zij 
moeten drie maanden dienen, zou men hun dan geen vermin
dering van diensttijd kunnen verleenen, op grond dat zij zich 
thuis goed ingewerkt hebben in die voorschriften? 

Ik heb twee middelen aan de hand gedaan, die mij aanbeve
lenswaardiger lijken dan het oprichten van de school, die geld 
kost. 

Mijnheer de Voorzitter 1 Tk zal mij moeten beperken, anders 
zou ik geen beschouwingen kunnen wijden aan de marine, en 
laat ik daarom in telegramstijl mijn wenschen aan den Minister 
kenbaar maken. De Minister make uiteindelijk een regeling, 
waarbij de mobilisatieslachtoffers voorgoed afdoende worden ge
holpen; hij overwege nog eens de verhooging der salarissen der 
marechaussee; hij leene een gewillig oor aan de wenschen van 
de militaire hoefsmeden en de sergeant-vliegeniers, gelijk ik tot 
mijn vreugde meen op te merken, dat hij ten opzichte van de mr. 
geweermakers en zwaardvegers, voor wie ik het al zoo dikwijls 
heb opgenomen, blijkt te willen doen; en, last not least, hij 
schenke zijn aandacht aan de ondoelmatige kleeding, waarover 
zoo vele grondige klachten hem zullen hebben bereikt. 

Mijnheer de Voorzitter! Thans kom ik tot enkele opmerkingen 
over de afdeeling Marine. 

Op onderafdeeling I I , paragraaf I , art. 6, wordt voor aanbouw 
van schepen en vaartuigen uitgetrokken f 6 380 000 voor den 
4den termijn van 2 torpedobootjagers 1927, voor den 4den ter
mijn van 1 onderzeeboot O 12, voor den Men termijn van 
2 onderzeebooten 0 13 en O 14, voor den 2den termijn van 
1 onderzeeboot O 15, voor den 2den termijn van 3 onderzee
booten K XIV t / m K XVI, den lsten termijn van 2 onderzee
booten K XVII en K XVIII en voor den ls ten termijn van 2 
onderzeeboot-mijnleggers f 250 000. 

Ik mis echter de aanvrage van gelden voor tijdige vernieuwing 
en aanvulling van het bestaande materiaal. 

In Nederland zijn thans beschikbaar: 
2 kustverdedigingsschepen: de Heemskerch en Hertog Hen

drik, van meer dan 20 en 24 jaren dienst; 
1 pantserdekschip: Gelderland, van meer dan 28 jaren dienst; 
3 pantserbooten: Gruno, Brinio en Friso, van meer dan 15 

jaren dienst; 
8 torpedobooten, type Z, van 10 en meer jaren dienst; 
4 zeegaande onderzeebooten; 
6 kleine onderzeebooten van meer dan 12 jaren dienst; 
4 kanonneerbooten met ongeveer 50 jaren dienst; 
12 mijnenleggers, waarvan het meerendeel met 50 jaren dienst. 
Groote bedragen worden bij voortduring besteed aan de in

standhouding van deze oudjes met weinig of geen gevechts
waarde, maai gaat men op dezen weg voort, dan zal men binnen 
afzienbarcn tijd, wanneer men niet intijds overgaat tot vervan
ging van het bestaande materieel, voor de grootste moeilijkheden 
komen te staan. 

In Oost-Indië zullen eerlang, ongerekend de vaartuigen voor 
locale verdediging, aanwezig zijn: 2 kruisers, 8 moderne torpedo
bootjagers en 12 zeegaande onderzeebooten. 

Verleden jaar betoogde ik, dat de Java in 1925 naar Oost-Indië 
is vertrokken en de tweede kruiser, de Sumatra, in 1926, en deze 
schepen verplicht zullen zijn voor herstel naar Nederland terug 
te keeren. 

De Minister zegt in de Memorie van Antwoord: 

„Wat betreft de herstellingen aan de kruisers Java en 
Sumatra vestigt de ondergeteekende er de aandacht op, dat 
geenszins vast staat, dat die beide schepen beurtelings voor 
reparaties, vooral aan de turbine-installaties, naar Neder
land zullen moeten terugkeeren." 

Dat het met de turbines al heel slecht gesteld is, moge blijken 
uit het feit, dat de Java alleen op hoofdturbines vaart, de kruis
turbine is defect, de electrische vuurleidinginstallatie onbetrouw
baar. De Sumatra heeft defecte hoofdturbines en is minstens tot 
Maart 1930, van af 1 Juni, uit de vaart. 

De Minister drukt dan in de Memorie van Antwoord af, wat 
daaromtrent door de Indische Regeering in de Memorie van 
Antwoord op het Afdeelingsverslag van den Volksraad op de be
grooting van Nederlandsch-Indië, zittingsjaar 1929—1930, wordt 
medegedeeld. Wanneer men dat antwoord nauwkeurig naleest, 
dan blijkt daaruit, dat het herstellen op het marine-etablisse
ment in Indië met onoverkomelijke moeilijkheden zal gepaard 
kunnen gaan en dat het lang niet zeker is, dat dit mogelijk 
zal zijn. 

De Minister ziet dit zelf in, want hij zegt, „dat de inzichten 
van den ondergeteekende in deze aangelegenheid komen in het 
algemeen overeen met die der Indische Regeering", hetgeen wp 
zeggen, dat, al moet het marine-etablissement te Soerabaja ook 
ingericht zijn om de meeste, zoo niet alle, herstellingen, die zich 
bij de kruisers kunnen voordoen, afdoende te verrichten, er zich 
toch gevallen kunnen voordoen, waarbij opzending naar Neder
land de voorkeur verdient boven herstelling in Indië. Wanneer 
dit het geval zal zijn, is thans niet te overzien. 

Voorts zegt de Minister, dat het motief, dat aanbouw van een 
derden kruiser thans noodig zal zijn, o.a. omdat op den langen 
duur vervanging van de Java en de Sumatra toch noodzakelijk 
zal wezen, door hem weinig overtuigend wordt geacht, aange
zien deze schepen in de eerstvolgende tien jaren niet vervangen 
behoeven te worden. Het bouwen van een derden kruiser wordt 
dan ook in den regel bepleit op dezen grond, dat men naast de 
Java en de Sumatra een kruiser noodig acht, als reserve. 

Neen, Mijnheer de Voorzitter, wij moeten de zaak anders 
stellen. 

Houdt de Regeering vast aan het groot materieel, aan de 
kruisers, waarover zij zich op het oogenblik nog niet heeft uit
gelaten, dan moeten wij natuurlijk een reserve aan groot mate
rieel hebben. Wanneer de Regeering inderdaad aan de kruisers 
vasthoudt, dan zal de Minister mij toch moeten toegeven, dat 
wanneer een kruiser, zooals thans net geval is, negen maanden 
al in reparatie is en dus negen maanden aan den dienst wordt 
onttrokken, er een remplaqant noodig is. 

Men moet den eenen of den anderen kant uit. Groot of klein 
materieel, daarover moet de Regeering zich nu of althans zeer 
spoedig uitspreken. Talmen is m. i. onverantwoordelijk. 

Er zijn er, die schepen willen aanbouwen van het type van 
de Flores en Socmba; zij worden geschikt geacht ,,& doublé 
usage", voor oorlogsdoeleinden en voor politiediensten. Er zijn 
anderen, die de voorkeur geven aan de kruisers, omdat klein 
materieel naar verhouding in de aanschaffing kostbaarder is, 
duurder in de exploitatie, van korteren levensduur en te weinig 
snelheid ontwikkelen kan. Die zelfde deskundigen zeggen, dat die 
groote schepen dit voordeel hebben, dat zij vliegtuigen kunnen 
medenemen, betere accomodatie hebben, dat zij te prefereeren 
zijn voor grootere landingsdivisies en vopr vlagvertoon, in het 
stelsel voor Indië passen en dat zij bij internationale conflicten 
een gebiedende eisch zijn, hetgeen mij aannemelijk voorkomt. 

Wat het laatste betreft, motiveeren zij hun meening door aan 
te voeren, dat door Nederland wel is waar nooit een aanvals
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oorlog zal worden ondernomen, maar dat wij bij internationale 
conflicten onze verplichtingen, door den Volkenbond ons opge
legd, niet kunnen volbrengen, wanneer wij met schepen als de 
Flores en Soemba daaraan deelnemen. 

Welke richting wil de Eegeering nu uit? Daar wensch ik een 
duidelijk antwoord op te hebben. En wanneer de Regeering haar 
standpunt zal hebben vastgelegd, laat zij dan ook niet vergeten, 
dat wij schepen moeten hebben voor vlagvertoon. Het valt niet 
te ontkennen, dat met het oog op onze handelsrelaties vlag
vertoon niet kan en mag achterwege blijven. 

Verleden jaar zei ik woordelijk, dat onze West-Indische kolo
niën met bezoeken van onze schepen wel heel stiefmoederlijk 
worden bedeeld. Vroeger, toen Curacao nog niet veel te be
teekenen had, waren er geregeld Nederlandsehe schepen in de 
Caraïbische zee. Thans is Curacao een eiland niet een hoogst 
belangrijke haven, waarvan de tonnenmaat van in en uitgaande 
schepen die van Amsterdam overtreft, en ik denk aan de op
komst van Aruba, waarop door mijn fractiegenoot van Kempen 
bij de begrooting van Koloniën is gewezen. E n wat wordt er 
thans gedaan om de Nederlandsehe belangen in de West-Indische 
wateren te behartigen? Zoogoed als niets; bijna nooit waait daar 
de Nederlandsehe vlag van een onzer schepen. 

En het gaat er bij mij niet in, dat, wanneer dit wel geschied 
was, de gebeurtenissen van dezen zomer niet zouden hebben 
plaats gehad, den fieren Hollandschen naam onwaardig. 

In dit verband mag ik de Regeering wel speciaal vragen of zij 
het in orde maken van de opiumsehuit de Arend wel voldoende 
acht om onze belangen in Curacao voldoende te behartigen. 

Maar er is nog meer, Mijnheer de Voorzitter. Men moet hier 
te lande de beschikking hebben over schepen van hetzelfde type, 
vooral met het oog op de oefening van het personeel. Thans 
wordt maar al te veel minder geoefend personeel naar Indië ge
zonden, omdat men hier niet voldoende oefenen kan. Personeel, 
opgeleid aan boord van de Heemskerk of Hertog Hendrik, vol
doet niet aan de eischen en voldoet zeer zeker in Indië niet. 
Algemeen is de klacht in Indië, dat er gebrek is aan personeel, 
vooral vakpersoneel. Het gebrek aan kanonniers b.v. is zoo 
groot, dat men Inlandsche matrozen 3de klasse, zoo van de 
kweekschool, dus t-otaal onbevaren, aanwijst, dikwijls tegen hun 
zin, voor de opleiding tot kanonnier op de Zeven Provinciën. 

De slotsom van dit betoog i s : laat de Regeering nu eens 
ruiterlijk voor den dag komen in welke richting zij wil gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Over het antwoord van den Minister 
in zake de bestemming van Hr . Ms. Gelderland als artillerie
instructieschip kan ik niet veel zeggen, omdat ik nog een ander 
punt te behandelen heb. Het antwoord der Regeering bevalt mij 
in dezen niet. Ik zou gaarne hebben, dat dat artülerie-instructie
schip weer volledig als zoodanig zou dienst doen en niet, 
zooals de Minister zegt, ook voor andere opleidingsdoeleinden, 
tenzij dat geschiedt in de wintermaanden; dan zou ik er geen 
bezwaar tegen hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is echter een zeer actueel punt, 
waarover ik het moet hebben, nl. hoe de Minister staat tegen
over het vraagstuk van het gebruik van inheemschen op de 
vloot in Oost-Indië; inderdaad een zeer belangrijk vraagstuk, 
waarover ik mij verplicht acht iets te zeggen. De Minister ant
woord op een desbetreffende vraag in het Voorloopig Verslag zeer 
kort. In de Memorie van Antwoord vinden wij deze passage: 

„Hoever in Indië gegaan zal kunnen worden met ge
bruik van inheemschen op de vloot is eene aangelegenheid 
die de ernstige aandacht der Regeering heeft. 

De zeeofficieren zijn er over het algemeen niet voor om 
het gebruik van inheemschen op de vloot nog meer uit te 
breiden dan thans reeds het geval is. Verscheidene 
meenen, dat men hier al te ver is gegaan." 

Vroeger werden slechts hulpdiensten door den Inlander ver
richt, thans is dit geheel anders. Mijn betoog, men versta mij 
wel, geldt de gevechtsschepen, niet de opnemingsschepen, waar 
zij goed voldoen. Thans gebruikt men den Inlander zelfs in de 
hoogere onderofficiersrangen; men draagt hem, om het zoo 
maar eens te noemen, gezag op over den Europeaan. 

(van Rappard e. a.) 
Het geestelijk overwicht, het ontzag voor meerdere kennis en 

begaafdheden als leider, zij zullen nooit door den Europeaan 
voldoende erkend worden. 

Van den Inlander gaat geen leiding uit; zeeofficieren met 
ervaring komen er rond voor uit, dat, wanneer werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd of diensten verricht door Europeanen 
en Inlanders gezamenlijk, de leiding uitgaat van de eersten, al 
zijn dezen ook lager in rang. 

Voor gezagsfuncties zijn zij ten eenenmale ongeschikt, het 
is hun ook niet kwalijk te nemen, omdat zij uit de gewone 
bevolking worden gcrecruteerd. Dit moet nadeelig werken op 
de militaire begrippen van het lager personeel; het vertrouwen 
in zulke leiders gaat teloor en is mitsdien schadelijk voor de 
gevechtsgereedheid van de vloot. 

Het plaatsen van Inlanders ook in verantwoordelijke functies 
aan boord, zelfs in technische dienstvakken, wordt door de 
meeste deskundigen veroordeeld; iets anders is het voor de 
hulp, neven en waldiensten. 

Verder is er nog de taalquaestie en de geringe physieke kracht 
van den doorsnee Inlander. 

Ik wil het hierbij laten, Mijnheer de Voorzitter, ik zou te uit
voerig worden over dit punt. Leest men de uitgebreide reeks 
van artikelen over het Inlandersvraagstuk op onze vloot, dan 
moet men tot de conclusie komen, dat op den ingeslagen weg 
niet dient te worden voortgegaan, dat het contingent Inlanders 
eerder moet worden beperkt dan uitgebreid en slechts gebruikt 
moet worden voor de weinige baantjes aan boord waarvoor ze 
geschikt zijn en verder voor werklieden in arsenalen en werk
plaasen aan den wal. 

Aan het slot van mijn beschouwingen gekomen, spreek ik 
de hoop en het vertrouwen uit, dat wij ,,im groszen ganzen", 
gezien het verleden van den Minister, hem zullen kunnen 
steunen in de moeilijke taak, die hem wacht, dien hij moge vol
brengen in het belang van onze land en zeemacht, tot heil 
van ons vaderland. 

De heer Marchant: Mijnheer de Voorzitter! Bij de algemeene 
beschouwingen heb ik mij veroorloofd een nader debat over de 
nationale ontwapening te verschuiven naar de algemeene be
schouwingen over hoofdstuk VI I I . 

Het vraagstuk is niet gemakkelijk. Aanvankelijk heeft men 
het willen doen voorkomen, alsof het in het geheel geen vraag
stuk is. 

In den laatstcn verkiezingsstrijd hebben wij er veel voor 
moeten strijden. Wij hadden daarbij tegenstanders in soorten. 
De ernstigste tegenstanders waren de officieren, en met hen 
heb ik een groot aantal malen met veel genoegen gedebatteerd. 
Van de burgerlijke heeren en dames, die zich in het strijdge
woel hebben gewaagd, kan hetzelfde niet worden getuigd. Ons 
geacht medelid de heer Schouten heeft zich van de zaak afge
maakt met de verklaring, dat de nationale ontwapening wis 
„het hocus pocus van de vrijzinnig-democraten", Dat is ge
makkelijk. 

Wat de partij van Thorbecke betreft, zij heeft van het begin 
tot het einde onze goede trouw in verdenking trachten te bren
gen. In de eerste plaats de partijleider, van wiens leiding men 
overigens weinig bemerkt, Zijn Excellentie mr. D, Fock, 
Minister van Staat. Hij verklaarde: 

„De vrijzinnig-democraten hebben de ontwapeningsleus 
alleen omdat zij, nu het algemeen kiesrecht voor mannen 
en vrouwen er is, met welk doel hun bond indertijd is op
gericht, hun bestaansrecht verloren hebben." 

M. a. w. : Zij meenen er niets van; zij hebben de leuze maar 
aangeheven om er een te hebben. 

Zoo juist hebben wij gehoord het sieraad van de liberale 
Kamerfractie, den heer ridder van Rappard, die aan de Kamer 
heeft medegedeeld, dat wij de leuze van nationale ontwapening 
voerden „om vrouwen te vaneen". Wat zou die genehte spreker 
zeggen, indien ik het roerende pleidooi, dat hij zooeven heeft 
gehouden voor de onderofficieren en de oud-gepensionneerden, 
qualificeerde als een speculatie op de stemmen van die onder
officieren en die oud-gepensionneerden ? De heer Bierema 
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zegt: ,,Na de verkiezingen". Ik maak in mijn wijze van op
treden vóór en na de verkiezingen geen verschil. Op dezelfde 
wijze als ik hier optreed, treedt ik ook op in den verkiezings
strijd en ik zal er mij wel voor wachten de motieven van mijn 
tegenstanders verdacht te maken. Zoo'n beschuldiging is tevens 
de gemakkelijkste methode om zich het lastige vraagstuk, dat 
men niet meester is, van den hals te 6chuiven. En dan eischen 
die heeren nog, dat wij voor hen met den hoed in de hand staan! 

Ik heb hier een tweede voorbeeld. 
De hoogleeraar van der Bilt, candidaat voor de Tweede 

Kamer, bewerkte zijn kiezers als volgt. 
Hij begon met de opmerking, dat velen de problemen ,,te 

simplistisch" zien, en dat het den ontwapenaars mangelt aan 
„werkelijkheidsbesef". De aandacht is aldus gespannen op de 
hooggeleerde, degelijke, wetenschappelijke beschouwing, die zal 
komen. Dan volgt — het is te mooi om het niet even voor te 
lezen: 

,,Maar niet alleen minder ontwikkelden, doch ook meer 
ontwikkelden propageeren de ontwapeningsgedachte, spe
ciaal dames. Doch eenzijdige ontwapening is het gevaar
lijkst en het er maar eens op wagen is wel een frissche 
gedachte. 

Wat de geschiedenis van Curacao betreft, Nederland 
wordt door het buitenland beschouwd als een groot land 
van bijna 60 millioen zielen, doch heeft zich nu belache
lijk gemaakt. De vrijzinnig-democraten vinden, dat dit niets 
met ontwapening te maken heeft (gelach en geroep: Mar
chant die weet het wel!) De ontwapenaars willen wel een 
politiemacht en een politievaartuig, doch dat is goochelen 
met woorden. Een politievaartuig is een oorlogsschip, maar 
je mag het niet zoo noemen, want je mag het woord oorlog 
niet meer zeggen (gelach). 

Wat willen de heeren: onmiddellijke ontwapening van 
het leger en ook van de vloot of alleen van het leger? 
De eene oorlog is net zoo wreed als de andere. Maar als de 
vloot is afgeschaft, wat willen ze dan voor politieschip? 
Soms een zolderschuit met wat politieagenten er op? (Ge
lach). De historie is een blamage en met een partij, die 
zoo iets wil, moet men niets te maken willen hebben. 

Het gemis aan werkelijkheidsbesef komt hier bij de vrij
zinnig-democraten duidelijk naar voren. Ze vergeten, dat 
er nog minder en heelemaal niet beschaafde staten zijn 
en dat dit ontwapening belet ." 

Mijnheer de Voorzitter! Dat was de. redevoering van den hoog
leeraar van der Bilt over het vraagstuk van de nationale ont
wapening. 

De president der vergadering, de heer Berlott, sloot met de 
aansporing: 

„Als ge recht en vrijheid wilt 
Stemt professor van der Bi l t ! " 

In Boschlust werd deze redevoering toegejuicht door het daar 
vergaderde denkend deel der natie. De professor, lid dezer Kamer 
geworden, zou er hier niet mee durven aankomen. 

Men <lisqualificeert anderen en toont zich niet in staat om 
daarvoor eenigen redelijken grond aan te voeren. Anderen heb
ben zich beijverd om citaten te knippen uit oude redevoeringen. 
Dat is de allerdomste methode. Op geen gebied is juridisch en 
feitelijk in de allerlaatste jaren zooveel veranderd. Hij, die op 
zijn oude standpunt is gebleven ondanks dat alles, heeft het 
vermoeden tegen zich, dat hij dwaalt. Ik zeg dit alvast tegen de 
lawine van citaten, die straks zal loskomen. 

Ik wil trachten aan te toonen, dat de voorstelling, ook van 
sommige „meer ontwikkelden", zelfs hooggeleerden te „sim
plistisch" is en van te weinig „werkelijkheidsbesef" getuigt. 

Het vraagstuk is zoo belangrijk en zoo actueel, dat een debat 
er over hier op zijn plaats is. Het doet mij leed, dat ik te weinig 
tijd heb om het vraagstuk uit te putten en mij tot de voor
naamste, meest bestreden punten moet beperken. Een beschou
wing o\ T de nationale ontwapening met betrekking tot Indië zal 
dientem; 'volge achterwege moeten blijven. 
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van Defensie) der Rijksbegrooting voor 1930. 

Ik heb met spanning uitgezien naar de Memorie van Ant
woord. De Minister had ons medegedeeld, zooals gebruikelijk is, 
dat deze begrooting eigenlijk de begrooting was van zijn voor
ganger. Bij de Memorie van Antwoord zou het dus loskomen. 

De heer Minister zal verstaan, dat ik mij door zijn Memorie 
van Antwoord heb teleurgesteld gevoeld. Zij behelst volstrekt 
niets, waarin eenige beweging is te bespeuren. Of het moest zijn, 
gelijk een geestig journalist heeft opgemerkt, de aangekondigde 
studie van het opvouwbare hoofddeksel. In deze volstrekte 
negativiteit is natuurlijk geen beweginkje te bespeuren in de 
richting van de nationale ontwapening. Deze Minister is hierin 
volstrekt ongevaarlijk voor de militaire heeren en van hun kant 
heeft het iets voor, te kunnen constateeren: zelfs nu wij een 
burger-Minister van Defensie hebben gehad, is er in deze rich
ting niets gedaan. 

Ik stel voorop, dat het vraagstuk van de nationale ontwape
ning is een Nederlandsch vraagstuk. Wij hebben ook in de 
Memorie van Antwoord kunnen lezen een verwijzing naar het 
Protocol van Genève, het verdrag van Locarno en het Kellogg-
pact. Dat zijn alle akten, die betreffen de internationale ver
houdingen, de internationale ontwapening en dus met de 
nationale Nederlandsche ontwapening niets hebben te maken 
dan alleen in één opzicht. Alleen in zooverre hebben wij te maken 
met deze drie en met het Pact van den Volkenbond, als is aan 
te toonen, dat de stelling, als zou één van deze instituten de 
nationale ontwapening verbieden, volslagen onjuist is. 

Het is wèl merkwaardig: het Statuut van den Volkenbond, die 
is gesticht om tot ontwapening te komen, alsook het Protocol 
van Genève, worden door onze tegenstanders gretig aangegrepen 
om de nationale ontwapening van Nederland voor te stellen al ij 
door die statuten verboden. 

Met name is volslagen onjuist het beroep op de clausule, dat 
rekening moet worden gehouden met den bijzonderen toestand 
van Staten, die meer bijzonder zijn blootgesteld. 

Deze bepalingen houden niet in een verbod om te ontwapenen, 
ook niet een gebod om een zekere sterkte te handhaven, doch de 
beteekenis is deze, dat mep zekere sterkte voor zich behouden 
mag, wanneer er beroep wordt gedaan op het afstaan van zekere 
macht voor een gemeenschappelijke actie. De clausule, nu weer 
vermeld in de Memorie van Antwoord, heeft met een verbod 
van nationale ontwapening voor Nederland niets te maken. 

Ik heb deze opmerking hier en elders reeds tallooze malen 
herhaald. Zij is nooit weerlegd. Zij ka-n niet worden weerlegd. 
Niettemin wordt de oude onjuiste bewering altijd maar weer 
herhaald, ook nu weer in de Memorie van Antwoord. Voor 
kracht van overtuiging en argumentatie pleit dit feit niet. 

Ik heb niet den tijd om hierover een uitvoerige besohouwing 
te houden. Ik moge verwijzen naar een artikel in do Revue 
Generale de droit international public van 1927, folz. 598, wam
men vindt een beschouwing van den heer Munch, den Deen
schen Minister van Buitenlandsche Zaken, vroeger van Defen
sie, die daar al deze vraagstukken in verband met de positie van 
Denemarken stuk voor stuk bespreekt. 

In het algemeen meent men in het ontwapeningsinstituut van 
den Volkenbond een grondslag te vinden tegen ontwapening. 
Daarom wil men ook niet het Pact van den Volkenbond in over
eenstemming zien gebracht met het Kellogg-pact. Dan toch zou 
de rechtmatige oorlog uit het statuut verdwijnen. Men is doods
bang, dat elke oorlog onrechtmatig zal worden. Die rechtmatige 
oorlog is het plechtanker, waaraan de neutraliteit is vastgelegd. 
Verdween hij, dan zou men moeilijker kunnen schermen met het 
begrip neutraliteit, dat niet meer bestaat. 

Met zekere voldoening constateert ook de Regeering in de 
Memorie van Antwoord, dat geen van de vredesverdragen „tot 
gevolg had, dat in het buitenland de bewapeningen tot nu toe 
aanmerkelijk zijn verminderd". De Regeering stelt deze opmer
king tegenover den wensch naar nationale ontwapening voor 
Nederland. Zij wil alleen — gelijk de prne-adviseurs van de 
R.-K. Staatspartij — wederzijdsche gelijktijdige internationale 
vermindering van bewapening. 

Let op het woord „gelijktijdig". Het sluit in : als de anderen 
verminderen, zal Nederland verminderen „gelijktijdig". Het is 
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maar gelukkig voor de Begcerin.g, dat de anderen nog niet 
gelijktijdig verminderen. Want wanneer de gelijktijdigheid voor 
Nederland wordt opgeëischt, zegt de Begeering: Nederland is 
bij de anderen te ver achter om óók te verminderen, gelijktijdig. 

Al het beroep op de wederzijdsche gelijktijdige vermindering 
beteekent derhalve alleen di t : wij zijn vóór wcderzijdscht gelijk
tijdige vermindering voor anderen. 

Dit moeten de voorstanders van ontwapening goed begrijpen: 
het beroep, gedaan door hen, die te wijs zijn, van te bezonken 
oordeel, te vol van werkelijkheidsbesef, om de nationale ont
wapening te aanvaarden, dat beroep op internationale gelijk
tijdige ontwapening beteekent voor Nederland absoluut niets. 
Het kan slechts dienen tot misleiding, om den indruk te ves
tigen, dat men iets wil, terwijl men in werkelijkheid niets wil. 

Is derhalve het beroep, tegen de nationale ontwapening van 
Nederland, op eenige internationale regeling zonder waarde, 
ook ontbreekt elke grond voor een zedelijke verplichting voor 
Nederland om een oorlogsweermacht te handhaven. 

Men stelt, dat een ontwapend Nederlander klaplooper zal 
zijn; het laat anderen zorgen voor zijn onafhankelijkheid; ter
men van de diepste verachting worden gebezigd om de lam
lendigheid der ontwapenaars aan de kaak te stellen. 

Ik kan na nauwkeurige overweging voor deze stelling, in hoe 
ruimen kring ook verkondigd, geen grond vinden. 

Natuurlijk: wanneer er internationale rechtsorde wordt ge
sticht en organen noodig zullen zijn om deze te handhaven, 
zal ook Nederland daarvoor opkomen. Wij, vrijzinnig-demo
craten, hebben daarom uitdrukkelijk in ons program geschreven, 
dat Nederland de verplichtingen, ons krachtens het Pact van 
den Volkenbond op te leggen, zal moeten nakomen. 

Van militaire verplichtingen uit dien hoofde is echter geen 
sprake. Het sanctie-artikel 16 is — prof. van Eysinga heeft er 
onlangs nog op gewezen — uit het veld der aandacht ver
dwenen; de aandacht is gericht op de bepalingen der preventie. 
De toestand is deze: van ontwapening van de grooten is geen 
sprake. Zij houden zich op oorlog voorbereid. Zij vereenigen zich 
niet voor de sancties van art. 16. Zij willen de zaak casu quo 
zelfstandig opknappen. Dat moeten zij weten. Volmaakt onrede
lijk is het, aan de kleinen, die dezen toestand verderfelijk 
achten, cp te leggen, dat zij, omdat de grooten onwillig of onbe
kwaam zijn, in hun concert een partij meeblnzen. 

Wij vragen aan geen ander, voor onze onafhankelijkheid te 
waken. Wij vragen aan niemand, ons te beschermen. Niet daarom 
zijn wij tot den Volkenbond toegetreden. De directe gevolgen 
daarvan zijn voor Nederland eer schadelijk dan profijtelijk. 
Nederland is toegetreden in het algemeen belang; omdat het 
zijn medewerking niet kon onthouden aan de poging tot het 
stichten van internationale rechtsorde. 

Bij de behandeling van het Pact in 1920 is er door de heeren 
Dresselhuys en de Savornin Lohman op gewezen, dat wij afstand 
deden van onze neutraliteit vooi' een goed deel en dat wij dus 
zeer nadrukkelijk hadden te overwegen of wij het wel zouden 
doen. 

Wij vallen niemand aan. Wij willen aan geen oorlog 
deelnemen. Wij weten, dat onze onafhankelijkheid slechts 
zal voortbestaan, zoolang en zoover de grooten hun 
belang daarmede gediend zullen achten, als zij ons kwaad 
gezind zijn. Men moet zich niet voorstellen, dat in 
eenig geval hun houding zou worden bepaald naar de waar
deering voor onze militaire prestaties. De Belgen zijn zeer held
haftig geweest, sommigen althans, maar zij hebben er geenerlei 
belooning van genoten. Het loon was, dat zij tot voorpost zijn 
aangewezen van de Franschen en onder hun militaire leiding
gesteld. 

En het loon voor het Vlaamsche deel der bevolking, dat het 
spits mocht afbijten, was in eigen land, dat de belofte van 
erkenning hunner rechten niet werd nagekomen, doch moet 
worden afgedwongen. 

Er wordt ons telkens voorgehouden, dat wij, ontwapend, 
zullen worden gedwongen te strijden onder commando van 
anderen: welnu, de Belgen zullen strijden onder commando 
van de Franschen. En het is bij strijden alleen in het geheel 
niet gebleven. Daar geschiedt alles in de afhankelijkheid, waar

voor de Eegeering Nederland heeft willen bewaren, en met suc
ces. België is zijn onafhankelijkheid reeds kwijt, voordat het aan 
een nieuwen oorlog toe is. 

In de oorlogsjaren waren wij nog neutraal; wij hebben ook 
krijgshaftig voor de handhaving der neutraliteit gewaakt. Maar 
men moet niet beweren, dat wij, gerespecteerd om onze mili
taire houding, geen vernederingen hebben moeten ondergaan; 
dat de onafhankelijkheid bleef bewaard. Schepen werden ons 
afgenomen; onze schepen mochten niet naar Indië varen, door 
oorlogsschepen begeleid; onze uit en invoer stond onder controle 
van en was goeddeels afhankelijk van vreemde Mogendheden; 
op onze kantoren zaten Engelsche accountants de boeken en de 
correspondentie te controleeren; het briefgeheim werd geschon
den; het krioelde van burgerlijke en militaire spionnen. De 
eene vernedering volgde op de andere. Kortom, onze onafhanke
lijkheid bestond slechts hierin, dat ons gebied niet door een 
vreemde militaire macht werd betreden. Onze onafhankelijkheid 
werd slechts erkend, in zoover de grooten hun belangen daar
door niet verkort hebben geacht. 

Indien wij aan geen oorlog deelnemen, zijn wij geen klaploo
pers. Een klaplooper is iemand, die voor zich zelf iets gebruikt, 
dat hij door een ander laat betalen. Nederland wenscht niets 
van anderen en neemt niets aan van anderen. Het stelt alleen 
zijn gebied beschikbaar als het noodig is om een overtreder 
van het Volkenbondspact te laten terugdringen. Het moet deel
nemen aan de economische maatregelen tegen den overtreder. 

Nederland heeft ook geen aanleiding gegeven tot een nieuwen 
oorlog. Het is buiten den wereldoorlog gebleven; het heeft geen 
grond van een ander geannexeerd of aanvaard; het geniet niets 
van een oorlogsschatting; het heeft geen ander land bezet. Als 
dan opnieuw een oorlog ontstaat tusschen de anderen, wat is er 
dan voor grond om van Nederland te eischen, dat het daaraan 
deelneme? 

Men vraagt ons werkelijkheidsbesef. Eerste eisch is, dat men 
bepale, wat de taak zal zijn van de Nederlandscbe oorlogsweer
macht. Daarvan is afhankelijk de organisatie, de toerusting, ja 
alles. 

De Minister van Arbeid heeft op 10 December verklaard: des
kundigen zijn gevaarlijke menschen, ieder op zijn gebied. Deze 
uitspraak geldt ook, ja bovenal, van de militaire deskundigen. 
Ik heb dat in 1916 al geschreven. 

Voor onze militaire deskundigen is de vraag der ontwapening 
geen vraag. Voor hen is de oorlogsweermacht een axioma. Zij 
gaan uit van een stelling als feit, waarvan juist de waarheid 
moet worden bewezen. 

Aan het stellen van de oorlogstaak onzer weermacht door de 
deskundigen ontbreekt veel. 

Vooreerst is daar onze internationale positie. Zij wordt door 
de deskundigen nog steeds voorgesteld als gelijk aan die van 
1914, ook weer in de prae-adviezen van de heeren van de 
Eoomsch-Katholiekc Staatspartij, van den eersten tot den laat
sten, geen woord over de verandering van de internationale 
rechtspositie van Nederland na de stichting van den Volkenbond. 

De heer Sohacpman: Dat blijft voor de verantwoordelijkheid 
van die heeren. 

De heer Marchant: Natuurlijk. Ik maak u geen verwijt, ik 
maak ook de E.K. Staatspartij geen verwijt, ik heb het nu over 
de deskundigen, deskundigen van allerlei aard, moralisten, 
juristen, militairen, en ik wijs er op, hoe gevaarlijk zij zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! In 1914 gold nog de Haagsche Con
ventie van 1907. In 1914 gold het beginsel van de neutraliteit: 
geen gewapenden op ons gebied, Nederland is neutraal, het 
wordt door geen vreemde troepenmacht gebruikt, noch te land, 
noch te water, noch in de lucht. Als het wederom mocht be
ginnen, zal dit anders zijn. Nederland is lid van den Volken
bond. Als het normaal denkbare geval wordt gedacht aan een 
herhaalden aanval van Duitschland op Frankrijk. In 1914 was 
de neutraliteit van overheerschende beteekenis, zoowel voor 
Nederland als voor Duitschland. Voor Nederland, omdat het 
kon zeggen: Nederland is neutraal, geen vreemde militaire 
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macht op ons gebied. Voor Duitsehland was het van groote 
beteekenis, omdat Duitsehland kon zeggen: Indien Nederland 
neutraal blijft, is het gebied van Nederland niet toegankelijk 
voor onze vijanden en zijn wij dus in onzen opmarsch door 
België naar Frankrijk op onze rechterflank gedekt door het 
neutrale Nederland, waar onze vijanden niet mogen komen. Dat 
is, ondanks alle argumenten, van militaire zijde aangevoerd, het 
hoofdargument geweest van Duitsehland, om Nederlandsen 
Limburg niet te schenden. Had Duitsehland wèl Nederlandsch 
Limburg geschonden, dan ware het directe gevolg geweest, dat 
het Nederlandsche grondgebied en de Nederlandsche havens wèl 
toegankelijk zouden zijn geweest voor de vijanden van Duitseh
land. 

Nu zijn wij lid van den Volkenbond. Welke consequentie 
heeft dat ' Deze, dat wij krachtens het Pact van den Volken
bond verplicht zijn om een actie tegen schending van het Pact 
over ons grondgebied te laten gaan. Dat wordt in de praotijk 
ook zoo begrepen. Een van de groote verdiensten van de publi
caties van het Uirechtsch Dagblad is geweest, dat wij hebben 
kunnen lezen, dat in beraadslagingen tusschen den Franschen 
en den Belgischen generalen staf als een zaak, die voor betwis
ting niet vatbaar is, wordt gesteld, dat de ten westen van ons 
Limburg aanwezig zijnde Franschen, Belgen, en eventueel 
Engelschen, als de Duitschers opnieuw mochten aanvallen, over 
Nederlandsch gebied zullen trekken. Daarin hebben zij gelijk, 
want dat is de verplichting van Nederland krachtens het Pact van 
den Volkenbond. Wat heeft dat voor gevolg voor de Duitschers'? 
Dat het hoofdargument, om zich te onthouden van schending 
van de Nederlandsche grens, zooals in 1914, in het vervolg niet 
meer zal gelden voor de Duitschers, want ook al schenden zij 
Nederlandsch gebied niet, dan staat dit toch open voor de 
vijanden van Duitsehland. Dat is het reusachtige verschil: de 
Duitschers zullen bij herhaling van den aanval het Neder
landsch gebied in het geheel niet sparen, want het hoofdargu
ment er voor ontbreekt hun! 

Welke beteekenis heeft dat verder? In 1914 was de beteeke
nis van de Nederlandsche weermacht: handhaving van de neu
traliteit, zorgen, dat geen vreemde militaire macht op Neder
landsch gebied komt; indien wij maar onze weermacht hebben, 
en indien de oorlogvoerenden, die een zaak afhandelen, die ons, 
Nederlanders, niet aangaat, maar van ons gebied afblijven, is 
het doel van de Nederlandsche weermacht bereikt. 

Als wij dan ook de Regeering wezen op de betrekkelijke zwak
heid van het Nederlandsche leger, als wij zeiden: Minister, be
grijpt gij dan niet, dat gij tegen zoo'n overmachtigen vijand 
niets kunt uitrichten, dan was strijk en zet het antwoord: wij 
hebben onze weermacht niet om te vechten, maar om te voor
komen, dat er gevochten moet worden. De „preventieve wer
king". De „handhaving van de neutral i tei t"! 

Mijnheer de President! Als het weer gebeurt, en wij zijn lid 
van den Volkenbond, wees dan zeker, dat er den eersten dag 
gevochten zal worden! Dat onze grenzen zullen worden ge
schonden niet alleen, maar over ons gebied zal worden getrok
ken. Wanneer wij dan ,,in de eerste linie", zooals de heeren 
dat zoo kalmweg noemen, „den eersten stoot" moeten op
vangen, dan is het absoluut zeker, dat het leger den eersten 
dag zal vechten. 

Nu is er één ding, dat ik niet begrijp. En dat is, dat onze 
militaire deskundigen en onze Minister van Defensie kalmweg 
en met een rustig gemoed aan het Departement kunnen zitten 
en zeggen: nu ja, als het komt, zeggen wij: handhaving van de 
neutraliteit, als in 1914. Maar zoo is het niet. Wanneer de 
Minister overweegt: is het leger behoorlijk toegerust, zijn de 
soldaten behoorlijk beschermd ?, dan zou ik — waar het zeker is, 
dat reeds den eersten dag tegen een overmacht zal moeten wor
den gevochten — niet gaarne de verantwoordelijkheid dragen, 
die dan op mij zou rusten, wanneer ik er toe had medegewerkt, 
dat dit eens gebeurde! _ 

Er is rechtens een ingrijpende verandering in onze interna
tionale positie gekomen, en dat is iets, waarover men maar met 
eleganten zwier heendanst, alsof er niets veranderd is! In de 
vijf door mij genoemde prae-adviezen is er niets van te vinden, 
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geen woord! Dat is zeer gemakkelijk, maar van ernstige men
schen, die voorlichting moeten geven, die werkelijkheidsbesef 
moeten toonen, had ik iets anders verwacht. Maar er is ook een 
reusachtig feitelijk verschil, in den oorlogstoestand. 

Ook dit verschil met 1914 wordt b.v. door den generaal van 
Munnekrede in zijn prae-advies absoluut genegeerd. Hij schrijft 
daar, alsof de toestand is als in 1914. Alsof na dien tijd de oorlog 
niet gemechaniseerd is, alsof het onzin is, wat generaal Foch en 
zooveel anderen ons hebben gezegd, dat de komende oorlog alles, 
wat wij tot nu beleefd hebben, in verschrikking ver achter zich 
zal laten, omdat de oorlog voornamelijk in en uit de lucht ge
voerd zal worden, omdat de oorlog is gemechaniseerd. Het zal 
niet meer in de eerste plaats aankomen op strategie, op moed en 
heldhaftige feiten. Ik heb het in de dagen der verkiezingen zoo 
dikwijls gezegd: vroeger was het het een of ander militair genie, 
een geweldig krijgsman, die den oorlog kon winnen; nu is het de 
een of andere professor in een laboratorium, met dikke Irille
glazen, die in zijn reageerbuisjes kijkt en het gemeenste stikgas 
heeft uitgevonden. Dat is het groote verschil. 

Maar elk verschil in feitelijke omstandigheden wordt door de 
heeren uit het oog verloren. In het prae-advies van den generaal 
van Munnekrede komt dat hierin uit. Hij bestrijdt de stelling, 
die door mij trouwens nooit verkondigd is : de Belgen hebben in 
1914 niets gehad aan hun Maasforten, dus wij zullen niets heb
ben aan onze Vesting Holland. Neen, zegt hij, de Belgen hebbeu 
in den oorlog zeer veel gehad aan hun Yzerlinie, dus wij zullen 
veel hebben aan onze waterlinie. Hoe heb ik het nu ? Hier 
hebben wij te doen met een generaal van het Hollandsche leger 
en niet den minsten. Ziet hij het verschil niet in? Bedenkt hij 
niet, dat achter de Yzerlinie lag het geheele achterland, het ge
heele oorlogstooneel? Wij, met onze Vesting Holland, hebben een 
muizenval, daarachter is niets, wij trekken ons terug in een slop, 
waar wij nooit meer uit kunnen. Ik herinner hier aan de rede 
van den heer Colijn, gehouden in deze Kamer in November 1922. 
Ik bedoel de eerste rede, de tweede stond onder den invloed van 
de heeren Duymaer van Twist en van Dijk, maar de eerste 
kwam uit het hart en het vrije inzicht van den spreker. Had 
hij die tweede rede er maar nooit op laten volgen! Hij heeft 
toen uiteengezet, dat, wil de Nederlandsche landmacht iets be
teekenen, het zal moeten zijn een beweeglijk apparaat. De ge
dachte, dat wij, onze grenzen verdedigend, terugtrekkken in de 
Vesting Holland, is absoluut verouderd. En de consequentie 
lag voor de hand: slecht de Vesting Holland! Maar generaal 
van Munnekrede zegt: niet slechten, het is in vredestijd een 
bergplaats, die niet veel geld kost, en in oorlogstijd kunnen wij 
de infanterie er in zetten. Maar, zegt hij, wij moeten afweer
middelen hebben tegen luchtaanvallen, anders zijn wij bij den 
luchtoorlog in een oogenblik verloren. Hier keer ik terug tot de 
eerste rede van den heer Colijn, in November 1922 hier gehou
den. Toen zeide de heer Colijn: Ik ben tijdens den oorlog in 
Londen geweest en ik heb gezien, welke afweermiddelen de 
Engelsehen hadden getroffen tegen luchtaanvallen, en ik kan 
den heeren verzekeren, aldus de heer Colijn, dat, als wij in Neder
land iets dergelijks zouden willen doen, dit alleen meer geld zou 
verslinden dan de geheele begrooting van oorlog. Slecht de 
Vesting Holland dus maar, want er valt toch niet aan te be
ginnen. Maar in het prae-advies aan de E.K. Staatspartij wordt 
dit alles over het hoofd gezien. 

Met den'mechanischen oorlog en de stikgassen is het vreemd 
geloopen. In het begin heette het onder de Nederlandsche des
kundigen : och, dat is maar een middel tot intimidatie. Er is 
maar 2 pet. van de soldaten, die in den oorlog gegast zijn, ge
storven. Het is dus eigenlijk niet de moeite waard om er over te 
spreken. 

Nu doet zich het merkwaardig verschijnsel voor, dafc onze 
militairen in Nederland er altijd maar bij blijven: die gifgassen
oorlog, och, die beteekent niets. Het is niet de moeite waard, 
om zich daarover eenige zorg te maken. Men kan de soldaten 
voorzien van gasmaskers, dan zijn zij veilig. Bovendien zijn er 
zoo verschrikkelijk veel vliegtuigen noodig om iets van beteeke
nis te kunnen doen, dat het feitelijk onmogelijk is om te slagen. 

Maar als wij komen in Frankrijk of in Duitsehland, is het 



1056 

34ste VERGADERING. — 12 DECEMBER 1929. 

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

(Marchant.) 

geheel anders. Wij hebben dezer dagen kunnen lezen van het 
rapport van den Franschen begrootingsrapporteur, den heer 
Daladier, over de begrooting van oorlog. Hij zet daar uiteen, 
waarom de Franschen zich sterk moeten gewapend houden. En 
waarop berust zijn vrees voor de Duitschers? Hierop, dat hij 
zegt: men kan wel zeggen: Duitschland is ontwapend en het 
heeft zooveel toerusting niet, maar Duitschland heeft een sterke 
industrie en het heeft zoo ontzaglijk veel burgervliegtuigen en 
die kan het in een oogenblik inrichten voor het bewapenen met 
gifgasbommen. Dat is het groote gevaar. 

Als onze militaire deskundigen ons voorrekenen, dat men 
daarvoor zooveel vliegtuigen noodig heeft, dat wij ons hier niet 
ongerust behoeven te maken, moet ik denken aan dien des
kundige, die zijn licht liet schijnen toen Amerika had besloten 
om deel te nemen aan den wereldoorloog in Europa. Hij wist 
wiskundig zeker met de tonnenmaat voor te rekenen, dat het 
onmogelijk was om een krijgsmacht van beteekenis als daarvoor 
noodig was, naar Europa over te brengen. Dat kon niet. 

Maar 3 of 4 maanden later stond het geheele Amerikaansche 
leger op Franschen bodem met kanonnen, munitie, met loco
motieven en ander spoorwegmaterieel er bij. Het onmogelijke 
was volbracht. 

Een Duitsch officier, dr. Nestler, die als officier den oorlog 
heeft meegemaakt en die expert is geweest in den gifgasdienst, 
heeft o.a. gezegd: elke Mark, die men besteedt aan bescher
mende middelen als gasmaskers en gasvrije onderkomens, is weg
gegooid. Al die middelen baten tegen een overval niets. Men 
heeft manoeuvres gehouden in Parijs en in Londen met lucht
aanvallen, en wat was de uitkomst? 

Aan L'Oeuvre is medegedeeld, dat het resultaat van die 
manoeuvre is geweest, dat 100 vliegtuigen voldoende zouden 
zijn om geheel Parijs in het stikgas te zetten met een laag van 
20 M.; dat er niets tegen te doen zou zijn en dat men niet eens 
iets bemerkt heeft van de vliegtuigen, die het hoogst vlogen. En 
in Londen was het hetzelfde. 

Wanneer men mij vraagt: wie moet ik gelooven, de mannen 
van het vak, die de practijk hebben meegemaakt en de 
manoeuvres hebben gehouden, of kapitein Maas en kapitein 
Rasch en anderen, die ons hier vertellen, dat wij ons piet 
ongerust behoeven te maken, want als in Amsterdam de sirene 
begint te loeien: daar zijn ze, dan verdwijnt in een seconde de 
geheele bevolking van Amsterdam in de stikgasvrije onder
komens onder den grond, tusschen de palen, waarop Amsterdam 
is gebouwd, dan is het antwoord niet twijfelachtig. 

Men heeft dus in aanmerking te nemen, waar dit het karakter 
is van den modernen oorlog, wanrover de deskundigen hier maar 
eenvoudig heenloopen, wat het beteekenen zou, indien de oorlog 
door Duitschland weer mocht worden begonnen. Indien de 
Duitschers weten mochten: Nederland zal ons den eersten dag, 
dien wij in opmarseh zijn, tusschen de beenen komen loopen 
met zijn oorlogsweermacht, begrijpt de Minister, wat er dan zal 
gebeuren? Meent de Minister, dat hij dan tijd heeft om te 
mobiliseeren ? 

Eén van beide, óf de Duitsche Regeering is beleefd genoeg 
om zich te verzekeren, dat Nederland geen vin zal verroeren, 
of binnen enkele minuten zijn de vliegtuigen boven Nederland 
en de mobilisatie wordt voorkomen. 

De Minister gelieve zich in te denken, wat dit beteekenen zal 
voor het Nederlandsehe volk. Not kennt kein Gebot. Dat is 
dus het groote verschil met vroeger en met name met 1914; het 
karakter van datgene wat ons leger kan en moet doen in geval 
van een nieuwen oorlog, is ten eenenmale veranderd. 

De heer van Rappard: Waarom heeft u in 1922 die rede niet 
uitgesproken? Toen was de toestand juist als nu. 

De heer Marchant: Omdat ik minder scherpzinnig ben dan 
die geachte afgevaardigde. Omdat ik in deze dingen eerst tot 
een vaste overtuiging beji gekomen na gezette studie. De heer 
van Rappard is geniaal genoeg om zijn oordeel te vestigen 
onmiddellijk na den oorlog; maar ik heb tot mijn leedwezen van 
de vruchten zijner studie nog niets kunnen bemerken. 

De conclusie, waartoe ik kom in dit opzicht, is dus deze. Door 
het vervallen der neutraliteit zal onze weermacht moeten vech
ten, en wel onmiddellijk, en ons volk zal onmiddellijk in het 
begin goeddeels worden vernietigd. Noch rechtens noch moreel 
rust op Nederland eenige verplichting om ter wille van de ver
meende dekking van anderen, die buiten ons gestreden hebben, 
ons volk den eersten dag te offeren. Dat kan niet en dat mag 
niet. En de handhaving van onze oorlogsweermacht, die ten 
eenenmale onvoldoende moet blijven, zal ons daartoe dwingen. 

Ik heb het meest voor de hand liggende voorbeeld genoemd, 
waaraan ieder denkt. Maar er is ons ook wel eens gezegd, dat 
het mogelijk is, dat wij zullen te doen krijgen met België, en 
met België alleen. Dit is een onmogelijke casuspositie. In de 
eerste plaats is oorlog met België niet mogelijk, omdat anderen 
dit altijd zullen verhinderen. In de tweede plaats is het niet 
mogelijk, omdat een oorlog van België tegen Nederland voor 
België zelf burgeroorlog zou beteekenen. De geschillen, die wij 
hebben met België, kunnen niet anders en zullea niet anders 
worden opgelost dan langs minnelijken weg. 

En nu Denemarken. 
Wij hebben in Denemarken ten tweeden male ingediend gezien 

een wetsontwerp tot nationale ontwapening. Deze Minister van 
Defensie heeft, nog in een anderen levensstaat verkeerende — 
het was in den verkiezingsstrijd —, in Eindhoven of een andere 
plaats een redevoering gehouden, waarin hij heeft gezegd, vol
gens een krantenverslng, dat ik, helaas, kwijt ben, dat de ont
wapenaars in Nederland wel zeggen, dat Denemarken ontwapent, 
maar Denemarken ontwapent niet, want het behoudt soldaten. 
De eeho van dit geluid hebben wij bij de algemeene beschou
wingen vernomen van den Minister-President. Daarover heb ik 
een opmerking te maken. 

Vooraf echter deze opmerking. Men heeft ook steeds gezegd: 
gij staat altijd te betoogen, dat de neutraliteit van Nederland 
ten gevolge van de toetreding tot den Volkenbond feitelijk, con
creet, niet meer bestaat, maar Denemarken heeft dan toch maar 
gezegd, dat de macht, die het handhaaft, bestemd n!s om de 
neutraliteit te handhaven. Hoe rijmt zich da t? 

Het was eenigszins moeilijk achter den juisten inhoud van 
het Deensche ontwerp te komen, want het is in den Haag, voor 
zoover ik weet, niet te verkrijgen. Ik heb het dus moeten stellen 
(maar daarmede ben ik er toch ook gekomen) met het artikel 
van den Deenschen Minister Munch in de Revue Générale de 
Droit International Public. 

Hij stelt daarin op den voorgrond, dat Denemarken aan een 
oorlog niet meer meedoet; wanneer er oorlog uitbreekt, houdt 
Denemarken zich er buiten, vecht het niet mee. 

Hoe kan het dan, dat er in Denemarken nog neutraliteit be
staat? Als wij tot dusverre in Nederland spreken van neutraliteit, 
verstaan wij er onder de gewapende neutraliteit. Wij zijn, lig
gende tusschen de anderen, die vechten, neutraal, en wij hebben 
onze weermacht om die neutraliteit te handhaven. Als een Staat 
als Denemarken echter zegt: wij doen aan geen enkelen oorlog 
meer mee, is hij ipso jure neutraal, want dan staat hij er buiten. 
Dat is de Deensche, de ongewapende neutraliteit. Het land is 
neutraal, omdat het aan geen oorlog deelneemt. 

Mijnheer de Voorzitter! Men stelt mij hier nu de vraag: en de 
kanonnen dan, men behoudt er toch kanonnen? In de toelichting 
van Munch wordt dit duidelijk uiteengezet. Gemakshalve geef 
ik het in stellingen weer. 

De eerste stelling is: Geen volstrekte ontwapening, maar een 
hervorming van leger en vloot in een wacht en bewakingsdienst 
te land en ter zee. 

De tweede stelling luidt: De Volkenbond kan geen minimum 
van bewapening eischen. 

De derde stelling zegt: Art. 16 van het Pact van den Volken
bond laat aan de leden zelf de beslissing om aan de militaire 
sancties mede te werken. 

Ten aanzien van deze stelling heb ik een aanteekening wat 
betreft onze heören militairen, onze tegenstanders in Nederland. 

Wanneer men zegt: de neutrali.eit is weg, wij moeten troepen 
doorlaten, is het antwoord: jawel, maar volgens het Pact van 
den Volkenbond mag een lid zelf beslissen, of in het bepaalde 
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geval neutraliteit bestaat of niet, m.a .w. : zij teekenen het Pact 
van den Volkenbond, zij nemen de verplichtingen, die de Volken
bond oplegt, op zich, maar als er oorlog uitbreekt, zeggen zij, 
dat zij neutraal zijn en niet gebonden. 

En dan verwijt men ons, Mijnheer de Voorzitter, dat wij wel 
het lief willen hebben van den Volkenbond en niet het leed! 

Op een dergelijk standpunt kan men zich niet stellen. De 
Eranschen en Engelschen zouden ons zien aankomen, als de 
Duitschers den aanval, die gevreesd wordt, herhalen, en de 
Nederlandsche Regeering zou zeggen: over ons gebied komt gij 
niet, want wij zien in den aanval geen overtreding van het Pact, 
wij zijn neutraal. Zij zouden zeggen: Wij hebben met je praatjes 
niets te maken, wij gaan er over. 

Dat is de rechtstoestand, waarop de Franschen en Engelschen 
zich zouden beroepen; dan zouden alle chicanes en het gepraat, 
dat wij ons neutraal verklaren, niets baten. 

De vierde stelling luidt: De Staten kunnen noodig hebben een 
bewakingsdienst in geval zij aan de niet facultatieve economische 
sancties medewerken. 

De Deensche Regeering zegt dus: met de sancties van art. 16 
hebben wij niet te maken. Militaire hulp kan niet van ons ge
eischt worden. De groote Mogendheden denken er niet aan, 
hulp te eischen van de kleine Staten voor het toepassen van de 
sancties. Dat is van latere zorg; ik geloof, dat het nooit zal ge
beuren. Als het gebeurt, heeft men ons, vrijzinnig-democraten, 
te wijzen op ons program en dan zeggen wij : wat van ons ge
ëischt kan worden, zullen wij leveren, wij willen de verplich
tingen tegenover den Volkenbond nakomen. De Denen zeggen: 
neen, het gebeurt niet, het kan van ons niet geëischt worden, 
daarop behoeven wij onze organisatie niet in te richten. Wel kan 
van ons geëischt worden de economische sanctie en voor de deel
neming daaraan hebben wij een bewakingsdienst te land en ter 
zee noodig. Die kanonnen zijn niet voor een oorlog geschikt. 
Neen, Mijnheer de Voorzitter, te land hebben ze — want zij 
moeten ook de orde binnenslands handhaven, evengoed als wij — 
een lichting van 1600 man over 12 jaar. Twaalfmaal 16 is dus in 
gemobiliseerden toestand 16 k 19 duizend man. Dat is de veilig
heidsdienst der Denen, en ter zee gaan zij nu enkele kustbe
wakingsschepen van 4000 ton, torpedobooten en onderzeeërs ver
vangen door kleine licht bewapende snelle kruisers; de totale 
tonnenmaat van de zeemarine is 13 000 ton, alles inbegrepen. 

Als dat nog geen ontwapening is volgens de heeren, wel, dat 
zal mij een zorg zijn! Als de heeren dit voldoende vinden voor 
Nederland en met Denemarken zeggen: aan den oorlog doen wij 
niet mee, dan heb ik mijn zin. Daar heb ik naar uitgekeken in 
de Memorie van Antwoord. De Regeering zegt: dat is geen ont
wapening; welnu, laat zij dan komen met het Deensche voorstel 
en dan zal ik van harte meewerken. Maar, Mijnheer de Voor
zitter, het blijft uitl 

De vijfde stelling i s : bijzondere moreele verplichtingen uit 
hoofde van de ligging bestaan niet. 

De zesde: De conventie van den Haag van 1907 legt aan de 
neutralen geen verplichting op om oorlog te voeren tegen wie 
de neutraliteit schendt, maar alleen een bewakingsdienst. 

De zevende: Het Deensche ontwerp houdt rekening met de 
verplichtingen zoowel van de Haagsche conventie als van het 
Pact. 

Daar heeft men alles bij elkaar; wil de Regeering dat na
volgen, dan zal het mij best zijn. 

Dit alles zijn rechtsverhoudingen en militair-technische ver
houdingen, die ik besproken heb, maar als het waar is — en 
dat kan niemand ons betwisten — dat de toekomstige oorlog 
zal aannemen een mechanisch karakter, dat wij zullen worden 
overvallen met gifgassen, dan baat het niet, of wij dit bij oorlogs
recht verbieden, want dat beteekent niets. In 1914 was het 
verboden springmiddelen uit de lucht te werpen en toch werd 
het gedaan. Als men zich indenkt, wat de oorlogsvoering wordt, 
dan is mijn beroep: een beschaafd volk mag er niet aan mee
doen. En nu beroep ik mij op niemand minder dan den Minister 
van Financiën in dit Kabinet. Hij heeft 1 Juli 1929 een rede
voering gehouden te Zwolle en daarin enkele verkeerde, maar 
ook mooie dingen gezegd; van de laatste wil ik er één citeeren. 
Hij heeft gezegd, in antwoord op de opmerking van een predi
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kant, dat de oorlog Gods goedkeuring wegdraagt, omdat David 
oorlogen heeft gevoerd en David een man naar Gods hart was: 

„Alzoo kan men ook, miskennende de werking van den 
Heiligen Geest in de geschiedenis, de veelwijverij en de 
slavernij verdedigen. 

Het is vaak aldus gegaan, dat God juist door de gevolgen 
van zondige toestanden tot de uiterste grens van ellende 
op te voeren, ons de oogen geopend heeft en ons Zijn wil 
heeft doen verstaan. Het is niet trouw, maar verregaande 
ongehoorzaamheid aan Gods Woord, wanneer wij op die 
roepstemmen geen acht slaan." 

Ju is t ! De volksverdelging met beestachtige middelen is niet 
het volbrengen van Gods wil. Dat kan niet. God heeft ons voor 
de consequenties gesteld van dit onheilig werk, maar als dit 
ons in het geweten wordt geopenbaard en wij houden ons op 
dit menschonteerend bedrijf niettemin voorbereid — want de 
voorbereiding ten oorlog is niet anders dan dit —, dan is er naar 
de woorden van den heer de Geer maar één mogelijkheid: Goei 
heeft ons gezegd: dat mag niet. 

En dan moge men wijzen op dit gevaar en op dat, op deze 
mogelijke schade en op die; de absolute norm heeft desondanks 
gesproken: het mag niet! En dan geven de Christenen het lot 
van hun volk in de hand van God. 

De heer Schaper vervangt den heer van Schaik op den voor
zitterszetel. 

De heer ter Laan: Mijnheer de Voorzitter! De heer Minister 
zegt in den aanhef van de Memorie van Antwoord, dat hij wil 
medewerken om den militairen vertrouwen in de politiek bij t& 
brengen en omgekeerd het Parlement vertrouwen te schenken 
in de militairen. Daarover zou een heele massa te praten zijn, 
bijv. over de vraag: wat zijn hier de militairen, die vertrouwen 
moeten hebben in de politiek; zijn dat de soldaten, dus het 
eigenlijke Nederlandsche leger, of zijn dat de officieren? Dit 
zijn twee klassen, die in den regel volstrekt verschillende be
langen en opvattingen hebben. Wat is de politiek verder, waarin 
de militairen vertrouwen moeten hebben ? Is dat de politiek van 
de S. D. A. P . of van de Roomsch-Katholieken? Indien dit de 
politiek van de Roomsch-Katholieken is, hier zat verleden jaar 
een Roomsch-Katholiek, de heer Arts, die met ons de ontwa
pening eischte. Dit jaar hebben wij, gelijk de heer Marchant 
zooeven in herinnering bracht, Katholieke praeadviseurs gehad, 
die net andersom deden. En op dit oogenblik hebben wij een 
Katholiek Minister, die, om zijn geheele Memorie van Antwoord 
in één zin samen te vatten, alles bij het oude laat, van wien 
geen enkele hervorming van groote beteekenis zal uitgaan. De 
heer Minister heeft zich in zijn eerste Memorie van Antwoord 
volmaakt den pas afgesneden. Het is goed, dat wij bij den aan
vang van het werk, dat wij hier te zamen moeten doen, dit 
dadelijk precies zeggen. Het is dan ook niet meer dan een phrase, 
wanneer men in den aanhef van de Memorie van Antwoord 
leest, dat het leger vertrouwen moet stellen in de politiek. Laat 
ons liever overgaan tot de zaken, niet tot de woorden, maar tot 
de daden. Ik heb al gezegd, dat de hoofdindruk, dien deze Memo
rie van Antwoord maakt, is, dat niets wezenlijks in den tegen
woordigen toestand verandert, maar dan ook niets. 

Ik wil wel erkennen, dat ik van den heer Deckers, dien wij 
hier zoolang gekend hebben en om zijn vele goede hoedanig
heden als oud-medelid gewaardeerd hebben, geen groote ver
wachtingen heb gehad betreffende hervorming in democrati
scher, zin van het leger; het is een braaf man, daaraan mankeert 
niets, maar geen hervormer. Bovendien is het standpunt van de 
Roomsch-Katholieke Staatspartij, dat is zoowel uit de prae
adviezen als uit het besluit van den partijraad wel gebleken, zoo, 
dat die geen groote hervormingen wil. Daar past Minister 
Deckers precies bij. Verwachtingen in den zin, zooals wij die 
gaarne zouden zien, waren er dus niet. Maar, al wilde dan de 
nieuwe Katholieke burger-Minister niet zoo ver gaan als de 
S.D.A.P. gaarne zou zien, er ware toch een heel mooie taak 
voor hem weggelegd geweest. Maar ook dat schijnt de Minister 
niet te hebben gewild of niet te hebben gekund. Die taak zou 
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deze zijn, dat hij — als eerste burgerbewindsman van Oorlog en 
van Marine — een geleidelijke vermindering van bewapening 
zou voorstaan en dat hij, ook in verband met vroegere voorstel
len, zou komen tot beperking van de lichting. 

Degene, die daar nog hoop op had, kan nu die hoop gerust 
laten varen. Die hoop is bij het begin al verdwenen. Nu is het 
altijd zoo, dat mensehen, die niet kunnen of niet willen, begin
nen met zich te verontschuldigen en men behoeft maar de 
Memorie op te slaan, en reeds op de eerste bladzijde vnn dit 
Stnntsstuk ziet men een heele reeks van verontschuldigingen. 
„Wij zijn al zoo ver!" heet het, in één woord samengevat. De 
Minister geeft een opsomming: in de eerste plaats is de jaar
lijksehe lichting verminderd. Inderdaad, vroeger hadden wij een 
lichting van 23 500 man en thans van 19 000 man. In de tweede 
plaats zegt de Minister, is de eerste oefentijd verminderd. Inder
daad, wij zijn de andere landen van Europa voor met onzen 
diensttijd voor onbereden wapens van niet meer dan 5A maand. 
In de derde plaats, zegt de Minister, behoeven de voorgeoefen
den maar 6 weken te dienen in de kazerne; in de vierde plaats 
is één volledige herhalingsoefening vervallen; in de vijfde plaats 
is de cavalerie gehalveerd, en in de zesde plaats is de tonnen
maat van onze oorlogsschepen sinds 1914 ingekrompen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is voor ons zoo heerlijk, dat de 
Minister zich daarop beroept, want is dit zijn werk of is dat ons 
werk? Hier zit nu een Katholiek Minister; is het nu niet mooi 
voor ons, dat hij zich beroept op hetgeen wij, sociaal-democraten, 
hier hebben betoogt! en ook hebben verworven ? Ik zal een eindje 
in de geschiedenis teruggaan. Wie waren het, die opgekomen 
zijn tegen de buitengewoon zware lichting van 23 500 man? 
Wij toch zeker en niemand anders? Wij waren het toch, die 
tegen de wet-Colijn hebben stelling genomen, geheel alleen in 
de Kamer. Wie zijn het geweest, die opgekomen zijn voor een 
korteren oefentijd? Wij hebben het blijvend gedeelte van vroeger 
vernield. Wij hebben een einde gemaakt aan de 17 en 12 maan
den, die men vroeger diende, en wij zijn het, die een einde ge
maakt hebben aan de 8\ maand, die daarna is gekomen. Zijn 
wij het geweest of n i e t ? I k zal zelf maar op die vraag antwoor
den : wij zijn het geweest, die met ons program van vermindering 
onder het volk zijn gegaan en wij hebben het zoo ver gebracht, 
dat de andere partijen — zij het tegen haar zin — met ons moes
ten meegaan. Wij hebben gestreden tegen de derde herhalings
oefening. Ook hier, en hier zeker, kan ik het antwoord geven: 
het is ons werk. Ik heb nog nooit een Memorie van Antwoord 
met zooveel genoegen gelezen als dit gedeelte van den nieuwen 
Minister. Nu was het de taak geweest van dezen Minister van 
Defensie om op dien weg voort te gaan. 

Na dit inleidend woord ga ik over tot de behandeling van enkele 
belangrijke hoofdstukken van deze begrooting. In de eerste plaats 
over de kosten van 's Lands verdediging. Daaromtrent zegt de 
Minister: Deze kosten zijn belangrijk verminderd, vergeleken 
met die van 10 jaar geleden. Toen hadden wij echter — in 1919 
— het gemobiliseerde leger, hoewel niet geheel meer. De toe
stand ten gevolge van de mobilisatie was in elk geval nog aan
wezig. Nadat in 1918 — in November — de meesten waren weg
gestuurd, had men evenwel nog alle inrichtingen in gebruik. 
Toen waren de prijzen van de levensmiddelen, de fourage, de 
kleeding, uitrusting, enz. nog zeer hoog. Indien men die prijzen 
naar de tegenwoordige munt omrekent, dan durf ik zeggen, dat 
de uitgaven van de beide militaire Departementen niet zoo heel 
veel verminderd zijn. In ieder geval zijn de kosten nu te hoog, 
en veel te hoog. Zij bedragen voor dit jaar bijna 101 millioen. 
Wij moeten sterk naar beneden, gelijk wij ook van andere Re
geeringen hebben gevrangd. 

Nu zegt de Minister: Ik heb meer moeten aanvragen, ongeveer 
IA millioen, maar daar was 1 millioen en f 115 000 bij voor 
meer bezoldiging. Akkoord, maar dan blijft er nog behalve die 
meerdere bezoldiging een stijging van f 346 000 over. De Minis
ter zegt: Ook dat was voor bezoldiging, dat waren periodieke 
verhoogingen. 

De bezoldigingen behooren ook tot de gewone uitgaven, even
goed als de pensioenen. Het schijnt, dat de militaire Ministers 
dat moeilijk kunnen verstaan, maar zij zullen toch moeten 
leeren, dat ook hun ambtenaren en de pensioenen voor die amb

tenaren betaald moeten worden uit de begrooting. Dan is het 
geen motief om te zeggen, dat het nu dezen keer toevallig was 
voor verhoogde bezoldigingen. 

De last van de militaire begrooting is veel te zwaar. 
Ik wil ook in dit verband op Denemarken wijzen. Als wij het 

Decnschc voorbeeld volgen, waarop ik zoo meteen wel terug
kom, dan blijft er van die 101 millioen niet meer — en dit is nog 
zeer ruim berekend — voor het leger en de vloot naar Neder
landsche omstandigheden dan 17 millioen aan kosten over. Dan 
hebben wij een veel beteren toestand en tevens 84 millioen be
spaard. Nu daarentegen is men er nooit. Wij hebben een aller
merkwaardigst stuk ontvangen, zooals wij jaarlijks krijgen van 
de Centrale commissie voor bezuiniging van de Nederlandsche 
Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Dat is een bezuini
gingscommissie, en die vraagt op bladz. 3 van het rapport, dat 
over deze begrooting is opgemaakt, wat wij er nog bij moeten 
hebben. Dat zijn dus eisenen; aan den Minister gesteld; ten 
eerste: betere luchtverdediging, waaronder te verstaan lucht
strijdkrachten en luchtdoelbestrijdingsmiddelen. In hoeverre 
vooral laatstgenoemde middelen nog onvolmaakt zijn, zij hier 
maar b'ever in het midden gelaten. Ten tweede: vermeerdering 
van het artilleriemateriaal, met name divisie-groepsartillerie; 
ten derde : verbetering van de opleiding van het verlofspersoneel; 
ten vierde: pantserwagens met bijbehoorende mitrailleurs; ten 
vijfde: vermeerdering van technische troepen, en ten zesde: 
materieel en personeel voor de vloot in Nederlandsch-lndië. 

Heb je ooit zoo gek op de viool hooren spelen? Dat is de be
zuinigingscommissie van de Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel; dat zijn geestverwanten van den heer van Rappard en 
de zijnen in deze Kamer voor het meerendeel, een bezuinigings
commissie, die deze zes eischen stelt aan den Minister van 
Defensie, waarmee, indien zij zouden worden ingewilligd, de 
jaarlijksche begrooting met tientallen van millioenen zou stijgen. 
De uitgaven in eens zouden daardoor zeker bovendien nog 
stijgen met 100 millioen. 

Daarom zeg ik den heer Minister: met het leger en met de 
inrichting van de bewapening van tegenwoordig komt men er 
nooit. Dan wordt er altijd meer gevraagd en dan zal nog nooit 
voldoende, zorg mogelijk zijn voor de veiligheid van onze sol
daten. Wanneer zij komen te staan tegenover de geweldige 
aanvalsmiddelen van den vijand, zijn zij nog verloren. Dan 
wil ik nog niet eens denken aan de smeerlapperij, die de tegen
woordige moderne oorlog daarbij heeft, als daar zijn vergiftige 
bacillen en gifgassen. 

De heer Duymaer van Twist vindt dit een beetje ruw uit
gedrukt, maar het is ook heel erg, als je dat ondervindt. Ook 
b.v. tegen de tientallen soorten van vergiftige gassen, die je 
op onmenschelijke wijze pijnigen, je gruwelijk martelen en je 
per slot van rekening aan den dood overleveren, kan de Minister 
onze soldaten njet beschermen. Dat wil hij natuurlijk, maar 
dat kan hij niet. 

Tegenover dat stelsel, dus tegenover het oude militarisme, 
moet bij deze begrooting het lichtend voorbeeld van Denemar
ken worden gesteld. De socialisten, aan het bewind in Dene
marken, stelden enkele jaren geleden ontwapening voor; zij 
verloren de Regeeringsmacht, de conservatieven en de mili
taristen waren hun te sterk en het wetsontwerp van de sociaal
democraten, van Steuning en Rasmussen, werd ingetrokken Nu 
zijn zij weer aan het bewind, weer met Stauniiig als Minister
President. Zij kwamen dadelijk met ongeveer hetzelfde voorstel 
terug. En nu zit onze Regeering er mede verlegen. Want nu 
ziet men een beschaafde natie, een kalm en practisch volk, 
dat een goed voorbeeld geeft. En wat moet onze Regeering 
nu antwoorden? Alleen zeggen, dat men eenzijdige ontwapening 
niet wil? Maar dat helpt niet, en daarom komen er verhalen, 
als nu in de Memorie van Antwoord, die langs de zaak heen
gaan. Men zegt nu, dat de toestand in Denemarken geheel 
anders is, omdat dat land maar één landgrens heeft van 
55 K.M. Maar daarom zou men dan juist niet behoeven te 
ontwapenen, omdat zulk een korte grens dan nog wel zou zijn 
te verdedigen. En Denemarken wil zich juist heclemaal niet 
meer verdedigen.! 

Ook zegt men, dat Nederland ligt aan de monden van Rijn. 
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en Maas en Schelde en dat het tusschen andere groote Rijken 
in ligt. Maar met Denemarken is het ook vrijwel net zoo; dat
ligt tusschen Engeland, Duitscbland en Rusland, heeft ook 
blootgestelde grenzen; het is — laten wij maar aan onze geschie
denis denken en aan de Ruyter — de sleutel van de Oostzee. 
Ik zeg, dat men geen uitvluchten moet zoeken. Daar komt men 
toch niet ver mee. Laat men toch liever precies zeggen, gelijk 
het is. 

Het verschil is, dat in Denemarken de sociaal-democraten 
regeeren, die het militarisme breken, en hier Christenen, die 
het militarisme kweeken. Het verschil is, dat de Deensche 
sociaal-democratische Regeering het geld beter meent te kunnen 
gebruiken dan voor het koopen van snelvuurkanonnen, terwijl 
hier nieuw snelvuur gekocht wordt in den naam van Christus. 

De heer Duymaer van Twist zegt, dat ik mij niet aldus mag 
uitdrukken. Ik ben zoo vrij, dat toch te doen en ik heb helaas 
maar al te zeer het recht daartoe. 

Durft men ontkennen, dat de heeren, die hier achter de 
groene tafel zitten, regeeren uit naam van de Christelijke par
tijen, en dat zij het militarisme verdedigen? Dat doen zij dus 
in den naam van Christus. Doet een Christelijk Minister, aldus 
handelend, geen daden, in strijd met het Christendom? Onze 
partijgenooten in Denemarken, die zich niet op Christus beroe
pen, staan veel dichter bij het Christendom dan zij, die zich 
hier Christenen noemen. 

Wat zal er nu in Denemarken gebeuren? 
1°. Afschaffing van het vechtleger. 
2°. Vervanging van het vechtleger door een politieleger van 

1600 man jaarlijks, met een taak, tegenovergesteld aan die van 
het vechtleger. 

3°. Afschaffing van den dienstplicht. 
4°. Afschaffing van forten en vestingen. 
5°. Afschaffing van alle gewapende korpsen buiten het leger, 

binnen den tijd van drie maanden. 
6°. Afschaffing van de gevechtsvloot. 
Dat zijn de voorstellen, zooals ze in Denemarken worden ge

daan; ik wilde, dat wij ook dien weg opgingen. Alle kleine 
landen kunnen dat doen, en zouden het doen, als zij hun ver
stand gebruikten. Een klein land, waarvan men niet licht den 
indruk had, dat het zich tegen het militarisme zou verzetten, is 
Zwitserland. Helaas kan ik nog niet beweren, dat Zwitserland 
den weg van Denemarken zal opgaan. Maar ik kan wel zeggen, 
dat mijn partijgenooten aldaar in 1929 met eenparigheid van 
stemmen tot dezelfde slotsom zijn gekomen voor Zwitserland 

• als de Denen en als wij voor ons land; dat zij zich verzetten 
tegen elke bewapening om daarmede in oorlog het land te ver
dedigen, en dat zij in den tegenwoordigen tijd, nu gebruik wordt 
gemaakt van giftige gassen, die binnen enkele oogenblikken een 
geheele bevolking kunnen dooden — aldus hun motiveering —, 
aan den oorlog niet meer wenschen deel te nemen; dat de 
85 millioen Zwitschersche francs, die men ieder jaar voor de 
militaire begrooting uittrekt, weggegooid geld zijn, en dat de 
verdragen de plaats moeten innemen van het vechten. Deze 
verklaring van onze partijgenooten in Zwitserland, dat er in 
militair opzicht zoo geheel anders voorstaat dan wij, doet mij 
buitengewoon veel genoegen. Ook in Noorwegen heeft de 
Minister van Oorlog maatregelen genomen, en de Noorsche 
Minister-President heeft een wetsontwerp aangekondigd, waarin 
de uitgaven worden verlaagd van 40 tot 30 millioen kronen, en 
naar ik meen reeds ingediend. 

En wat België betreft, waarop de heer van der Bilt nu wijst, 
de Belgen zullen heel veel moeite hebben om ook op dit stand
punt te komen; elke sociaal-democratische partij heeft een ont
wikkelingsgang noodig, om zich los te maken van chauvinis
tische gevoelens, die vooral in België na den oorlog heel sterk 
ontwikkeld waren. Wie nagaat wat bladen als Vooruit te Gent en 
Le Pcuple te Brussel schrijven over het beginsel van landsver
dediging en over ontwapening, zal erkennen, dat ook dat hoop 
geeft. De practijk in België is zeker nog niet, zooals ik die 
graag zou zien, maar de omstandigheden, waaronder België in 
de laatste jaren heeft geleefd, maken dat zeer verklaarbaar. 
Het kan voor mij een reden tot verdriet zijn, maar wat heeft de 
heer van der Bilt daarmede te maken, die in zijn eigen partij 

jarenlang heeft medegewerkt, dat in Nederland militaristische 
maatregelen worden genomen? De kleine naties hebben ten 
deze een andere taak. Op blz. 2 der Memorie van Antwoord 
schrijft de Minister: 

„het buitenland vermindert zijn bewapening niet tot,op 
dit oogenblik, en vermindering van bewapening kan alleen 
als het algemeen i s . " 

Daar is heel veel van waar, maar dat geldt alleen de groote 
Mogendheden. Voor Denemarken kan het wel, en voor ons 
land ook. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans aan het derde deel 
mijner rede, waaraan ik den titel zou kunnen geven: wat heb
ben wij sociaal-democraten bij deze begrooting te doen ? Ik denk 
dan in de eerste plaats aan de sterkte van de jaarlijksche 
lichting. 

Op blz. 2 van de Memorie van Antwoord staan vier dingen, 
die de Minister niet wil. De Minister wil geen vermindering 
van de jaarlijksche lichting, geen afschaffing van de herhalings
oefeningen, en nu zien wij zelfs het grappige verschijnsel, dat 
deze Minister verwijst naar Denemarken, waar men twee her
halingsoefeningen van 12 dagen behoudt. Dat is echter een 
vrijwillige politiemacht, die een geheel andere taak heeft dan 
ons leger. Of wij dat goedvinden, is iets anders, maar de 
Minister vindt daarin in ieder geval voor zijn opvatting geen 
steun. In de derde plaats wil de Minister niet afschaffing van 
de cavalerie en ten vierde weigert hij zijn medewerking om te 
komen tot afschaffing van het vestingstelsel. Dan volgen vier 
dingen, die de Minister wel wil. De Minister wil voortgaan met 
den aanbouw van oorlogsschepen, al stelt hij op het oogenblik 
maar twee nieuwe onderzeeërs voor. De Minister wil in de 
tweede plaats voortgaan met verbetering van de bewapening 
en de uitrusting van het leger. In de derde plaats wil hij aan
koop van gasmaskers en alles, wat daarbij behoort, en ten vierde 
de voorbereiding van de vernielingen. Natuurlijk zegt de Minis
ter er bij: die strikt noodzakelijk zijn. Stelt u ook eens voor, 
dat het anders was! Met deze vier dingen, die hij wil, en met 
die andere vier, die hij niet wil, omschrijft hij zijn eigen beleid. 

De Minister wil dus voortgaan op de oude, militaristische 
wijze. Het is van groot belang na te gaan, of de Roomsch
Katholieke Staatspartij hem daarbij volgt en, zoo ja, wat de 
Roomsch-Katholieke arbeiders in Nederland bij dit verschijnsel 
zullen doen en zeggen! 

Ik kan natuurlijk nu niet uitweiden over de vier dingen, die 
de Minister wil, noch over die vier andere, die de Minster niet 
wil. Dat is jammer, want bijv. over den gasoorlog zijn heel 
merkwaardige dingen te zeggen. Maar de spreektijd is al te 
zeer beperkt en ik moet straks ook nog een enkel woord zeggen 
over de marine. Ik neem dus nu alleen het voornaamste er uit, 
de sterkte der lichting, waarover ik straks een motie zal voor
stellen. Wij hebben nu een nieuw samengestelde Kamer. Wij 
hebben een verkiezing gehad, waarbij over dit onderwerp veel 
is gesproken. Vooral van Katholieke zijde werden buitengewoon 
democratische maatregelen in uitzicht gesteld en verdedigd. Wij 
zullen nu eens zien wat deze Kamer over de sterkte van de lich
ting denkt. Wij stellen een veel kleinere lichting voor. Aan de 
Regeering kan gerust worden overgelaten, hoe dan het leger 
ingericht moet zijn. Wij stellen dat voor, omdat men langs dien 
weg alleen kan komen tot verlaging van de kosten en tot ver
lichting van de persoonlijke lasten, en dan komen wij vanzelf 
ook tot de dingen, die de Minister nu niet wil, en zoo komen wij 
geleidelijk tot de afschaffing van het Nederlandsche militarisme, 
waartoe het toch zal moeten komen. Het is jammer, ik had 
liever gewild, dat wij anders tegenover dezen Minister hadden 
kunnen staan. Maar hij legt zich zelf aan alle kanten vast. De 
Minister schrijft in zijn Memorie van Antwoord precies, wat de 
hooge heeren in het leger goedvinden. Het is alles zoo mooi, 
als men die Memorie van Antwoord leest. Ik sla bijv. op blz. 23 
en ik vind daar onder het hoofd Landmacht: 

„Met de tegenwoordige sterkte van het gemobiliseerde 
leger zal redelijkerwijs kunnen worden voldaan aan de 
eischen, welke in oorlogstijd aan dat deel der strijdmacht 
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zullen worden gesteld. Tusschen de verschillende wapen
soorten bestaat een harmonische sterkteverhouding, welke 
in den loop der laatste jaren is vastgesteld aan de hand van 
de conclusiën, waartoe de studie van den wereldoorlog heeft 
geleid.'' 

Het komt dus niet uit als: als er oorlog komt, voldoet het 
leger aan de eischen. Het is o zoo lief. Er is een harmonische 
sterkteverhouding. Nog liever! Het is jammer, dat we zoo'n 
Staatsstuk vol voldaanheid maar éénmaal in het jaar krijgen! 

Het wordt nog veel mooier. Op bladz. 23 constateert de 
Minister, dat de oorlog geleerd heeft, dat de sterkte van de 
oorlogscompagnieën moest worden verminderd. Die compag
nieën moesten dus worden verminderd, maar . . . . we hadden 
ook net geen soldaten meer! Of, om precies 's Ministers woor
den aan te halen: 

„He t was overigens noodig door de onvoorziene omstan
digheid, dat het verloop der lichtingen grooter blijkt, dan 
op grond van de uit vroegere jaren ter beschikking staande 
gegevens aanvankelijk kon worden verwacht." 

Zoo mooi komt dat alles bij het Nederlandsche leger uit! 
Het wordt nog mooier. 

Verderop wordt immers gezegd, dat onze wapens en wapen
gedeelten volledig hebben, wat zij behoeven, en ook onze vier 
divisiën zijn zoo keurig ingericht, dat het haast zonde is een 
motie in te dienen, die zulke schoone harmonische verhoudin
gen zou verstoren! Van die divisies wordt namelijk gezegd: 

„Een sterkte van vier gelijkwaardige divisiegroepen, van 
de tegenwoordige samenstelling, voor het Veldleger in oor
logstijd, en in verband daarmede een vredesindeeling van 
dat Veldleger in vier divisiën van de bestaande samenstel
ling, zijn voor een doeltreffend gebruik van genoemd opera
tief orgaan onontbeerlijk." 

Zoo is de heele Memorie van Antwoord. Alles, wat er op het 
oogenblik in het leger is, is goed en onontbeerlijk. Het is, alsof 
de generale staf zelf deze Memorie van Antwoord heeft ge
schreven. In elk geval had hij het niet beter kunnen doen! 

In het leger zijn echter heel veel deskundigen, die wel weten, 
dat bij 4 divisiën er één volstrekt te veel is, dat ons leger, aan 
manschappen, aan bewapening en alles, waarover in oorlogstijd 
moet worden beschikt, met zijn 4 divisies zich niet bewegen 
kan, dat van militair standpunt het met 3 divisies veel beter 
gaat. Ook daarom acht ik het beter, de motie tot vermindering 
der lichting toch maar in te dienen. Aan het eind van mijn rede 
zal ik dan ook de volgende motie voorstellen: 

„De Kamer, van oordeel, dat, om spoedig tot ontwape
ning te komen, begonnen moet worden met krachtige beper
king van de jaarlijksche lichting en reeds voor het dienstjaar 
1930 een sterke vermindering van de lichting noodig en 
mogelijk is, gaat over tot de orde van den dag." 

Thans een enkel woord over de bewapende korpsen buiten het 
leger. Meer nog dan door de weigering, om de lasten te verlich
ten, die op het Nederlandsche volk rusten, ben ik getroffen door 
het feit, dat de Minister de gewapende korpsen buiten het leger 
verdedigt en ook hier weer precies verkondigt, wat de hoogere 
militaire autoriteiten willen, en — voeg ik er met grooten nadruk 
bij —, wat de kapitalisten willen. Volslagen in strijd met elke 
democratische gedachte, ook met de Roomsche democratie. 

De democratie is het leger, dat immers de nationale militie 
heet, samengesteld bij loting, waar ieder dezelfde verplichtingen 
en rechten heeft. Dat is het stelsel, dat het leger er is als orgaan 
van de Nederlandsche Regeering en als eenig orgaan van ge
weld. Daarmede is in de latere jaren geheel gebroken. Het wordt 
hoe langer hoe meer duidelijker, dat nu al, in tijd van vollen 
vrede, het kapitalisme zich denkt te handhaven met geweld, 
indien de toestanden eens mochten veranderen meer naar 
onzen zin. 

Dit stelsel van korpsen buiten het leger om. kan geen andere 
bedoeling hebben dan op te treden tegen het volk, als het volk 

zich niet naar den zin van de kapitalisten gedraagt. Laat ik 
aanhalen een uitlating van den heer Linthorst Homan, den 
commandant van de bekende' Kennemer Jagers in Leiden, die 
zeide, dat de burgerwachten moeten optreden tegen benden 
uit de laagste klasse van het volk. Dat is een jongeman, een 
student; het geslacht, dat 10, 20 jaar ouder is, denkt en doet 
hetzelfde, maar zegt het niet meer. De benden uit de laagste 
klassen van het volk, dat is namelijk de arbeidersklasse van 
Nederland. Daartegen zullen de korpsen in het geweer geroepen 
worden, waaromtrent ik een overzicht van de getalsterkten heb 
gegeven bij het wetsontwerp van den vorigen Minister van 
Defensie, toen het ging om het beruchte plan-Posthuma-Boele. 
Ik zal dat nu niet herhalen; het is een volledig uitgewerkt 
stelsel. Het begint met de burgerwacht. V/aartoe die in staat is, 
heeft het voorbeeld van Bodegraven uitgewezen. Daartoe be
hoort in de tweede plaats de vrijwillige landstorm, en ten derde 
de bijzondere vrijwillige landstorm, het bekende antirevolutie
instituut, te zijner tijd zeer geschikt om revolutie te maken. 
Zij kunnen het voorbeeld van Bodegraven volgen. 

In de vierde plaats behooren daarbij de politietroepen. Het 
is nu al zoover gekomen, dat men bij aanmelding vraagt, of 
men lid is van de S.D.A.P. Het zal niet vaak voorkomen, dat 
een lid van onze partij wil toetreden tot de politietroepen, maar 
indien zij dat willen, dan hebben zij daartoe volslagen het recht. 
Het is mij bekend, dat personen, aan wie gevraagd was, of zij 
lid waren van de S.D.A.P., nooit geschikt werden bevonden voor 
de politietroepen, indien zij die vraag bevestigend beantwoord
den. Maar als dat stelsel is, dat men vraagt naar de politieke 
overtuiging, dan wordt daardoor wel heel duidelijk bewezen, 
wat voor instituut die politietroepen met medeweten van de 
Regeering is geworden. Ik wil daarover toch graag 's Ministers 
oordeel vernemen. 

Deze vier groepen zijn allemaal vrijwilligers, gedeeltelijk 
betaald, en allemaal goed verzorgd als zij dienst doen. Stel u 
voor, dat de S. D. A. P . dergelijke vrijwilligers fokt! Dan 
behoeft er maar iets te gebeuren en wij hebben in ons land 
den burgeroorlog. Daarom is een ieder, die waarachtig vertrou
wen heeft in het volk en den vooruitgang, gehouden om met 
die ongewettigde instituten te breken. 

In ons ontwerp voor ontwapening hadden wij de bepaling, 
dat korpsen buiten het leger verboden waren. In Denemarken 
voelt men het net zoo. In het ontwerp-Rasmussen staat ook, 
dat korpsen buiten het leger binnen 3 maanden moeten worden 
ontbonden. Dat is vertrouwen in het volk. Als het noodig is, 
dat de Regeering tegen een deel van het eigen volk geweld 
gebruikt, dan alleen door het leger! Daar zit u in, daar zit ik 
in, daarin hebben wij allemaal te zeggen en de zaken daarvan 
worden in het openbaar behandeld. Al het andere is uit den 
booze. Ik betreur het zeer — en dat neem ik den Minister nog 
meer kwalijk dan dat hij niet inziet, dat de lichting beperkt 
moet worden — dat de Minister aan die dingen geen einde 
maakt. 

Ik heb bij deze begrooting het voorrecht maar ook den moei
lijken plicht om niet alleen een woord te spreken over het 
beleid van Zijn Excellentie als Minister van Oorlog, maar ook 
als Minister van Marine. Door de omstandigheid, dat de heer 
Brautigam hier tot ons en tot zijn eigen leedwezen niet tegen
woordig kan zijn, wil ik met de bescheidenheid, die mij past, een 
enkel woord zeggen over de houding, die de S. D. A. P . heeft 
aangenomen ten opzichte van het marinevraagstuk, en over dat
gene wat de Minister in de Memorie van Antwoord daaromtrent 
heeft gezegd. 

Ten vorigen jare, toen daar dus nog zat de heer Lambooy, 
heeft de heer Brautigam uiteengezet, dat de Regeering streefde 
naar uitbreiding van de vloot. He spreekt vanzelf, dat een van 
de eerste vragen, die rijzen, deze is: of deze Minister en dit 
Kabinet dat ook doen. Tot mijn leedwezen kan ik deze vraag 
niet ontkennend beantwoorden. 

In de tweede plaats heeft de heer Brautigam zich ten vorigen 
jare beziggehouden, op zeer ernstige wijze, met de onderzeeërs, 
waarvan deze Minister nu twee nieuwe aanvraagt. De heer 
Brautigam heeft zich toen beroepen op het gezag van niemand 
minder dan van den vice-admiraal Bauduin, die daaromtrent 
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voerenden moeten er ernstig rekening mee houden, dat wij een 
vloot hebben, zoo staat er in de Memorie van Antwoord. 

Zoo komt men altijd weer op het punt van uitgang terug. 
I Wij moeten dit en wij moeten dat, maar wij kunnen niet. Groote 

schepen, zooals de groote Mogendheden hebben, kunnen wij 
niet betalen en de kleine schepen, die wij hebben, en waarover 
de heer van Eappard zoo roerend sprak, zijn al verouderd, vol
gens de deskundigen, wanneer zij in dienst komen. Dat zijn de 
kruisers, het beste en het grootste type schepen, dat wij heb
ben. Leest de literatuur maar na van de knapste deskundigen 
op maritiem gebied; ze zijn verouderd. Dit geldt zelfs voor de 
nieuwste torpedobootjagers; het wordt nota bene zelf in de 
stukken gezegd, in de Memorie van Antwoord en het Voor
loopig Verslag. Verschillende leden dezer Kamer hebben in 
het Voorloopig Verslag laten opnemen, dat zij die voor ver
ouderd aanzien. Zij zijn pas nieuw gebouwd! 

Het is het oude liedje. Wij, sociaal-democraten, zouden willen, 
dat de heeren militaristen dat eerst onder elkaar uitmaken en 
zoolang wachten met hun aanvragen; wij kunnen ook wel zoo
lang wachten. In de stukken is ook sprake van de kruisers. 
Het is een — ik zal niet zeggen: vrome — wensch, dat wij 
een derden kruiser moeten bouwen. Dat beteekent, als men 
daartoe zou overgaan, dat men natuurlijk op zijn tijd ook zou 
moeten vervangen de twee bestaande, en aldus de vloot zou 
uitbreiden. 

Nu wil ik wel als mijn meening uitspreken, dat degenen, 
die meenen, dat het dezen kant op moet, onverantwoordelijk 
lichtzinnig zijn, als zij met drie kruisers genoegen nemen. Dade
lijk na den aanval van dien Venezolaan op Curacao kwam het 
geroep om vier kruisers, meer torpedobootjagers, enz. Het is 
echter onverantwoordelijk lichtzinnig voor een natie als Neder
land, met haar grondgebied in Europa en een heel eilandenrijk 
in Azië. tevreden te zijn met drie of vier kruisers; zij moet er 
minstens 40 hebben. Als men met de groote Mogendheden vech
ten wil, heeft men aan 3 of 4 kruisers nog niets, hetwelk, over
gezet zijnde, beteekent, dat het niet kan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik neem dat den heer Minister niet 
kwalijk, maar laat hij dan ook de consequenties uit onze on
macht trekken. Ieder van de kruisers kost eenige tientallen 
millioen Hollandsche guldens. Dat kunnen wij niet betalen en 
wij kunnen ze niet bemannen. De Minister zegt ook niet, dat 
hij het doen zal; hij vraagt alleen twee nieuwe onderzeeërs aan. 
De mijnenleggers zijn, helaas slechts voorloopig, teruggenomen, 
maar de onderzeeërs blijven op de begrooting staan. Deze nieuw
bouw is uitbreiding van de vloot. Wij komen er tegen op; wij 
vinden het ongewenscht; wij verklaren ons er tegen, èn omdat 
het middel niet deugt, èn omdat wij de uitbreiding van de vloot 
op zich zelf niet willen, ook niet, laat ik er dat namens mijn 
partij uitdrukkelijk bijzeggen, in verband met Curacao. Groot 
materiaal helpt daar zeker niet, en als ooit van lichte politie
vaartuigen hulp kan worden verwacht, zal het zijn in zulke 
gevallen. 

Meer behoef ik over het algemeene marinebeleid niet te zeg
gen. De Minister is pas opgetreden. Hij neemt een deel van de 
voorstellen van. zijn voorganger terug en zegt: Ik kom in den 
loop van het jaar met een aanvullingsbegrooting. Wij zullen de 
zaak dan opnieuw bekijken. Maar toch kan ik niet nalaten als 
mijn indruk weer te geven, dat ook ten aanzien van de marine 
de Memorie van Antwoord weinig goeds voorspelt. Over de uit
breiding van de vloot in Nederlandsch-Indië staat er namelijk: 

(ter Laan.) 
en over vele andere dingen, die met de marine samenhangen, 
een boek heeft geschreven en die daaromtrent veel eigen erva
ring had, immers, de heer Bauduin was geweest commandant 
van de marine in Indië gedurende ongeveer de helft van de 
oorlogsjaren. Hij zegt in dat boek, wat wij ook overigens allen 
weten, dat gedurende den oorlog de onderzeeërs niets anders 
hebben kunnen doen dan weerlooze koopvaardijschepen in den 
grond boren. De geheele Amerikaansche macht is over den 
Oceaan gekomen. Engeland heeft een doorloopende verbinding 
gehad met Frankrijk; de zeeën werden bevaren door de vloten 
van de geallieerde Mogendheden. De Duitschers met hun duik
booten konden daaraan niets doen. Wat antwoordt daarop de 
Minister? Dat lag aan de situatie. Men moet het nog eens 
nalezen om te zien, of het er wel staat. Maar op blz. 17 van de 
Memorie van Antwoord lees ik inderdaad, dat in den grooten 
oorlog door de Duitsche duikbooten niets kon worden uitge
voerd, dat lag aan de situatie. 

Dit is toch verbluffend en meer dan dat. De Duitschers lagen 
op de loer met hun vloot van duikbooten. Dat was het eenigste 
dat zij nog hadden, waarop zij nog hoopten. Zij hebben gelegen 
in de Noordzee, in het Kanaal en zij zijn den Atlantischen 
Oceaan op geweest. Het was hun laatste hoop, maar zij konden 
niet! Het is dan ook geen wonder, dat er bij de groote Mogend
heden, gelijk bekend is, plannen zijn tot afschaffing van de 
duikbooten; die plannen moeten natuurlijk van onzentwege 
krachtig gesteund worden op de a.s. Vlootconferentie. Het is 
een schoone taak voor den Nederlandschen Minister om daar 
afgevaardigden naar toe te sturen, die medewerken tot de ver
mindering van de vloot, en hij behoort zelf het voorbeeld te 
geven. 

De Minister zegt: ik geloof er nog niet veel van, dat ze de 
duikbooten zullen afschaffen. Hij kan wel gelijk hebben; dat 
weet ik ook niet; maar dat is voor ons hetzelfde. Al doen de 
groote Mogendheden het niet, wij moeten staan op het stand
punt van Denemarken en met de duikbooten breken. 

Wat de vloot in Indië betreft, heeft de heer Bauduin gezegd, 
dat het eenige vooruitzicht was, en dat daar noch de Neder
landsche matrozen noch de officieren aan twijfelden, dat zij 
zouden worden in den grond geschoten. Ik wil het wel gelooven; 
er is nu eenmaal niets aan te doen. Wij kunnen een voldoende 
groote vloot niet bemannen en niet betalen. Dat behoeft ook 
niet. Maar laten wij het geld er dan ook niet voor weggooien 
en er geen levens aan wagen. Daarvoor in de plaats kome een 
goed uitgeruste politievloot, precies als t.a.v. het leger te land. 

Ook hier geeft Denemarken ons een goed voorbeeld. Omdat 
er zooeven twijfel bestond aan wat er precies in het Deensche 
wetsontwerp staat, zal ik het even voorlezen. Er zal daar komen 
een politievloot van 6 bewapende schepen, die te zamen 8000 
ton meten; daarnaast 18 tot 24 waarnemingsvaartuigen, te 
zamen 3600 ton metende; dan klein materieel, te zamen 1500 
ton; verder 2 depotschepen en 12 vliegtuigen. Dat is de 
Deensche politievloot, waarmede niet is te vechten, maar waar
mee de orde zal kunnen bewaard worden voor zoover er moeilijk
heden met de visschers komen. E n indien er oorlog komt 
tusschen de landen rondom Denemarken, kan gezegd worden: 
tot zoover is ons gebied en daar blijf je buiten. Blijven ze er niet 
buiten, dan heeft die politievloot haar taak vervuld; zij dient 
niet om te vechten. 

Die vloot zal kosten 10 700 000 kronen, dat is in Hollandsen 
geld circa 7 millioen gulden, ook om deze reden een voorbeeld 
om na te volgen. Daar ook hebben wij een lange kust en veel 
eilanden. In de Katholieke kranten heeft wel gestaan, dat de 
kust daar niet zoo lang is als bij ons, maar de Deensche kust 
is langer, want de eilanden Seeland, Fuenen e, d. hooren er 
natuurlijk ook bij. Dat land is onverdedigbaar, maar met de 
politievloot is het voldoende voor de veiligheid van eigen volk, 
en in oorlogstijd kan deze vloot aan de internationale verplich
tingen voldoen. Meer behoeft zij en meer kan zij ook niet doen, 
en meer kan deze Minister ook niet doen. 

Nu zegt de Minister: zoo'n vloot wil ik niet, die moet, zooals 
het in de stukken heet, correctief en repressief optreden, 
m.a.w. zij moet vechten, als het er op aankomt. De oorlog

Handelingen der Staten-Generaal. — 1929—1930, — II., 

„Thans kan hij alleen mededeelen, dat hij eenige uitbrei
ding der vloot in Indië overweegt, doch dat daarbij ten 
zeerste rekening zal moeten worden gehouden met onze 
financieele, personeele en materieele krachten, zoodat die 
uitbreiding in elk geval slechts geleidelijk kan geschieden." 

Mijnheer de Voorzitter! Als men rekening moet houden met 
zijn geldmiddelen, met het materieel en met de bemanning, wil 
het eigenlijk met andere woorden, zeggen, wat wij in eens uit
spreken, dat wij het niet kunnen. 

Is het dan niet beter, dat de Minister in plaats van hier voet 
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te geven aan de militaristen, ronduit zegt: ik zou ook wel wat 
meer willen, maar het kan niet? 

Ik geloof, dat wij dan veel zuiverder tegenover elkaar zouden 
komen te staan. 

Tegen de leden, die meer jagers en onderzeeërs willen, zegt 
hij verder, dat dit zijn volle aandacht heeft. Natuurlijk houdt 
men den Minister aan zijn woord en dan zal hier vandaag of 
morgen weer de strijd over de uitbreiding van de vloot worden 
gevoerd. 

Zooals ik reeds zei, heeft de Minister het ongeluk zich in zijn 
eerste Memorie van Antwoord vast te leggen. Zijn Excellentie 
prijst ook bij de marine alles, wat er nu is; ten eerste : het aantal 
schepen van nu is strikt noodig; ten tweede: de opleidings en 
wachtschepen, die wij hébben, zijn alle noodig; ten derde: de 
jagers voldoen aan de hoogste eisenen. De Minister legt zich zoo 
hopeloos vast. Hij kan er nooit meer van af. Hij heeft het 
stelsel geprezen, en er nog bijgevoegd: voor Indië zal ik zien of 
ik geleidelijk uitbreiden kan. Wat de onderzeeërs en jagers be
treft, overweeg ik het nu al. 

Als de Minister inderdaad de man was, die althans het mili
tarisme niet wil bevorderen, dan heeft hij het zich door deze 
eerste Memorie van Anwoord wel verschrikkelijk moeilijk ge
maakt. Om een marineterm uit de oude doos te gebruiken, 
Mijnheer de Voorzitter, zou ik willen zeggen, dat met hem geen 
land te bezeilen is. De militaristen bevredigt deze Minister toch 
niet. Zoo ver komt de heer Deckers niet. Men moet maar eens 
hooren wat de R-K. specialiteit van Munnikrede wil of de R.-K. 
marine-adviseur Doorman; dan zijn wij er nog lang niet! De 
zeeofficier Doorman eischt o. a. een reservekruiser naast de 
twee bestaande kruisers voor Indië, nog een kruiser speciaal 
voor Nederland, vier torpedojagers, voor Oost-Indië meer 
mijnenvegers en torpedo-motorbooten, voor de West een flot
tieljevaartuig, zoodat hij te zamen strikt noodzakelijk acht : 4 
kruisers, 16 jagers, 26 onderzeeërs, 3 onderzeemijnenleggers. 
Voorts eischt hij vervanging van het Inlandsch vlootpersoneel in 
Indonesië door Nederlandsch personeel. Daaraan kan de Minis
ter niet voldoen. E n als de Minister de militaristische eischen 
niet vlakweg afwijst, bevredigt hij ook ons niet, en dat niet 
alleen, maar dan vindt hij in ons felle tegenstanders. 

Ten slotte nog een enkel woord over des Ministers houding 
tegenover de marinebonden, waarvan de Minister zegt, dat hij 
ze zeer welwillend behandelen zal; hij begint echter alvast met 
het CA.M.B.O. niet te erkennen. Er bestaat geen behoefte aan 
zoo'n pleitbezorger, zegt hij. Neen, Mijnheer de Voorzitter, voor 
den Minister niet, maar daar is het ook niet om begonnen. 
Daaraan bestaat groote behoefte bij de militaire bonden. Het 
gevoel van vrijheid is juist niet om te doen wat je zelf goed
vindt, maar om de rechten van anderen te erkennen, en dan 
mag men het alleen niet goedvinden als het in strijd komt met 
de wet of met de uitdrukkelijke rechtmatige voorschriften van 
de Overheid. Het spijt mij, dat de Minister bij deze eerste ge
legenheid die ware vrijheid niet heeft betracht. Wij zijn nu 
30 jaar bezig met deze dingen, en elke Minister, dien ik hier 
gezien heb, strijdende tegen de marinebonden, heeft het glorieus 
verloren en ik wensch den Minister van harte toe, dat ook hij 
het glorieus zal verliezen. 

En wat de geschiedenis van de plaat betreft, Mijnheer de 
Voorzitter, in Den Helder werd een plaat van de S.D.A.P. 
verboden; die plaat hing echter niet op de schepen, maar in de 
woning van een marineman; geen rechter of politieman dacht 
er aan daaraan te komen. Wie komt er wel aan? Het milita
risme; d.i. het domme geweld. Weg met die plaat, want er 
staat o p : Weg met het militarisme! Dat mag in een particuliere 
woning niet, omdat daar toevallig een marineman woont! De 
antirevolutionnair echter mag wel een plaat laten hangen, omdat 
die strekking — zoo staat er in de Memorie van Antwoord — aan 
de plaat der antirevolutionnairen vreemd was. Mijnheer de 
Voorzitter! Is het niet heerlijk van humor? De Christelijke anti
revolutionnaire partij, die ijvert voor het geweld, mag haar 
plaat laten hangen, maar de plaat van de S.D.A.P., die ijvert 
voor recht en vrede en menschenliefde, die mag niet blijven 

(ter Laan e. a.) 
hangen! Ga zoo maar voort, Excellentie! Wij zijn u zeer dank
baar. 

Er zijn nog een aantal dingen van groote practische beteeke
nis, Mijnheer de Voorzitter, waarover ik gaarne iets had willen 
zeggen, maar ik zie, dat bijna mijn uur verstreken is. Enkele 
daarvan, zooals de geneeskundige dienst, kan ik bij de artikelen 
behandelen; verschillende andere dingen echter, b.v. rakende de 
personeelsbelangen, zal ik moeten laten liggen tot de eerste vol
gende gelegenheid, welke ik zoo gauw mogelijk zal zien waar te 
nemen. Dat betreft de bevordering en bezoldiging der onder
officieren, dus ook de dubbelrangen; verder de wachtgelders; 
dan de hoefsmeden en de koks en de zwaardveger3. 

Alleen nog di t : wat de mobilisatieslachtoffers betreft weet de 
Minister natuurlijk, dat hij daar met het korte woord in de 
Memorie van Antwoord niet van af komt; bij het desbetreffend 
artikel zal er echter gelegenheid zijn daarover te spreken en zoo 
noodig — hetgeen ik sterk overweeg — een amendement voor 
te stellen. Bij het artikel komt ook de geheele zaak foeter tot 
zijn recht. De Minister zegt, dat hij de voorstellen der com
missie-Aalberse afwacht. Hij kan dat licht doen, maar de 
mobilisatie-slachtoffers kunnen niet zoo lang wachten. 

Om deze algemeene beschouwingen te besluiten, verklaar ik, 
dat het mij zeer heeft gespeten, dat de commissie, die eindelijk 
den toestand van de mobilisatie-slachtoffers in orde zou maken, 
in den loop van dit jaar daarin niet is geslaagd, zoodat wij nog 
niet verder zijn dan verleden jaar bij de behandeling van de 
begrooting van Defensie. Het is volstrekt noodzakelijk, dat wij 
in enkele weken volstrekte zekerheid hebben en ik zou gaarne 
willen althans dit onderwerp in vrede met den Minister klaar 
te krijgen, liever dan in strijd tegen hem. 

De heer van Sohaik neemt den voorzitterszetel weder in. 

De Voorzitter: Door de heeren ter Laan, van Zadelhoff, 
Hiemstra, mejuffrouw Groeneweg, de. heeren van der Sluis, 
van der Heide, Gerhard, Sannes, Drop en IJzerman wordt 
voorgesteld de navolgende motie van orde: 

,,De Kamer, 

van oordeel dat, om tot spoedige ontwapening te komen, 
begonnen moet worden met een krachtige beperking van 

de jaarlijksche lichting, 
acht reeds voor het dienstjaar 1930 een sterke vermin

dering van de lichting noodig en mogelijk, 

en gaat over tot de orde van den dag.'

Aangezien deze motie van orde is voorgesteld door tien leden, 
kan zij een onderwerp van beraadslaging uitmaken. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, deze motie van 
orde bij deze algemeene beraadslaging te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Tilanus: Mijnheer de Voorzitter! He t Voorloopig 
Verslag op deze begrooting begint met eenige passages te wijden 
aan het optreden van dezen. Minister. Ik stel er prijs op, daar
over enkele dingen te zeggen, aangezien ik meen, dat de Minis
ter er recht op heeft, in het openbaar en met opgeslagen vizier 
te vernemen, welke houding men tegenover hem en het door 
hem te voeren beleid aanneemt. 

Mijnheer de Voorzitter! E r is over het optreden van dezen 
Minister natuurlijk een en ander gezegd. Er werd gemompeld 
— het lijkt mij beter, deze dingen ook uit te spreken —: is dat 
nu de rechte man om het defensiebeleid te voeren ? Kan iemand, 
die zijn sporen verdiend heeft in de eerste plaats op economisch 
gebied — en speciaal op landbouw-economisch gebied —, nu 
erkend worden als deskundige op militair gebied; kan. hij gelijk
gesteld worden met iemand, die uit ervaring de zaken kent? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb dezulken, die mij dezen zomer 
dergelijke opmerkingen maakten, gevraagd: op welk gebied 
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wenseht gij een deskundige : op maritiem gebied of op het gebied 
van de landsverdediging? Want, Mijnheer de Voorzitter, er be
staan, voor zoover ik weet, geen personen, die uit ervaring j 
— bedoeld wordt dan veelal, dat zij uit de landmacht of uit 
de zeemacht voortkomen — beide takken van 's Lands defensie 
kennen, tenzij men misschien een officier van de mariniers 
zou kiezen, die half land, half zeeman is. Meent men, dat 
er steeds een technicus, een beroepsmilitair of gewezen beroeps
militair aan het hoofd van dit Departement moet staan, dan 
had het k tour de róle thans een marinedeskimdige moeten 
zijn. Maar ik vermoed, dat een zoodanig bewindsman met de 
zaken van de landmacht nog wel eens voor moeilijkheden zou 
hebben gestaan. Dit is een van de groote nadeelen van de door 
ons bestreden samenvoeging der Departementen van Oorlog en 
Marine, een samenvoeging, welke wij een besliste fout blijven 
achten. 

Persoonlijk heb ik de bezwaren, die men zoo hier en daar 
tegen het optreden van dezen Minister hoorde, afgewezen. En 
ik wil het hier uitspreken, dat ik dezen Minister, wiens serieuze 
manier van werken wij, in het bijzonder ook bij menige Oorlogs
begrooting, hebben kunnen aanschouwen en die het groote voor
deel heeft, in het parlementaire labyrinth den weg te kennen, I 
met vertrouwen te gemoet treed. 

Toen ik nu Bi jaar geleden den toen pas opgetreden Mi
nister Lambooy, aie wel als deskundige werd erkend, te gemoet i 
trad en in hem moest zien, blijkens de verklaring van den j 
toenmaligen Minister-President, den man, die het beschim j 
meld spinrag zou opruimen, deed ik dit, zooals ik ook toen 
openlijk uitsprak, met minder vertrouwen dan thans. 

En, Mijnheer de Voorzitter, al heeft ook die bewindsman 
zeer zeker naar zijn beste weten 's Lands defensie trachten te 
besturen en te leiden, en al zal ik over dat beleid thans, nu 
hij zich zelf hier niet kan verdedigen, zwijgen, toch moet ik 
er aan herinneren, dat ik dikwijls critiek op dat beleid heb 
laten hooren, en moet ik — ik zeg het tot eigen rechtvaardi
ging — constateeren, dat de feiten zelf mij niet geheel in het 
ongelijk stellen. 

Ik denk daarbij in de eerste plaats aan het gebeurde in den 
nacht van 8 op 9 Juni van dit jaar te Willemstad. Niet den 
nu afgetreden Gouverneur, maar in de eerste plaats den nu 
afgetreden Minister van Defensie acht ik aansprakelijk voor de 
afwezigheid van een marinevaartuig. Men heeft ons destijds 
medegedeeld, dat de aanwezigheid van de Kortenaer ,,niet meer 
noodzakelijk werd geoordeeld". Men zou hieruit den indruk 
hébben gekregen — en dien indruk heb ik inderdaad ge
kregen — alsof de Curacaosehe autoriteiten dit oordeel hadden 
geveld. He t schijnt echter de overweging te zijn geweest van 
Minister Lambooy, dwars tegen de vraag van den Kolonialen 
Raad van Augustus 1928 en van den Gouverneur in. 

Het zij een waarschuwing voor de toekomst. 
In de tweede plaats denk ik aan de meermalen uitgesproken 

waarschuwing om het aantal aanwezige beroepsmilitairen niet 
te veel te beperken en voor den noodigen aanvoer van jonge 
krachten te zorgen. Wat hebben we nu dezen zomer gezien'? 
Er was een zoodanig tekort, dat reserve-officieren werden ge
vraagd en aangenomen om opgeleid te worden tot beroepsoffi
cier. 

Ik denk vervolgens aan wat de Memorie van Toelichting 
bij deze begrooting zelf ons mededeelde op blz. 5, § 3, waar 
gesproken werd van „het inhalen van den achterstand in den 
onderhoudstoestand van militaire gebouwen en werken, en van 
de noodzakelijke aanvulling van het officierskorps", waarvoor 
geen geld beschikbaar was. 

Ik denk aan hei; tekort aan personeel tijdens de marine
manoeuvres zoowel op de Heemsherck als op de Kortenaer, waar 
zich het gemis van vrijwilligers deed gevoelen en waarin nood
zakelijkerwijze gaandeweg zal moeten worden voorzien. Het
geen in de Memorie van Antwoord hierover wordt gezegd, kan 
fk althans niet beschouwen als een afdoende weerlegging van 
het misschien ietwat ongelukkige persbericht, dat in het Voor
loopig Verslag werd geciteerd. 

Wanneer ik nu met betrekking tot het optreden van den heer 
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van Defensie) der Rijksbegrooting voor 1930. 

Deckers als Minister van Defensie mijn vertrouwen uitspreek, 
dan word ik in dat gevoelen versterkt door het lezen van de 
Memorie van Antwoord. Begrijpelijkerwijs houdt de Minister 
zieh in verschillende punten eenigszins ,,op de vlakte"; ik lees 
echter met instemming op blz. 4 van deze Memorie: 

„Iedere nieuwe maatregel tot mogelijke bezuiniging, 
zoowel als ieder voorstel, dat een verhooging van kosten 
zal medebrengen, zal door hem grondig worden onderzocht, 
zoodat noch tot bezuiniging, noch tot verhooging van kosten 
zal worden overgegaan, dan nadat hem is gebleken, dat voor 
wat de bezuiniging betreft, daarvan geen nadeel voor de 
weermacht is te verwachten, welke de bezuiniging illusoir 
maakt, en voor wat de verhooging betreft, dat deze gebie
dend wordt vereischt." 

Dat klinkt, Mijnheer de Voorzitter, vertrouwenwekkend. 
Mijnheer de Voorzitter! E r is vermoedelijk geen Departe

ment, dat het in den politieken strijd zoo zwaar te verduren 
heeft, als het Departement van Defensie. Er is geen enkele 
Minister, behalve die van Defensie, wiens begrooting permanent 
een bepaald gedeelte van de Kamer gereed vindt staan om af 
te stemmen. Sluit ik den heer Wijnkoop uit, die, geloof ik, 
tegen alles stemt, dan vindt iedere begrooting in deze Kamer 
toch veelal steun. Tegenover deze begrooting vindt men echter 
de laatste jaren een aaneengesloten rood-rose phalanx; en 
helaas, onder degenen, die de noodzakelijkheid van 's Lands 
defensie erkennen, bevinden zich steeds scribenten, die niet 
nalaten in het openbaar critiek te oefenen, op zoodanige wijze, 
dat degenen, die zij hebben voor te lichten, kopschuw worden; 
ik denk hierbij niet in de laatste plaats aan dengene, die tot 
mijn groote verbazing in een degelijk blad als het Algemeen 
Handelsblad gedurende de laatste jaren op militair gebied aan 
het publiek voorlichting tracht te geven, en die nog onlangs in 
een artikel over „De rustige Rus t " een afbrekende critiek uit
sprak, schijnbaar vertoornd omdat het stelsel-Donk niet alleen 
geen enkelen medestander heeft kunnen vinden, maar unaniem 
door afle tot oordeelen bevoegden is afgewezen. Dergelijke arti
kelen in invloedrijke bladen acht ik een nadeel voor het vertrou
wen in 's Lands weermiddelen. 

Er is een plan tot instandhouding en opbouw van land en 
zeemacht; er is een organisatie voor beide; laat de Minister, 
van wien wij weten, dat hij zich niet door invallende gedachten 
laat leiden, die aangenomen organisatie nu met rustige en stoere 
hand uitbouwen; dit kan slechts land en zeemacht ten goede 
komen. 

Natuurlijk, Mijnheer de Voorzitter, dat de principieele be
strijders van deze begrooting zich ook thans weer hebben aan
gemeld. De verkiezingen hebben gestaan in het teeken van 
het Staatspensioen en van de ontwapening. Wel is er met de 
ontwapening weer geweldig gewerkt! Op beide punten is echte'r 
door de heeren en dames sociaal en vrijzinnig-democraten blij
kens den uitslag der verkiezingen échec geleden. Men zou ge
dacht hebben, dat deze dierbare punten, speciaal de ontwape
ning, na zulk een geweldige reclame voor dit punt, sociaal en 
vrijzinnig-democraten heel wat meer winst zou hebben gebracht. 
Het geleden échec toont aan, dat het Nederlandsche volk in 
meerderheid zich gelukkig nog niet door schoonschijnende rede
voeringen laat ondersteboven praten en meer kijk heeft op de 
realiteit van het leven, dan in dit opzicht de dames en heéren 
sociaal en vrijzinnig-democraten. Wie begeert niet oprecht naar 
vrede? Wie verafschuwt niet de gruwelen van den oorlog? Wie 
zal niet alles willen doen om den vrede te bevorderen? De rede
voering, vanavond door den heer Marchant uitgesproken, stelt 
het voor of alle niet-ontwapenaars den oorlog zouden verheer
lijken. Ik wijs dit met kracht af. Het Christelijk-historisch pro
gram van beginselen en het verkiezingsmanifest, waarmede wij 
tot het Nederlandsche volk zijn gegaan, hebben daarvan ge
tuigenis afgelegd. Maar wij wenschen geen politiek te bouwen 
op fantasie en louter menschelijke redeneering. Met de werke
lijke verhoudingen dient onzes inziens te worden gerekend, en 
dnn zien wij helaas geen ontwapend Europa en geen ontwapende 
wereld. 

In Frankrijk, waar de geestverwanten van de Nederlandsche 
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politieke ontwapenaars op het oogenblik meer invloed op het 
bewind oefenen dan hier, ziet men voor 1930 een begrooting 
voor militaire uitgaven van é j milliard franc, terwijl de kosten 
van verdediging der overzeesehe gebieden geraamd zijn op 
1750 millioen franc. En, Mijnheer de Voorzitter, nu zal straks 
de geachte afgevaardigde de heer Wijnkoop de sociaal en vrij
zinnig-democraten steunen in hun stem tegen de begrooting. 
Die geachte afgevaardigde zou dus hier bij ons alle gelden voor 
bewapening van ons volk willen afstemmen, terwijl in het land 
zijner idealen een bewapening wordt in stand gehouden, waar
over men verbaasd staat. In een te Berlijn verschenen studie 
van A. N. Iwanow over het roode leger, getiteld „Kurze 
Zusammenstellung über die russische Armee" en waarop het 
Militar Wochenblatt, het bekende Duitsehe militaire tijdschrift, 
de aandacht vestigde, wordt een denkbeeld gegeven van den 
omvang en de sterkte van het militaire machtsinstrument, de 
schepping van den organisator Trotzky. 

Kenmerkend voor de mentaliteit der Russische machtheb
bers is wel de rede, waarmede begin September van dit jaar 
Rykow de jonge officieren toesprak, die van de militaire school 
te Moskou in het roode leger werden opgenomen. 

Hij wees op de politieke situatie, mede in verband met het 
conflict Rusland-China en voorspelde een nieuwen wereldoorlog. 
Volgens betrouwbare berichten zeide hij het volgende: • 

„Men kan echter nog niet het tijdstip voor dien nieuwen 
oorlog aangeven. Niemand had gedacht, dat de eerste oor
logsdreiging van Chineeschen kant zou komen. Het is 
mogelijk, dat ons conflict met China wordt bijgelegd, maar 
dat neemt het gevaar voor een oorlog niet weg. E n het is 
nu de taak van het wereldproletariaat en van de revolution
naire jeugd om van den strijd tegen een opkomenden impe
rialistischen oorlog den strijd om de dictatuur van het prole
tariaat te maken. 

Voor dien komenden strijd moeten de officieren van het 
roode leger zich voorbereiden. Geen uitvinding in het be
lang der oorlogvoering mag over het hoofd worden gezien. 
Dan zal de strijd niet verre zijn, dat het roode leger de 
andere legers, wat oorlogskracht betreft, zal inhalen en zelfs 
zal overtreffen." 

Op deze wijze, Mijnheer de Voorzitter, strijdt het „vrede
lievende" Rusland voor ontwapening! 

De heer Wijnkoop: Maar Lithwinof heeft algeheele ontwape
ning voorgesteld, doch daarop is men niet ingegaan. 

De heer Tilanus: Op phrasen moet men niet ingaan! 

• De heer Wijnkoop: Was dat voorstel van Lithwinof een 
pkrase? 

De heer Tilanus: He t is althans niet au sérieux genomen! 
Met dergelijke vreedzame bewoners van ons werelddeel moet 

men, meen ik, toch voorzichtig zijn om tot ontwapening over 
te gaan. De welluidende klank van philosophische, rechtsge
leerde en pbantastische redeneeringen verstomt, wanneer zij aan
botst tegen den harden muur der nuchtere werkelijkheid. 

En met die nuchtere werkelijkheid zal m. i. in de Staatkunde 
rekening moeten worden gehouden; daarom hoop ik, dat de 
bewindsman aan Defensie, die heeft te zorgen voor de verdedi
ging van het Rijk, ook in overzeesehe gewesten, de oogen wijd 
023en zal houden, en vooral nu hij als Minister ook voor de 
marine heeft te zorgen, zich zoo noodig zal voorzien van alle 
middelen om steeds geheel op de hoogte te blijven van hetgeen 
er in de Pacific en op verre zeeën gebeurt, en hoe zich daar de 
politieke verhoudingen ontwikkelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil thans in de eerste plaats een 
woord spreken over den geest en de geestelijke verzorging van 
leger en vloot. Ik acht dit te zijn een zaak van primair belang. 
Ik weet heel goed, dafc men het bij het leger soms hinderlijk 
vindt, wanneer de militaire oefeningen worden verstoord door 
„een uur dominee", een uur, waarop de troep moet bijeenkomen 

bij den veldprediker, maar, Mijnheer de Voorzitter, dit bezwaar 
steunt slechts op kortzichtigheid. Het is, naar onze opvatting, 
een plicht van de Regeering, die de jongemannen uit hun 
gezinnen haalt, hen te doen wijzen ook op hun geestelijk welzijn. 
E n voor het leger als zoodanig acht ik het van het grootste 
belang, de geestelijke verzorging niet uit het oog te verliezen. 

In dit verband zeg ik den Minister oprecht dank, dat door 
hem de noodige stappen worden gedaan om in overeenstemming 
met de door den Raad van Legerpredikanten en den hoofdaal
moezenier uitgebrachte adviezen een aanvulling te bevorderen 
van het reglement betreffende de krijgstucht in den zin, zoo
als door mij, nu, geloof ik, gedurende zeven jaren is bepleit. Daar
voor ben ilc den Minister bijzonder erkentelijk. Ook verheugt 
mij de oplossing, die de. Minister gegeven heeft met .betrek
king tot het instituut der vlootpredikanten; het schijnt mij 
toe, dat hier een gelukkige oplossing is gevonden. 

Mijnheer de Voorzitter! Minder gerust ben ik er over, of wel 
met voldoende kracht wordt ingegrepen tegen de revolution
naire en antimilitaristische propaganda, die in leger en vloot 
wordt gemaakt. Ik beschik niet over de middelen, om alles te 
controleeren, maar zeer bijzonder werd ik getroffen door een 
redevoering, gehouden door den heer C. Oranje, voorzitter van 
het hoofdbestuur der Nat. Chr. Onderofficiersvereeniging, 
onlangs uitgesproken voor afdeelingen dier vereeniging. In een 
verslag in Onze Banier, orgaan dier vereeniging, van 10 Decem
ber jl., lees ik: 

„Aan de Hembrug hebben de cellen tot taak aan hun 
leiders alles te melden, wat zij van het bedrijf weten, b.v. 
betreffende besteld oorlogsmateriaal,' de beste wijze van 
onbruikbaarmaking, enz. En in het leger tracht mei. de 
tucht te ondermijnen. Allerlei opruiende couranten worden 
uitgegeven, b.v. De Wapens Neer, De Moker, De Kazerne, 
Op het Matje, Alarm, Opstand. De Rotzooi verscheen in 
een oplaag van 10 000 exemplaren. Men vouwde het in een 
andere courant en zoo ging het de kazerne in. E r staat o. m. 
in: „Kan er maar straffeloos gespot worden met het leven, 
de vrijheid en het bestaan der arbeiders ? Ja soldaten, dat 
kan zoolang gij het toelaat. Zorgt, dat dit anders wordt." 

Op de Bon verscheen reeds in elf afleveringen. Roode 
zakboekjes worden uitgegeven, waarin wordt gesproken over 
het uur, waarop de sterren van de kragen zullen worden 
verwijderd en de epauletten van de schouders worden ge
ruk t . " 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou het zeer op prijs stellen te 
vernemen, of de Minister hieromtrent iets bekend is; zoo neen, 
of de Minister bereid is een onderzoek daarnaar in te stellen en 
met krachtige hand tegen dergelijke propaganda op te treden. 
De Overheid kan en mag niet toelaten, dat haar instituten door 
verderfelijke propaganda worden ondermijnd. 

Met instemming heb ik gelezen het antwoord, dat de Minister 
gegeven heeft naar aanleiding van de bezwaren, in het Voor
loopig Verslag te berde gebracht over het uitschrijven door het 
marinebestuur van schietwedstrijden te Rotterdam op Zondag 
15 September jl. De verklaring, die de Minister geeft, is be
grijpelijk, maar niet begrijpelijk is, dat het marinebestuur nog 
maar steeds doof en blind schijnt te zijn, waar het betreft de 
eerbiediging van den Zondag. Aan de verklaring van het ge
beurde voegt de Minister toe: 

„Ook ondergeteekende is overigens van meening, dat 
wedstrijden als bovenbedoeld niet op Zondag behooren te 
worden gehouden." 

Dit is een duidelijk verstaanbaar woord, waarvoor ik den 
Minister dankzeg. Ik hoop, dat de militai.-e autoriteiten van 
land en zeemacht zich deze ondubbelzinnige uitspraak in het 
geheugen zullen prenien en voortaan den Zondag zullen eer
biedigen. 

Alvorens over te gaan tot enkele opmerkingen over de zee
macht en de landmacht, wil ik nog drie speciale punten ter 
sprake brengen: 

1. de oud-gepensionneerden; 
2, de positie van het technisch personeel bij de landmacht; 
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3. de promotie van officieren bij de landmacht. 
Wat de oud-gepensionneerden betreft: het is bekend, dat wij 

onze stem niet hebben gegeven aan de beide moties, die onlangs 
door den heer ter Laan zijn voorgesteld. Ik zal daar thans niet 
diep op ingaan, maar toch kan ik de opmerking niet bedwingen, 
dat het mij heeft verbaasd, dat bijv. de leden van den Vrijheids
bond daaraan hun stem wel gaven, in afwijking van hetgeen 
vroeger onder leiding van den heer van Gijn is gebeurd. 

Waarom hebben wij daaraan onzen steun niet kunnen geven? 
In de eerste plaats, omdat de Minister van Financiën ten aan
zien van de oud-gepensionneerden de toezegging had gedaan, 
dat getracht zou worden te verkrijgen een betere regeling van de 
uitkeering via de z.g. Stichtingswet. 

E n wat de weduwen van vóór 1909 betreft, werd in de motie 
van den heer ter Laan gevraagd opneming in de Pensioenwet. 
Toen rees de vraag: in welke Pensioenwet? Die van 1909, 1915 
of 1922? Het zou toch niet gaan, dat die weduwen, die thans 
geheel buiten eenige Pensioenwet vallen, in eens zouden over
springen in de Pensioenwet van 1922. Dat zou onlogisch zijn. 
Maar al moesten wij op de aangegeven gronden deze moties 
afwijzen, de zaak zelf gaat ons bijzonder ter harte. En nu ver
verheugt het mij, dat daarover in de Memorie van Antwoord 
s taat : 

„De vraag of — en, zoo ja, op op welke wijze — in de 
financieele positie der zg. oud-gepensionneerden verbetering 
ware te brengen, is door ondergeteekende reeds kort na zijn 
optreden onder de oogen gezien en maakt thans een punt 
van overweging uit in den Ministerraad.' ' 

Wij hebben den Minister als lid der Kamer leeren kennen als 
een man met een sociaal voelend hart. Ik weet, dat hij voor deze 
zaak inderdaad warm voelt. Zoo staat ook de zaak voor ons. 
Speciaal ten aanzien van de oud-militairen, zoo hier als in de 
verre gewesten, is in dit opzicht iets goed te maken. Ik hoop 
van ganscher harte, dat de overwegingen in den Ministerraad 
tot gunstige resultaten zullen leiden. Ik vertrouw, dat deze 
Minister daaraan in den Ministerraad allen warmen steun zal 
geven. 

Een tweede speciaal punt is de positie van het technisch per
soneel bij de landmacht: personeel bij de luchtvaart, hoef
smeden, meester-geweermakers en zwaardvegers, kleermakers 
e. d. Het betreft hier hoogst verdienstelijk personeel, dat even
wel in zijn salarisregeling eenigszins wordt achtergesteld. Dat is 
psychologisch wellicht te verklaren, omdat de zuivere militairen 
— en ik heb daaraan zelf ook in vroeger jaren geleden — meenen, 
dat zij in de legerorganisatie de belangrijksten zijn. Voor een 
gedeelte is dat ook juist, maar door deze mentaliteit raken deze 
menschen in hun positie eenigszins achter'. Dat is niet goed. 
De arbeid, door deze menschen verricht, is een hoogst verdien
stelijke arbeid, en ik hoop, dat de Minister daarvoor open oog 
zal hebben. Ik meen daarvan in deze begrooting al iets te be
speuren, bijv. ten aanzien van de meester-geweermakers en 
zwaardvegers, waarover in de Memorie van Antwoord wordt 
medegedeeld, dat „een wijziging in de positie van de meester
geweermakers en zwaardvegers een punt van onderzoek zal uit
maken." Dat is inderdaad, zooals de heer van Rappard hier 
opmerkt, een vooruitgang. Vroeger werd het bot afgewezen, 
thnns zal het worden onderzocht. Het heeft mij steeds leed 
gedaan, dat deze groep van verdienstelijke en getrouwe mannen, 
wat salarissen en rangen betreft, werd achtergesteld. 

Een derde speciale opmerking betreft de promotie van officie
ren en onderofficieren. Ik wil daarbij twee punten naar voren 
brengen. In de eerste plaats de quaestie van de bevordering bij 
keuze en in de tweede plaats de dubbelrangen. 

Wat de bevordering bij keuze betreft, moet ik zeggen, dat ik 
dit stelsel voor de hoogere rangen aanbeveel, zelfs onmisbaar 
acht, maar dat ik toepassing daarvan bij de subalterne rangen 
niet gelukkig vind. Men kent elkander van nabij, doet dagelijks 
met elkaar dienst, en als men dan plotseling één over de anderen 
ziet heenspringen, dan kan dat niet anders dan ontstemming 
wekken, gelijk het ook gedaan heeft bij zeer verdienstelijke 
luitenants, die dezen zomer onverwacht werden gepasseerd; en 
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dat trekt op den duur de verhoudingen scheef. Als er aandrang 
komt van één chef, om een officier, die onder hem dient, bij 
keuze te bevorderen, dan zou ik willen vragen, of het niet beter 
!s, dat dan, alvorens de Minister daartoe overgaat, hij de chefs 
van alle officieren van hetzelfde wapen, die door die keuze zou
den worden gepasseerd, in de gelegenheid stelt om de belangen 
te behartigen van de „zeer goede" en „ui tmuntende" officieren, 
die zullen worden voorbijgegaan, zoodat niet, zooals dezen zomer 
gebeurd is, plotseling iemand boven anderen komt te staan en 
iedereen zich afvraagt: waarom? Dergelijke promoties wekken 
ontstemming en het is beter in een klein korps zoo'n ontstemming 
te voorkomen. 

Over de quaestie van de dubbelrangen hebben wij dikwijls 
gesproken. Ik zal er niet veel over zeggen. Deze Memorie van 
Antwoord geeft ons echter cijfers en ik wil wel zeggen, dat ik 
daar eigenlijk van geschrokken bep.. 

De dubbelrangen zijn met een goede bedoeling ingesteld, maar 
de werking daarvan is èn voor het leger èn voor de menschen 
zelf èn voor de gezagsverhoudingen verkeerd. Wanneer ik nu 
op blz. 30 deze cijfers naga, en ik zie, dat er, wat de majoors 
betreft, 80 in het leger zijn met bezoldiging en 95 zonder be
zoldiging, wat de kapiteins betreft, 365 met bezoldiging en 142 
zonder bezoldiging, wat de onderofficieren betreft — daar is het 
nog veel sterker — 539 met bezoldiging en 990 zonder bezol
diging, dan herhaal ik, dat ik van deze cijfers, die ik niet kende, 
ben geschrokken. 

Moet dit nu zoo doorgaan? Moet er geen einde aap worden 
gemaakt? Dan voel ik, hoewel ik het altijd heb afgewezen, nu 
ik de cijfers ken, veel voor de redeneering: gij stelt mij aan, geef 
mij dan ook het salaris. Ik ben blij, dat ook omtrent de kosten 
daarvan cijfers in deze Memorie van Antwoord zijn aange
geven. De Minister zegt, dat het ongeveer 2 i ton zou kosten. 
Dat is mij meegevallen. Ik weet niet, of de Minister het al zal 
kunnen doen, misschien komen er dit jaar in de begrooting wel 
meevallers, maar in ieder geval wil ik er voor pleiten om, als 
het kan, aan die scheeve verhouding, wat de salarispositie be
treft, een einde te maken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mij nog een enkele opmerking 
veroorloven over het te volgen beleid ten aanzien van de zee
macht en de landmacht. 

In den aanvang der Memorie van Antwoord wordt den ont
wapenaars medegedeeld, hoe braaf we toch eigenlijk al onze 
bewapening hebben verminderd; een achttal punten wordt opge
somd, te vinden op blz. 1 en 2 van de Memorie van Antwoord. 
Om der wille van den tijd zal ik ze niet opsommen. 

Degene, die de noodzakelijkheid inziet van instandhouding 
van een weermacht, zal deze opsomming niet zonder ernstig 
hooidschudden hebben gelezen en in zich de behoefte hebben 
gevoeld den verantwoordelijken bewindsman met den nveer.ten 
ernst een halt toe te roepen. 

Met de grootste gelatenheid worden soms in dit opzicht dingen 
gezegd en dingen neergeschreven, waarvan het meest verwon
derlijke is, dat men er zelfs niet eens van opschrikt en er zich 
niet eens over schaamt, dat ze gezegd en neergeschreven wor
den. Zoo lees ik in 's Ministers uiteenzetting van het marine
beleid, blz. 17: 

„Zooals reeds in de Memorie van Antwoord op het Voor
loopig Verslag betreffende het 1ste hoofdstuk voor de be
grooting 1930 werd medegedeeld, bezit ons land, met name 
wat de maritieme strijdkrachten in ons overzeesch gebied 
betreft, een bewapening, welke in evenredigheid ver beneden 
die der overige zeemogendheden s t aa t . " 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer men zulk een declaratie op 
icich laat inwerken en daarnaast stelt een verklaring van den
zelfden bewindman op blz. 14 van hetzelfde Staatsstuk: 

„dat de defensiebclangen van Nederlandsch-Indië naar 
het oordeel van den ondergeteekende van het hoogste be
lang zijn", 

dan vraagt men zich af, gelet op de werkelijke verhoudingen 
in het Verre Oosten, of het niet plicht is van de Regeering, nog 
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meer zorg te besteden aan de marineverdediging van het Neder
lands'ïh-Indische eilandenrijk. Is, Mijnheer de Voorzitter, het 
gebeurde in Curacao geen baken in zee? Ik betreur het dan ook, 
dat de Minister gemeend heeft de post voor twee onderzeeboot
mijnenleggers voorloopig te moeten terugnemen. Ik moet de 
overweging van den Minister, die hiertoe geleid heeft, respec
teeren, maar acht mij toch verplicht met den meesten ernst te 
blijven aandringen op groote zorg voor de marine in Indië. Ver
der zal ik de toegezegde suppletoire begrooting afwachten. 

He t verheugt mij, dat de Minister zieh heeft kunnen ver
eenigen met de inzichten van de Indische Regeering. voor wat 
betreft de inrichting van het marine-etablissement te Soerabaja. 
Ik acht het niet van belang ontbloot, wanneer herstellingen aan 
kruisers ook daar kunnen worden verricht, al zullen er natuur
lijk gevallen voorkomen, dat opzending naar Nederland voor 
herstel noodig blijft. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister deelt ons in de Memorie 
van Antwoord mede, dat hij voornemens is maatregelen voor 
te bereiden, om de luchtvaartafdeeling voor de landmacht te 
bekwamen voor de beperkte taak, die haar bij de eigenlijke kust
verdediging van Nederland moet worden opgedragen en dat dus 
de zeevliegtuigen uit de oorlogsorganisatie in Nederland kunnen 
verdwijnen. Mag ik den heer Minister vragen, welke overwegin
gen hem tot dit besluit hebben geleid? Hetgeen destijds door 
Minister Lambooy werd aangevoerd, heb ik niet overtuigend 
geacht. Hoe zal, veroorloof ik mij te vragen, de opleiding der 
zeevlïegers en waarnemers, die bestemd zijn voor Indië, nu 
plaats hebben? 

Mijnheer de Voorzitter! Over het" personeelsvraagstuk der 
marine zal ik ditmaal niet veel zeggen. De vraag, in hoever in 
Indië gegaan zal kunnen worden met het gebruik van inheem
schen op de vloot, heeft, zooals de Minister ons mededeelt, de 
aandacht der Regeering. Voor zoover mijn inlichtingen gaan, 
valt dit niet mee. Intusschen hoop ik, dat de Minister ons een 
volgend jaar meer inlichtingen hieromtrent zal kunnen geven. 
Eigenaardig werd ik intusschen getroffen door het geschil tus
schen de Indische Regeering en den commandant der zeemacht 
in Nederlandsch-Indië over de benoodigde hoeveelheid Euro
peesch beroepspersoneel. De Indische Regeering vraagt 2009 
man; de commandant der zeemacht voor 1928, 1929, 1930 
onderscheidenlijk 2193, 2312 en 2453 man Europeesche beroeps
militairen. De Regeering kan niet meer geven dan 2196 man. 

Mijnheer de Voorzitter! Daar hapert iets; in de eerste plaats 
in de verhoudingen. De commandant van de zeemacht wendt 
zich tot den Minister van Defensie. Deze gaat brieven schrijven 
aan den Minister van Koloniën. Die schrijft op zijn beurt weer 
een brief aan de Indische Regeering, die ten slotte te biecht 
moet gaan bij den commandant der zeemacht. En zoo, Mijn
heer de Voorzitter, draait de aarde rond. Maar, Mijnheer de 
Voorzitter, dit is toch niet goed. E n daarom is het gebiedend 
noodzakelijk, dat binnen niet te langen tijd een nieuwe instruc
tie wordt vastgesteld voor den commandant der zeemacht in 
Nederlandsch-Indië, waarbij, naar ik zou wenschen, in verband 
met art. 59 der Grondwet, het zwaartepunt komt te liggen bij 
den Minister van Defensie. Meer zal ik daar thans niet over 
zeggen. 

Nog een kort woord over de landmacht. 
Kort na het optreden van den Minister dook het gerucht op. 

dat de Minister het aantal divisiegroepen wilde verminderen. 
Nu las ik op bladz. 23 van de Memorie van Antwoord deze 
passage: 

„Een sterkte van vier gelijkwaardige divisiegroepen, van 
de tegenwoordige samenstelling, voor het Veldleger in 
oorlogstijd, en in verband daarmede een vredesindeelinr; 
van dat Veldleger in vier divisiën van de bestaande samen
stelling, zijn voor een doeltreffend gebruik van genoemd 
operatief orgaan onontbeerlijk." 

Dat heeft mijn volle instemming, want, Mijnheer de Voor
zitter, als er één ding is waar ons leger behoefte aan heeft, 
dan is het beëindiging van steeds nieuwe experimenten op orga
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nisatorisch gebied. Daarom dring ik er bij den Minister op 
aan, de bestaande organisatie nu eens kalm te laten doorwerken. 

Dit zelfde vraag ik met betrekking tot de nieuwe Dienstplicht
wet. Bij de behandeling van die wet is gebleken, dat ik persoon
lijk het door het toenmalig lid der Kamer den heer Deckers 
verdedigd standpunt ten aanzien van het vooroefeningsinstituut 
niet deel. De viermaandsche aftrek leek mij te veel. De heer 
Deckers heeft het pleit gewennen. Het verheugt mij, dat hij 
het is, die deze wet nu zal hebben uit te voeren. Trouwens, 
wie daar op die plaats achter de groene tafel zou hebben gezeten, 
zou aan het vooroefeningsinstituut thans fair play hebben moeten 
geven.Herhaaldelijk hebben wij ook in deze Kamer — o.a. door 
de heeren Deckers en Duymaer van Twist — klachten vernomen 
over de tegenwerking, die dit instituut ondervond vanwege het 
Departement; naar ik hoop en vertrouw, zullen deze klachten 
thans verstommen. Met belangstelling zal ik de ontwikkeling 
van dit instituut volgen, en spreek de hoop uit, dat het den 
Minister, zelf warm voorstander er van, zal mogen gelukken 
ook daardoor volk en leger dichter bij elkaar te brengen. 

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, een vraag aangaande het 
loodswezen. Op blz. 31 van het Voorloopig Verslag is daarom
trent een vraag gedaan, die misschien wat moeilijk is, n l . : 

„Gevraagd werd, of de Regeering bereid is iets voor de 
Nederlandsche havens te doen ter bescherming van de con
currentie van Antwerpen, voor zoover deze door de loods
tarieven wordt vergemakkelijkt. Als voorbeeld noemde men 
Vlissingen. Antwerpen ligt ongeveer vijftig mijlen meer het 
land in dan Vlissingen. Het beloodsen duurt dus 5 a 7 uur 
langer. Toch bedragen de loodsgelden voor inkomende sche
pen voor Antwerpen slechts 1/5 en voor uitgaande schepen 
slechts 1/4 van hetgeen voor het beloodsen tot en van Vlis
singen in rekening wordt gebracht. Een schip van + 20 voet 
diepgang spaart zoo, door in plaats van naar Vlissingen naar 
Antwerpen te gaan, in totaal f 240 of f 295 aan loodsgelden 
uit, al naarmate het zomer of het wintertarief van toepas
sing i s . " 

Mijnheer de Voorzitter! Tk weet, dat dit een zaak is met eeni
gen diepgang, een zaak, die in Vlissingen bijzonder de aandacht 
heeft, die Vlissingen hindert in niet geringe mate. Men ziet daar 
de schepen voorbijvaren, omdat ze goedkooper in Antwerpen 
kunnen komen dan in Vlissingen. Er wordt veel geld uitgegeven 
voor de haven, maar door deze loodsgeldquaestie wordt de rente 
van dit geld eenvoudig in het water gegooid. 

Ik heb met belangstelling uitgezien naar het antwoord van 
den Minister op de in het Voorloopig Verslag gestelde vraag, en 
nu lees ik op blz. 41 van de Memorie van Antwoord dit korte 
antwoord: 

,,De ongunstige verhouding in de loodsgelden, die geïnd 
worden volgens de Loodswet, bij vergelijking met die, welke 
worden geheven volgens het Scheldereglement naar den 
lagen koers van den Belgischen franc, heeft de volle aan
dacht van ondergeteekende." 

Het is inderdaad een fijn antwoord, zooals de Minister zegt. 
Maar bevredigend is dit natuurlijk niet. Nu zou ik den heer 
Minister willen vragen: is dit een Regeeringsantwoord; acht de 
Regeering het geraden voorloopig hierover te zwijgen? Dan zal 
ik dat respecteeren en niet anders doen dan ook zelf er over 
zwijgen. Ik vraag intusschen wei de belangstelling van den 
Minister van Defensie ook voor dit punt, dat van groote be
teekenis is. 

De heer Duymaer van Twist: Mijnheer de Voorzitter! Het 
Voorloopig Verslag vangt aan met de opmerking, dat vele 
leden het optreden van den Minister met genoegen hebben 
gezien. Ik wil gaarne verklaren, dat ik tot de leden behoor, 
die hier aan het woord zijn. De andere leden, die in het Voor
loopig Verslag verklaarden, in afwachting van het door den 
Minister te voeren beleid, den nieuwen bewindsman met wel
willendheid te gemoet te treden, kunnen, voor zoover zij voor
standers zijn van een goede weermacht, na kennisneming van 
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de Memorie van Antwoord voorshands in algemeenen zin 
tevreden zijn. Wel zullen zij ten aanzien van de plannen be
treffende de vloot nog eenig geduld moeten oefenen, maar 
overigens heeft de Minister nu reeds tal van geruststellende 
mededeelingen gedaan. 

Duidelijk spreekt de Minister zich uit over het vraagstuk 
der eenzijdige nationale ontwapening. Op bladz. 2 van de 
Memorie van Anwoord zegt de Minister: 

„Ondergeteekende zou naar zijn overtuiging in strijd 
handelen met zijn plicht, indien hij stappen deed ter be
vordering van eenzijdige nationale ontwapening. Hoe ver
lokkend het ook moge schijnen een ander standpunt in te 
nemen, de Staat der Nederlanden mag geen proefobject 
vormen voor de toepassing van de beginselen, welke naar 
eenzijdige ontwapening voeren." 

Verder deelt de Minister onomwonden mede, dat van hem 
geen verlaging van contingent is te verwachten, dat de her
halingsoefeningen intact zullen blijven en dat geen bezuinigin
gen zullen worden aangebracht, waarvan nadeel voor de weer
macht zou kunnen worden verwacht. Dit laatste blijkt al onmid
dellijk uit den noodmaatregel, dien de Minister heeft getroffen, 
om in het incompleet aan officieren bij de landmacht te voor
zien. Door den ambtsvoorganger van den Minister werd, niet
tegenstaande van verschillende zijden uit de Kamer daartegen 
werd gewaarschuwd, het mes te diep in de opleiding der offi
cieren gezet. E r ontstond een incompleet, terwijl aanvulling 
niet aanwezig was. Deze Minister trof onmiddellijk voorziening 
tot aanvulling, zoowel voor het wapen der genie als voor de 
wapens der infanterie en der artillerie; 18 jonge reserveofficieren 
zijn in opleiding genomen voor beroepsofficier. Deze uitzon
deringsmaatregel mag niet in alle opzichten zonder bedenking 
zijn, maar dat hij werd genomen, wijst er op, dat de Minister 
van een incompleet aan officieren niet wil weten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met instemming kennis ge
nomen — wat mij uit anderen hoofde ook wel bekend \vj,s —, 
dat de Minister zich een warm vc.rstander blijft toonen van 
het vooroefeningsinstituut en van den kaderlandstorm. Voorts 
heb ik dankbaar akte genomen van de mededeeling op blz. 9 
van de Memorie w n An^vc .rd, dat de financieele positie der 
zg. oud-gepens.onneevden onder cogen zal worden gezien en 
thans een punt van overweging in den Ministerraad uitmaakt, 
waarop de Minister dan laat volgen: 

„Daarbij zal tevens aandacht worden geschonken aan 
de vóór 1 Juli 1925 zondar pensioen of pensioensaanspraken 
uit den dienst ontslagen vrijwilligers, alsmede aan een 
bijzondere pensioensverhooging voor de vóór 1 Januari 
1920 gepensionneerde militairen van zee en landmacht, 
die tusschen de keerkringen hebben gediend, en aan de 
weduwen en weezen van militairen, die zijn ontslagen of 
overleden vóór den d<?,tum van inwerkingtreding der 
weduwenwetten voor de zee en de landmacht van 1909." 

Ik hoop, dat de Minister deze aangelegenheid tot een goed 
einde zal brengen. 

En eindelijk — om mij tot deze drie punten te bepalen — 
heb ik met ingenomenheid de verklaring gelezen, voorkomende 
op blz. 21 van de Memorie van Antwoord, dat de Minister 
voornemens is alles te bevorderen, wat kan strekken tot ver
heffing van het geestelijk en zedelijk peil van het personeel. 

Al deze mededeelingen, zoowel ten aanzien van de houding 
van den Minister tegenover de eenzijdige nationale ontwape
ning, als zijn standpunt betreffende het contingent, de her
halingsoefeningen, enz., en de maatregelen die ik daareven 
noemde, geven de richting aan van het beleid, dat de Minister, 
naar luidt van de Memorie van Antwoord, zal volgen. Voors
hands kunnen wij dus tevreden zijn. 

Eén belangrijk punt, Mijnheer de Voorzitter, dat bij de be
handeling van de Defensie-begrooting onze aandacht moet 
vragen en waarop bij de eerste kennismaking met den Minister 
het volle licht moet schijnen, betreft de plannen en voor

nemens van den Minister in verband met het eindcijfer der 
begrooting. 

De vraag, die ik te dien aanzien wil stellen, is een heel 
eenvoudige; zij luidt: is het de bedoeling, dat de plannen, 
voornemens en maatregelen van den Minister beheerscht zullen 
worden door het eindcijfer der begrooting? Of, met andere 
woorden: zullen geen uitgaven van eenige beteekenis worden 
voorgesteld, tenzij op andere uitgaven tot gelijke bedragen kan 
worden bezuinigd? Ik stel deze vraag naar aanleiding van 
enkele uitlatingen, die ik in de Memorie van Antwoord vind en 
die er op wijzen, dat de vraag, die ik stelde, bevestigend moet 
worden beantwoord. 

In de eerste plaats spreekt de Minister op blz. 4 van de 
Memorie van Antwoord over het opvangen van noodzakelijke 
verhoogingen, welke de begrooting heeft ondergaan. Er was 
achterstand in den onderhoudstoestand van militaire gebouwen; 
er moesten gelden zijn voor de noodzakelijke aanvulling van het 
officierskorps en voor de pensioenen. De kosten daarvan, zegt 
de Minister, moesten worden opgevangen. Daartoe behoorde 
bezuiniging op andere artikelen plaats te hebben. Zoo werd op 
een lager bedrag geraamd de post: Verzorging van paarden, 
voeding personeel der actieve zeemacht, scholen van verlofs
officieren, enz. Die lagere ramingen moesten de verhoogingen 
— om in de terminologie van de Memorie van Antwoord te 
blijven — „opvangen". 

In de tweede plaats lees ik op blz. 22 van de Memorie van 
Antwoord, dat de Minister het met de leden in het Voorloopig 
Verslag geheel eens is, dat de marinierskazerne te Eotterdam 
maar zeer matig aan de eischen, die bij den modernen kazerne
bouw gesteld worden, voldoet. De leden, die in het Voorloopig 
Verslag de opmerking maakten, drongen aan op verbetering van 
de marinierskazerne. En wat antwoordt nu de Minister op 
blz. 22 van de Memorie van Antwoord: 

„Dat geen gelden tot ingrijpende verbouwing of tot alge
heele vernieuwing werden aangevraagd, is een gevolg van 
de noodzaak, het eindcijfer der begrooting niet hooger op 
te voeren." 

Hier hooren wij gewagen van het eindcijfer, dat niet hooger 
mag worden opgevoerd. 

In de derde plaats deelt de Minister bij art. 27 van de Eijks
begrooting op de klacht van de onvoldoende legering van de 
regimenten grenadiers en jagers in het barakkenkamp te Waals
dorp mede, dat het verblijf daar — niettegenstaande de ervaring, 
in den afgeloopen winter opgedaan — zal moeten worden be
stendigd, totdat de toestand van 's Lands geldmiddelen zal ge
doogen om tot den bouw van een kazernement te 's Graven
hage over te gaan. En ten vierde — en dan maak ik nog maar 
geen gewag van wat de Minister schrijft over het gebruik van 
inlandsch vleesch, zoomede over andere dergelijke onderwerpen, 
die onkosten meebrengen — vestig ik de aandacht op de op
merking bovenaan blz. 14 van de Memorie van Antwoord, waar 
gehandeld wordt over het marinebeleid. Daar ter plaatse schrijft 
de Minister ten aanzien van de vlootsterkte: „Thans kan hij 
alleen mededeelen, dat hij eenige uitbreiding van de vloot over
weegt, doch dat daarbij ten zeerste rekening zal moeten worden 
gehouden onder meer met onze financieele kracht. 

De Minister vraagt hier niet, wat de vloot in Indië behoeft, 
maar of het eindcijfer zal worden overschreden. 

Ik vrees, dat het Departement van Financiën meer invloed 
uitoefent dan wel gewenscht is. 

Welk antwoord zal de Minister geven op mijn vraag, luiden
de: Is het juist, dat de plannen, voornemens en maatregelen 
van den Minister niet tot uitvoering zullen komen alvorens 
vaststaat, dat op andere uitgaven tot gelijke bedragen kan 
worden bezuinigd? 

Mocht de Minister op deze vraag een bevestigend antwoord 
geven, dan zou mij dit spijten. 

In dat geval zou over de zaak nog wel een woordje zijn te 
zeggen. Echter moet ik nu reeds de aandacht vestigen op wat 
op blz. 12 van het Voorloopig Verslag onder het opschrift 
„Marinebeleid" staat vermeld. Daar ter plaatse wordt er aan 
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herinnerd, dat ten behoeve van de vloot in de laatste jaren 
4 millioen gulden minder is aangevraagd geworden. Deze vier 
millioen zullen toch weer op de begrooting terugkomen? Kan 
daarop worden gerekend? 

Hoe dat intusschen zij, ik hoop, dat ik mij te vroeg ongerust 
heo gemaakt en dat de Minister de verklaring zal afleggen, dat, 
natuurlijk rekening houdende met de financiën des Rijks, er 
geen onmiddellijk verband zal worden gelegd tusscben wat de 
weermacht behoeft voor een richtige uitoefening van haar taak 
en het eindcijfer van de begrooting. 

Mijnheer de Voorzitter! De taak, waarvoor de Minister zich 
gesteld ziet, is niet gemakkelijk. Er zijn tal van onderwerpen, 
die op uitvoering wachten, en er zijn verscheidene vraagstukken, 
die moeten worden opgelost. 

In de eerste plaats blijft de samenvoeging van de militaire 
Departementen, ook al heeft deze op papier plaats gehad, in de 
practijk nog heel wat moeilijkheden opleveren. Eigenlijk gezegd 
is tot nog toe van een samenvoeging van de beide Departe
menten niets tot stand gekomen, zelfs is het niet mogen geluk
ken de afdeelingen Comptabiliteit van de Departementen van 
Oorlog en Marine te vereenigen. Men is niet verder kunnen 
komen dan deze afdeelingen te brengen onder één hoofd. Zie
daar den arbeid van twee jaar. De samenvoeging der beide mili
taire Departementen is tot op dit oogenblik een mislukking 
gebleken. Met die samenvoeging is een fout begaan. Deze Minis
ter zit nu voor de moeilijkheden, die zijn ambtsvoorganger heeft 
geschapen. 

Het eenige wat de samenvoeging heeft gebracht, is een hoop 
kosten voor het Rijk en een begrooting, die niet te lezen en niet 
te'bestudeeren is. 

Er is in het Voorloopig Verslag geïnformeerd naar de bezuini
gingen, welke de samenvoeging heeft opgeleverd, doch de Memo
rie van Antwoord blijft het antwoord op deze vraag schuldig. 

Ik zou den Minister willen verzoeken om een andere indeeling 
der begroot ing, een indeeling zooals die in vorige jaren de 
Kamer bereikte; de uitgaven voor de landmacht bij elkander en 
de uitgaven voor de marine bijeen, opdat de leden, die van deze 
begrooting een bijzondere studie maken, hun hersenen niet 
meer behoeven te pijnigen. 

De samenvoeging van de beide militaire Departementen nood
zaakt den Minister overleg te plegen met de Indische Regeering. 
Dit wijst er al op, dat de samenvoeging niet deugt. Ook geeft 
het overleg aanleiding tot veel oponthoud. 

Zoo kom ik in de tweede plaats tot het marinebeleid van den 
Minister. 

Over dit marinebeleid zal ik niet veel zeggen. Ik vertrouw, 
dat de suppletoire begrooting, die in de Memorie van Antwoord 
in uitzicht wordt gesteld, en waarin de Minister zijn plannen 
ten aanzien der vloot in Indië zal uiteenzetten, met bekwamen 
spoed de Kamer zal bereiken.. In afwachting van de indiening 
van deze suppletoire begrooting, waarin de geheele materie zal 
ter sprake komen, zal ik mij van een bespreking van de marine
aangelegenheden in Indië onthouden. 

Echter moet ik één opmerking maken over de vloot hier te 
lande. In het Voorloopig Verslag wordt op blode. 12 de klacht 
geuit, dat ten behoeve van die vloot op de begrooting totaal 
niets wordt geraamd: 

,, , terwijl het toch bekend is, dat schier alle hiertoe 
behoorende schepen vervanging van noode hebben, zoowel 
met het oog op de dcfensiebelangen van het moederland nis 
met het oog op de oefening van het voor Indië bestemde 
personeel, als ten slotte ook met het oog op de behartiging 
van Nederlandsche belangen in overzeesche landen." 

Deze opmerking van het Voorloopig Verslag vindt in de 
Memorie van Antwoord geen beantwoording. Ik zou gaarne ver
nemen, welke de plannen van den Minister zijn met betrekking 
tot den aanbouw en de vernieuwing van de schepen voor den 
dienst hier te lande. 

Mijnheer de Voorzitter I Ik kom thans tot de landmacht. 
Wat het beleid van den Minister ter zake van de landmacht 

betreft, zou ik over een viertal onderwerpen iets willen zeggen: 

nl. over het contingent, de opleiding, de dubbelrangen en het 
vooroef eningsinstituut. 

In de eerste plaats het contingent. Ik voel mij over den gang 
van zaken ten opzichte van het contingent niet gerust. Ik kan 
de zaak met dezen Minister rustig bespreken, omdat hij aan 
wat met het contingent is gebeurd, geen schuld heeft. Er is jaar 
op jaar hier in de Kamer de aandacht gevestigd op de omstan
digheid, dat het contingent, dat bij de infanterie werd inge
deeld, te gering was. Echter werd telkens deze opmerking op 
grond van onjuistheid afgewezen. De ambtsvoorganger van den 
Minister gaf steeds de verzekering, dat het contingent, dat de 
infanterie kreeg, voldoende was om in de behoefte te voorzien 
en de compagnieën op sterkte te houden. Doch wat blijkt nu? 
Dit, dat de Minister in den loop van dit jaar de sterkte der 
oorlogscompagnieën heeft moeten verminderen. E n waarom is 
dat geschied? Omdat, zoo lezen wij in de Memorie van 
Antwoord, het verloop der lichtingen grooter is gebleken dan 
op grond van de uit vroeger jaren ter beschikking» staande ge
gevens aanvankelijk kan worden verwacht. Of, m. a. w., het 
contingent dienstplichtigen, dat bij de infanterie werd ingedeeld, 
was te klein. Daarmede krijgen zij gelijk, die telkenjare bij de 
behandeling van de begrooting van Oorlog hun klachten deden 
hooren. 

Wat is nu het gevolg van de indeeling van het kleinere contin
gent, het gevolg van den maatregel om de oorlogssterkte van 
het aantal geweerdragenden bij de compagnieën infanterie tot 
drie-kwart terug te brengen? Dit, dat de offensieve kracht van 
de infanterie, ten gevolge waarvan de beslissing op het gevechts
veld wordt verkregen, belangrijk wordt verminderd; ook ondanks 
alle verzekeringen, dat de strijdvaardigheid van het leger intact 
is gebleven, kan dit feit niet worden weggepraat. 

Maar daar komt nog iets bij. Wij lezen in het wetsontwerp 
tot wijziging van het VlIIs te hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1928, Stuk n" 199, in een verscholen hoekje, 
dat artikel 20 der begrooting over 1928 met een som van f 60 400 
kon worden verminderd op grond van het feit, dat bij de infan
terie, de wielrijders, de compagnieën hospitaalsoldaten en 
intendancetroepen der lichting 1928 in totaal pl.m. 1200 man 
minder in werkelijken dienst zijn gekomen dan waarop bij de 
begrooting gerekend was (hoofdzakelijk meer vrijgestelden en 
afgekeurden). Bij de begrooting 1988 was gerekend op 13 000 
man; volgens de verslagen der indeelingscommandanten zijn 
in werkelijken dienst gekomen 11 800 man. Het feit, dat hier 
genoemd wordt, is van groote beteekenis. Aan de infanterie, die 
toch reeds een te klein contingent ontvangt, werd in 1928 
bovendien nog onthouden een getal van 1200 dienstplichtigen. 
Wat was daarvan de oorzaak? Ik lees in art. 17 van de Dienst
plichtwet, eerste lid: 

„Van de voor inlijving aangewezen personen worden 
— behoudens het bepaalde in art. 28, vijfde lid — tot 
gewoon dienstplichtige bestemd ten hoogste 19 500 man, 
vermeerderd met het getal van hen, die bij de voorvorige 
lichting tot gewoon dienstplichtige zijn bestemd, doch op 
het tijdstip van eindiging van het jaar dier lichting ont
braken", enz. 

Nu is mijn vraag: 1". waarom is in het jaar 1928 bij de in
deeling niet gerekend met het grootere aantal vrijgestelden en 
afgekeurden, en ten tweede, zal voor het jaar 1930 rekening 
worden gehouden met het ontbreken der 1200 dienstplichtigen 
in het leger? Ik zal mij van een verder oordeel over de zaak ont
houden, tot de Minister ons op dit punt nadere inlichtingen 
heeft verstrekt. 

In de tweede plaats, de opleiding. In het overzicht, dat op 
bladz. 28 van de Memorie van Antwoord wordt gegeven betref
fende den toestand op 1 October 1929, van de benoodigde en 
aanwezige aantallen officieren en onderofficieren bij de onder
scheiden wapens en dienstvakken, lees ik, dat op de sterkte 
aan onderofficieren bij het wapen der infanterie van 1568 man 
slechts 1 onderofficier overcompleet is. Zooals bekend is, ont
breekt bij het leger elke opleiding voor den rang van onder
officier. 
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Op blz. 28 der Memorie van Antwoord schrijft de Minister: 

„Bij het wapen der infanterie is geen personeel meer 
aanwezig ter aanvulling van vacatures in het onderofficiers
korps. Daarom is een regeling ontworpen om in openval
lende plaatsen te voorzien door weder-indienststelling van 
jongere wachtgeld genietende onderofficieren." 

Ik zou gaarne over de hier genoemde regeling eenige mede
deeling ontvangen en ook willen vernemen, hoe groot het aantal 
van deze wachtgeld genietende onderofficieren is, waarover valt 
te beschikken. Echter zou ik er de aandacht op willen vestigen, 
dat de geschiktheid van deze wachtgelders op den duur minder 
wordt. E r zal daarom naar een andere aanvulling moeten wor
den uitgezien. Van zulk een aanvulling spreekt de Minister op 
blz. 27 van de Memorie van Antwoord, waar s taat : 

„Zoodra bij de wapens of wapengedeelten, bii welke voor 
de aanvulling van het korps beroepsonderofficieren niet 
wordt beschikt over vooropleiding tot sergeant (wacht
meester) in aanmerking komende vrijwillig dienende kor
poraals, de behoefte aan bedoelde aanvulling blijkt, zullen 
dienstplichtige sergeanten (wachtmeesters) in de gelegen
heid worden gesteld vrijwillig in werkelijken dienst te 
komen voor het doorloopen van een aanvullende opleiding, 
ten einde na gebleken geschikheid over te gaan naar het 
beroepskader.' ' 

De Minister wil dus dienstplichtige sergeanten in de gelegen
heid stellen, vrijwillig in dienst te komen, om dan een cursus 
te volgen voor beroepsonderofficieren. Ik vestig er de aandacht 
op, dat een dergelijke maatregel ook vroeger is getroffen, doch 
teen geen succes heeft gehad. De eenige weg, die hier bewandeld 
moet worden, lijkt mij de oprichting van opleidingsscholen; hetzij 
voor de landmacht in haar geheel, hetzij divisier ewijze. 

Ik geef deze gedachte aan den Minister gaarne in over
weging. _ 

Bij dit punt der opleiding zou ik een enkel woord willen 
zeggen over de bevordering. Dit woord bevat een waarschuwing 
aan den Minister, om van het instituut van bevordering bij 
keuze niet te ruim gebruik te maken. Wordt bevordering b'j 
keuze te dikwijls toegepast, dan gaan de waarde en de beteekenis 
van dit instituut verloren, wordt men, zonder het te willen, 
soms onbillijk, waardoor de goede geest in het leger schade 
lijdt, maar bovendien worden door een snelle bevordering van 
een aantal officieren de hoogere rangen gedurende vele ja-en 
door dezelfde personen bezet, met het gevolg, dat de bevor
deringskansen van anderen dalen. 

Tegen het stelsel van bevordering bij keuze zijn ernstige be
zwaren. Daarom moet bevordering bij keuze zooals vroeger, 
slechts tot de uitzonderingen behooren. 

In de derde plaats de dubbelrangen. Te recht wordt in het 
Voorloopig Verslag, bladz. 23 gezegd, dat: 

„het invoeren van een stelsel van bevordering zonder 
toekenning van het aan den hoogeren rang verbonden trak
tement, niet overeen is te brengen met de waardigheid, 
welke het optreden der Overheid behoort te kenmerken. "

In geen enkelen tak van Staatsdienst bestaat een regeling, 
zooals wij die in het leger aantreffen, dat wil zeggen, dat men 
een positie bekleedt, doch niet overeenkomstig die positie wordt 
bezoldigd. Dat tegen zulk een stelsel ernstige klachten rijzen, is 
begrijpelijk. Op blz. 30 van de Memorie van Antwoord deelt de 
Minister mede, dat van de 176 majoors niet minder dan 95 de 
jaarwedde, aan hun rang verbonden, niet genieten en dat van de 
507 kapiteins er 142 een luitenantstraktement hebben. Bij de 
onderofficieren is het nog erger, daar staan tegenover 990 zon
der het overeenkomstige traktement slechts 539, die het aan 
hun rang verbonden traktement genieten. I n totaal zou, om 
aan dien misstand een einde te maken, een bedrag van f 243 7C0 
noodi" zijn. Dat is mij, evenals den heer Tilanus, meegevallen. 
Deze f 243 700 zullen op de één of andere wijze gevonden moeten 
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worden, liefst zoo gauw mogelijk, de waardigheid van de Over
heid moet daartoe verplichten. 

I n de vierde plaats het vooroefenmgsinstituut. Ik verheug mij 
er over, dat wij in dezen Minister een warm voorstander van dat 
instituut hebben. Ik laat daarom de verdere ontwikkeling van 
de instelling gaarne aan het goed beleid van dezen bewindsman 
over. Echter zou ik op twee dingen willen wijzen. In de eerste 
plaats op de vergoeding van de reiskosten aan hen, die van verre 
moeten komen om aan de oefeningen deel te nemen. De Minister 
wijst dat denkbeeld niet geheel af. Hij zegt op blz. 26 der Memorie 
van Antword, dat hij een dergelijken maatregel wegens de kosten 
nog niet in overweging kan nemen. Nog niet, zegt de Minister. 
Ik spreek de hoop uit, dat spoedig het tijdstip zal zijn aange
broken, dat de Minister over de financieele bezwaren kan heen
stappen. Er dient toch in overweging te worden genomen, dat 
een dienstplichtige, in het bezit van het getuigschrift, d. w. z. 
een dienstplichtige, die in plaats van 5 maanden slechts 11 
maand in de kazerne vertoeft, een financieel voordeel voor het 
Rijk oplevert. 

In de tweede plaats zou ik gaarne zien, dat met het vooroefe
ningsinstituut een volledige proef werd genomen. Dat heeft nog 
altijd niet plaats gehad. D. w. z., dat de voorgeoefenden, als 
zij onder de wapenen komen, de zes weken in afzonderlijk ver
band met eigen instructeurs doorbrengen. Dit was ook de be
doeling bij de oprichting van het instituut, maar daaraan heeft 
men nimmer uitvoering gegeven, en toch kan men eerst dan 
over de resultaten der vooroefening oordeelen als de proef is 
genomen. Gelukkig gaan wij met dezen Minister den goeden weg 
op. De eerste stap om tot een volledige proef te komen, wordt 
gedaan. Ik lees op blz. 26 van de Memorie van Antwoord: 

„dat het een punt van onderzoek zal uitmaken om de 
voorgeoefende dienstplichtigen, tijdens hun verblijf in wer
kelijken dienst voor eerste oefening bij de regimenten, 
afzonderlijk te oefenen.'' 

Mijnheer de Voorzitter 1 Ook al maakt de zaak nog een punt 
van onderzoek uit, zoo wil ik opmerken, dat wij het nog nimmer 
zoover hebben zien komen. 

In dit verband moet ik mijn verbazing uitspreken over wat 
de heer van Rappard hedenavond over dit punt in het midden 
heeft gebracht. Hij sprak de vrees uit, dat afzonderlijke oefe
ning der voorgeoefenden in vervolgoefeningen aanleiding zou 
geven tot splitsing van de dienstplichtigen naar hun gods
dienstige gezindheid. 

Ik heb deze opmerking niet begrepen. Immers, bij afzonder
lijke oefeningen zullen deze toch regimentsgewijzij plaats heb
ben en dus alle voorgeoefenden bij elkaar worden geoefend. 
Hier moet een misverstand in het spel zijn. Ik vertrouw ten 
volle, dat onder de bekwame leiding van dezen Minister van 
het instituut der vooroefeningen zal worden gemaakt wat er 
van te maken valt. 

Nog een enkel woord over de werf te Hellevoetsluis. Het is 
mij uit de stukken niet duidelijk geworden, welke houding de 
Minister thans aanneemt ten opzichte van die werf. Ik lees in 
de Memorie van Toelichting, dat de opheffing van de werf te 
Hellevoetsluis in den loop van 1930 zal plaats hebben, terwijl 
wij in de Memorie van Antwoord lezen, dat het voor den 
Minister nog niet vaststaat, dat de werf in 1930 zal kunnen 
worden gesloten. De Minister deelt ons verder mede, dat hij 
voornemens is een kleine commissie te benoemen om een reor
ganisatie te ontwerpen van de werf te Willemsoord. Deze com
missie, zegt de Minister, zal zich ook hebben bezig te houden 
met de werf te Hellevoetsluis. Zij zal daarbij in volle vrijheid 
kunnen nagaan, welke maatregelen zij met betrekking tot dezo 
werf aanbevelenswaardig acht. Begrijp ik deze mededeeling 
goed, dan kan de hier genoemde commissie ook het voorstel 
doen om de werf niet te sluiten en kan zij zelfs het voorstel 
doen, om aan de werkzaamheden van de werf uitbreiding te 
geven. Moet ik de benoeming der commissie zoo verstaan, dat 
de commissie een nieuw onderzoek over de werf zal instellen? 
Dit zou mij verblijden. Ik acht het behoud van de werf te 
Hellevoetsluis van groote beteekenis. Ik zou gaarne van den 
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Minister de toezegging ontvangen, dat niet tot opheffing van 
de werf zal worden overgegaan alvorens de Kamer in de gelegen
heid is om haar gedachten nader uit te spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn hedenavond breedvoerige 
beschouwingen gehouden over de nationale ontwapening. Uit 
deze beschouwingen zou ik, al lag het aanvankelijk niet in mijn 
voornemen, aan een ontwapeningsdebat deel te nemen, een 
enkelen greep willen doen. 

Er is in het debat de aandacht gevestigd op Denemarken, 
waar voorstellen zijn ingediend om tot nationale ontwapening 
te komen. Denemarken werd Nederland zelfs ten voorbeeld ge
steld. Nu is het niet juist, dat Denemarken tot nationale ont
wapening wil overgaan Denemarken houdt een weermacht, ook 
al is die weermacht klein. 

Naar Het Volk mededeelt — en ik geloof, dat dit blad op dit 
punt alleszins betrouwbaar is — is het bewakingskorps 1600 man 
sterk. De marine zal voortaan bestaan uit 6 bewakings en 
inspeetieschepen van totaal 8000 ton, 18 tot 24 kleinere vaar
tuigen van totaal 3600 ton en mijnenleggers en verder klein 
materieel van totaal 1500 ton, voorts telt de marine nog 2 depot
schepen en 12 watervliegtuigen. 

Zou Nederland en de koloniën zich op dezelfde grondslagen 
als Denemarken ontwapenen, dan zou alleen reeds de vloot zoo 
groot moeten zijn, dat zij niet zou kunnen worden betaald. 

Er is opgemerkt, dat Denemarken verklaard heeft, piet aan 
den oorlog deel te nemen Dat begrijp ik, want welke Mogend
heid zal zich bekommeren over Denemarken, evenmip als over 
IJsland. Doch zoo staat het niet met Nederland, dat niet ge
leden is als Denemarken in een uithoek, maar in het centrum 
van Europa. Met het oog op die centrale ligging van Nederland, 
zeide mr. ïroelsra in zijn werk „Wereldoorlog en Sociale 
Democratie ' ' : 

,,Wanneer een Staat — en hij bedoelde daarmede ons 
land — zoodanig is gelegen tusschen twee oorlogvoerenden, 
zijn gebied, zijn kusten, zijn havens zoodanig strategische 
beteekenis hebben in een uitgebroken oorlog, dat het onver
dedigd zijn van dit gebied de oorlogvoerenden in de nood
zakelijkheid brengt, elk voor zich, het tegen den ander in 
staat van tegenweer te brengep, dan dwingt hij hen 
feitelijk zijn land te bezetten, en het als oorlogsterrein te 
gebruiken." 

Een zelfde gedachte vindt men ook in de rede, die de Deensche 
Minister Stauning gehouden heeft in de Volkenbondsvergadering 
van 4 September te Genève. Ik citeer hier uit de bladen van 
4 en S September van dit jaar. 

,,Ten slotte sprak Stauning over de ontwapening, waarbij 
hij de plannen van de Deensche Regeering in herinnering 
bracht om tot een zeer belangrijke vermindering van de 
bewapening over te gaan. Stauning gaf echter de verzeke
ring, dat bij de vermindering van bewapening gezorgd zal 
worden, dat Denemarken toch in staat zal zijn, zijn plichten 
als onzijdig land na te komen en eveneens in staat zal zijn 
gehoor te geven aan datgene, wat de Volkenbond van Dene
marken zou mogen verlangen: indien dit noodzakelijk is, 
aanvallen gemeenschappelijk te bestrijden. Stauning "er
kende ook, dat de toestand voor de groote Mogendheden 
eenigszins anders is dan voor het kleine Denemarken, en 
gaf zelfs toe, dat z.i. te verdedigen is, dat andere kleine 
Staten, die zich in minder veiligen geographischen toestand 
bevinden dan Denemarken, ook ten opzichte van een be
langrijke vermindering van bewapening anders oordeelen 
dan de Deensche Regeering zelf." 

De Deensche Minister maakte hier dus zelf een onderscheid 
(welk onderscheid hier vanavond niet is gemaakt door de heeren 
Marchant en ter Laan) tusschen Denemarken en Nederland. 

Mijnheer de Voorzitter 1 Als nu na 1918 de toestanden zoo zijn 
gewijzigd en de verhoudingen zoo zijn veranderd, als de heer 
Marchant vanavond aangaf, dat Nederland in oorlogstijd toch 
zijn grenzen heeft open te stellen en onder den voet wordt 
geloopen, dan heeft he t betoog, dat de heer Stauning hield, 

geen zin; hij toch bleek wel van meening te zijn, dat een kleine 
Mogendheid wel degelijk kan worden geroepen om zijn neutrali
teit te verdedigen en daarvoor een sterkere bewapening behoeft, 
dan Denemarken voor zich zelf noodig acht. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is in de wereld nog geen uitzicht 
op eenzijdige ontwapening. In Engeland — ik citeer Het Volk 
van 8 April 1929 — zei Minister Thomas (lid van het Labour
Kabinet), dat wij God zouden danken, indien wij het zonder 
leger en vloot zouden kunnen doen. Wij willen allen ontwape
ning, doch wij zijn practische menschen. Wij beseffen, dat de 
algemeene ontwapening er nooit komt, als een land ontwapent 
en de rest van de wereld zijn ouden gang gaat. 

Minister Alexander, Minister uit hetzelfde Labour-Kabinet, 
had het over de duikbooten (waarover de heer ter Laan van
avond ook sprak en waarover hij den Minister is lastig gevallen) 
en zei, ik citeer Het Volk van 18 Juni 1920: 

„Vervolgens was het woord aan partijgenoot Alexander, 
Minister van Marine. Hij deelde mede, dat de eerste 
Minister van plan is spoedig een verklaring over de vloot
ontwapening in het Lagerhuis af te leggen. Wat betreft 
de duikbooten zei Alexander: de Regeering blijft van mee
ning, dat na .overleg met de andere naties het gebruik van 
duikbooten als oorlogswapen verboden dient te worden. 
Zoolang de andere naties het hiermede niet eens zijn, kan 
van een overeenkomst echter geen sprake zijn." 

In het rapport van de commissie uit de Duitsche sociaal-demo
cratische arbeiderspartij betreffende het bekende pantserschip 
is t-e lezen: 

„dat de beste bescherming der Duitsche Republiek be
staat in een op den vrede gerichte buitenlandsche politiek. 
Maar er bestaan gevaren als de imperialistische en fascis
tische bedreiging, waardoor het Duitsche grondgebied zou 
kunnen worden uitgekozen als opmarschterrein en het 
Duitsche volk dus tegen zijn zin in een bloedige worsteling 
kon worden betrokken. Zoolang nu deze gevaren er zijn en 
zoolang zij niet door socialistische Regeeringen, althans in 
de voornaamste landen, worden gekeerd, is de Duitsche 
republiek gedwongen, tot bescherming der zelfbeschikking 
van het volk een weermacht in stand te houden." 

Hoe België over de ontwapening denkt, blijkt uit een corres
pondentie over de versterkingen in Limburg, onlangs gepubli
ceerd; ik citeer uit de Nieuwe Rotterdamschc Courant van 8 
Augustus 1929, dus van recenten da tum: 

„Onze correspondent te Brussel schrijft ons: 
De zich uitsluitend met militaire aangelegenheden inla

tende Courrier de VArmee bevestigde, voor enkele weken, 
door ons gepubliceerde berichten betreffende het aanleggen 
van versterkingen achter het nieuwe kanaal Luik—Antwer
pen en in de onmiddellijke omgeving der Maastrichtsche 
„enclave". Zoo zal, aldus de Couirier de l'Arméc, niet 
alleen een fort gebouwd worden te Lixhe, maar zullen ook 
schuilplaatsen in beton gebouwd worden van dit punt af tot 
aan Ternaaien (Petit-Lanay). Het militaire orgaan zegt, 
dat, waar verder tot het herstel van de forten op den rech
teroever der Maas en ook van dat van Pontisse op den lin
keroever is besloten, tegen het einde van 1930 de veiligheid 
der noordoostelijke grens van België aldus vermoedelijk ver
zekerd zal blijken. Ook dringt de Courier de l'Arméc er bij 
den Belgischen generalen staf aan op, dat hij onmiddcllijk 
met het bestudeeren der nieuwe defensieve stelling, ge
vormd door het binnenkort te graven directe kanaal Luik 
Antwerpen, zou aanvangen en talrijke geschutbeddingen in 
beton voor de ver dragende artillerie achter deze nieuwe 
defensielinie zou laten bouwen." 

Mijnheer de Voorzitter! De heer ter Laan heeft geklaagd over 
de zware militaire lasterr, aan ons volk opgelegd, "maar als wij 
nu lezen, wat Het Volk van 31 October 1929 schrijft over België, 
dan zien wij: 
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„De liberaal-Katholieke Regeering heeft de begrooting 
van 1930 opgemaakt. De begrooting van Oorlog bereikt het 
enorme cijfer van 1 188 000 000 frank. Dat is een verhoo
ging van 315 millioen frank tegenover het vorig jaar ." 

Mijnheer de Voorzitter! België geeft dus op het oogenblik 
reuzenbedragen uit voor zijn defensie. België richt zich hiermede 
niet alleen tegen Duitschland, maar, geleerd door den grooten 
oorlog, weet het, dat een klein land zijn grenzen heeft te ver
dedigen, wil het niet ten onder gaan. Ik zou kunnen voorlezen 
de reusachtige bedragen, die Amerika op dit oogenblik voteert 
voor zijn defensie, die Engeland, Frankrijk en verschillende 
andere landen van Europa, die in de nabijheid van ons liggen, 
uitgeven. Ik zal het niet doen. Hetgeen ik wilde aantoonen, is, 
dat ook voor Nederland de tijd niet is aangebroken, daarbij ben 
ik het met den Minister volkomen eens, ondanks al het praten 
er over, om over te gaan tot de eenzijdige nationale ontwape
ning. 

Ik eindig, Mijnheer de Voorzitter, met den wensch uit te 
spreken, dat er een goede samenwerking zal plaats hebben in 
deze vier jaren tusschen de Kamer en dezen Minister van Defen
sie; dan zal die goede samenwerking zeker tot zegen zijn van 
ons leger en onze vloot. 

De heer van Zadelhoff: Mijnheer de Voorzitter! Bk zal mij 
op dit late uur uitsluitend bepalen tot de verdediging van onzen 
eisch van nationale ontwapening en dus een woord spreken 
in het bijzonder over het ontwapeni»gsvraagstuk. Ik begrijp, 
dat de heer Duymaer van Twist roept: schei maar uit. Ik hoor 
nu, dat hij het zoo erg niet bedoelt. Ik vind 't best, maar ik 
was ook niet van plan, aan zijn uitnoodiging gevolg te geven. 
Het is niet de eerste maal, dat onzerzijds dit vraagstuk aan 
de orde wordt gesteld en ik vrees, dat het ook niet de laatste 
maal zal zijn. Zoolang wij niet tot de daad van de ontwapening 
gekomen zijn, zal mijn fractie van deze plaats voor dit vraag
stuk opkomen en zal zij daarvoor blijven getuigen en propa
ganda maken, want wij achten dat onzen duren plicht. Het is 
onze diepgevoelde overtuiging, dat de nationale ontwapening 
voor ons is het allesbeheerschende vraagstuk, omdat die het 
eenige middel is om land en volk voor de rampen van den 
oorlog te behoeden, om den oorlog onmogelijk te maken, om 
daadwerkelijken invloed uit te oefenen op de internationale ont
wapening. He t gaat bij dit vraagstuk dus niet alleen om de 
toekomst van ons volk, dat wij willen beschermen tegen de 
gevaren van een komenden oorlog, maar de beteekenis reikt 
veel verder. Nationale ontwapening is een van de krachtigste 
middelen om te komen tot internationale ontwapening. E n 
daarom gaat het bij dezen eisch niet alleen om ons volk, maar 
om de toekomst van de heele menschheid. 

Wie de les van den wereldoorlog heeft verstaan, weet, dat. 
wanneer wij ons blijven bewapenen, wanneer men internationaal 
op den gevaarlijken weg van wedstrijd in bewapening doorgaat, 
in de toekomst — die misschien niet zoo ver verwijderd is — 
een oorlog onvermijdelijk zal zijn. Door verschillende sprekers 
is hier een beeld gegeven van de sterke bewapening in verschil
lende landen. Ik weet, dat dit juist is. Het is een gevaarlijke en 
dreigende toestand, waarin de wereld door de bewapening ver
keert. Wat wij dezer dagen van den Engelschen Staatsman 
Lloyd George in het Engelsche Parlement hoorden, wijst ook in 
die richting. Hij heeft de aandacht gevestigd op een rede van 
den Amerikaanschen President Hoover, waarin deze had toege
geven, dat in dit jaar ongeveer 30 millioen mannen in de wereld 
gewapend tegenover elkander staan. Hij zegt: 

„Dat is 10 millioen meer dan in 1914 en bovendien is het 
door de voortschrijding der techniek en chemische industrie 
veel gemakkelijker in korten tijd legers en verdelgingsmid
delen uit den grond te stampen dan vijftien jaar geleden. 
Er bestaat nu een voorboreidende commissie om de ont
wapening, die niets en letterlijk niets uitgevoerd heeft en 
die dat ook niet goed kan, zoolang het algemeen wantrouwen 
blijft bestaan. Ook de Volkenbond heeft op dit eene punt 
aog, niets positiefs kunnen verrichten, omdat niemand den 
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vrede kon binnenleiden langs een weg, bezaaid met duizen
den kanonnen, waarlangs honderdduizenden soldaten de 
eerewacht vormen." 

Het is volkomen juist, dat daardoor het vraagstuk van den 
vrede niet tot een oplossing komt, omdat de wereld zich zoo straf 
bewapent, en er een wedstrijd in bewapening plaats heeft. Ik 
waag het niet een beschrijving te geven welk een ramp de 
menschheid zal treffen, wanneer een oorlog in de toekomst 
plaats heeft en wanneer gebruik zal worden gemaakt van de 
ontzettende vernielingswerktuigen, zooals men dat van plan :s. 
Ik waag niet te zeggen, wat het ver dragende geschut zal uit
werken, wat de brisantgranaten, wat de gif en stikgassen, die 
uit de vliegtuigen zullen worden geworpen, zullen uitwerken. 
Ik geloof, dat ik het in één woord kan samenvatten: wanneer 
deze bewapening zoo doorgaat, komen wij tot massamoord; dan 
komt die vernietiging van menschen op groote schaal, die de 
oorlog in de toekomst zal zijn, de vernietiging misschien van de 
geheele beschaving. 

Wij zijn al zoo'n klein beetje vergeten, wat in den wereld
oorlog is gebeurd en welk een verschrikkelijke ramp hij over de 
wereld heeft gebracht. Maar er zijn in den laatsten tijd oorlogs
boeken verschenen, die ons dit ontzettende hebben laten zien. 
Ik wijs bijv. op een boek als : „Van het westelijk front geen 
nieuws", waarin een aangrijpende schildering wordt gegeven 
van het slagveld en waarin wordt getoond, welk een huivering
wekkende misdaad de oorlog is, en tot welk een verwording en 
ontwrichting de oorlog bij de menschen en in de geheele maat
schappij leidt. De kenners van het oorlogsbedrij f — ik behoef 
hier geen namen te noemen — weten ons te voorspellen, dat de 
wereldoorlog, vergeleken met wat er komt, nog maar kinderspel 
is geweest. Dat alles maken wij mogelijk, daaraan moeten wij 
meedoen, als wij het oorlogsleger in stand houden en als wij, 
zooals ook in ons land, ons uiterste best doen om dat te vervol
maken en het te voorzien van de beste en geweldigste verdel
gingsmiddelen. Ik wil u wel zeggen, Mijnheer de Voorzitter, 
dat de S.D.A.P. en de moderne arbeidersbeweging daaraan niet 
meedoen. Wij nemen die oorlogsvoorbereidingen niet voor onze 
verantwoording, ook omdat wij niet mede schuldig willen staan 
als straks door die voorbereidingen de oorlog mogelijk wordt. 
Daarom hebben wij den eisch gesteld van nationale ontwape
ning, die, als zij in vervulling gaat, den oorlog voor ons onmoge
lijk zal maken, en tevens een krachtigen steun geeft aan onzen 
strijd voor internationale ontwapening. 

Nu weet ik wel, dat zij, die voor de bewapening zijn, ook deze 
ramp niet willen. Ook zij — ik zeg dat den heer Tilanus na — 
zijn geen voorstanders van den oorlog. Zij willen juist — ik wil 
het hun toegeven — bescherming van de bevolking. Zij zijn niet 
oorlogszuchtig, zij kunnen van mij de volle maat krijgen, 
trouwens is er wel iemand, die den oorlog durft te verdedigen. 

Maar wat hebben wij aan betuigingen, als het ten gevolge 
van de genomen maatregelen toch op oorlog uitloopt? Door het 
handhaven van het leger roept men juist het gevaar op en dan 
zal blijken, dat de bescherming, die men beloofd heeft, absoluut 
te kort zal schieten. 

Uit de Memorie van Antwoord blijkt, dat wij van dezen 
Minister geen stap te wachten hebben in de richting van natio
nale ontwapening, en de meerderheid van deze Kamer staat ach
ter dezen Minister. En ik vrees zelfs, dat deze meerderheid niet 
met ons zal medegaan, waar wij, om tot vermindering van be
wapening te komen, een voorstel hebben gedaan tot verminde
ring van het jaarlijksck contingent. Toch meen ik, dat de tijd 
niet meer zoo ver af is, dat men ook daar meer werkelijkheidszin 
zal krijgen, en dan tot ons zal komen. 

Van den Minister hebben wij natuurlijk niets te wachten, 
waar hij krachtens zijn ambt het oorlogsapparaat moet ver
dedigen. Daarvoor zou hij zich moeten durven tooien met den 
eerenaam van Minister van liquidatie. Dan zouden wij met hem 
kunnen praten. Maar zoolang hij Minister van Defensie wil zijn, 
zal hij krachtens zijn ambt diametraal tegenover ons staan. 

Toch verschilt deze Minister wel iets van zijn voorganger. 
Ik meen dan pok, in de Memorie van Antwoord een milderen 
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toon ten opzichte van ons te beluisteren. Ik lees daarin niet 
dien agressieven toon, als van sommige militaristen, die ons 
zoo gaarne den mond zouden snoeren. Ik had dat ook niet van 
dezen Minister verwacht; wij kennen hem van jaren her, dat 
hij bij de üorlogsbegrooting sprak. Als hij dan aanhaalde het 
woord van den Vredespaus, dat in plaats van de materieele 
macht van de wapenen de moreele macht van het recht moest 
worden gesteld, dan wisten wij te staan tegenover iemand, die, 
al was hij het niet met ons eens, toch hoopte, dat wij het te 
zamen nog eens zoo ver zouden brengen, dat de moreele macht 
van het recht zou komen in de plaats van de materieele macht 
van de wapenen. De Minister is nu geen lid van deze Kamer 
meer, hij is nu in ,,een anderen staat des levens", maar toch 
hooren we nog bekende klanken van vroeger van hem. Zoo lezen 
we in de Memorie van Antwoord, dat het verlokkend is om een 
ander standpunt in te nemen, maar, zoo voegt hij er bij, ik 
kan niet; mijn plicht gebiedt mij, tegen de eenzijdige nationale 
ontwapening te strijden, ik kan dus met de voorstanders daar
van niet meegaan. Wij hebben dus een besliste afwijzing, maar 
wij zien geen verdachtmaking aan ons adres, wij zien ook niet 
de gepantserde vuist, die ons wil neerslaan — al behoeven wij 
heusch niet met handschoenen te worden aangepakt, wij doen 
dat anderen ook niet. In de Memorie van Antwoord meen ik 
een poging te zien om ons te willen begrijpen. Hier staat nu 
plicht tegenover plicht: de plicht van den Minister, die zegt: 
ik kan niet anders, ik moet het leger in stand houden — en de 
plicht van ons, om in het belang van de menschheid te strijden 
voor nationale ontwapening. 

De Minister is niet voor verlaging van het contingent, maar 
'wij lezen daarbij de woorden: althans voorloopig. De Minister 
geeft dus den indruk, dat er een oogenblik kan komen, waarop 
hij in die richting stappen zal doen. Ik hoop, dat dit spoedig 
zal zijn. 

Maar, na deze vriendelijke woorden aan den Minister, be
hoeven de voorstanders van het leger zich niet ongerust te 
maken, dat de belangen van de weermacht bij den Minister 
niet veilig zouden zijn. Uit de Memorie van Antwoord krijgt men 
den indruk, dat er al zooveel bezuinigd is, ja, alsof men op 
weg naar de ontwapening is. De heer ter Laan heeft het al 
gezegd, ik heb dat met genoegen gelezen, ik zie daarin een 
stukje van ons werk, wat wij met onze aanhoudende propaganda 
bereikt hebben. Maar wat ook veranderd is, vaststaat, dat het 
leger als oorlogsinstrument nog volkomen intact is en dat deze 
Minister de weermacht niet alleen wil gebruiken voor de ver
dediging, maar ook zal hij er oorlog mee voeren. Wij hebben 
den Minister begroet als een burger-Minister, iemand, die niet 
door banden van tradities aan het militarisme vastzit, maar de 
militaristen behoeven niet ongerust te zijn. In de Memorie van 
Antwoord gaat de Minister nog verder dan sommige militaris
tische Ministers. Hij zegt niet, wat mogelijk is en wat wij be
talen kunnen, maar, wat de weermacht behoeft, kan zij krijgen, 
en dan weten wij wel hoe het gaan zal. 

De Minister heeft zich gebonden aan de militaristen pur
sang, en zich door hen laten leiden. Het gevolg is, dat hij alles 
afwijst, wat ook maar in de verste verte op ontwapening lijkt. 
Hij denkt er niet aan, het verouderde vestingstelsel op te heffen, 
het overbodige wapen van de cavalerie weet hij weer een nieuwe 
taak te geven, de millioenen voor het geschut vraagt hij weer 
aan. Het blijft ten slotte alles bij het oude, en nadrukkelijk 
zegt hij: voor bezuiniging behoeft gij niet bang te zijn, want 
als ik ten slotte bezuinig, zal ik zorgen, dat de vitale belangen 
van de weermacht niet worden geraakt. Zoo richt deze Minister 
zich op de moderne wijze van oorlogvoeren in. Alles wat de 
moderne wijze van oorlogvooren vraagt, is deze Minister bij 
voorbaat bereid te geven. 

Wij weten, hoe het in den modernen oorlog gaat; het vorig 
jaar is daarover een referaat gehouden door den kapitein van 
den Berg voor een vergadering van officieren, waarbij hij er op 
wees, dat, wanneer wij in oorlog komen en ons moeten terug
trekken, wij ons eigen land totaal moeten vernietigen. Dat 
behoort tot de moderne wijze van oorlogvoeren! En de Minister 
zegt: voor de vernietiging van wat strikt noodzakelijk is, ben ik 
te vinden. Dat die totale vernietiging tot de moderne jvijze van 

oorlogvoeren behoort, zal de Minister zijn deskundigen na 
moeten zeggen. 

En nu geniet deze Minister de twijfelachtige eer een begroo
ting in te dienen, die hooger is dan die van zijn militaristischen 
voorganger, een begrooting, die eindelijk de 100 millioen heeft 
overschreden. Natuurlijk komt men met de verontschuldiging, 
dat dat ligt aan de nieuwe bezoldigingsregeling; het volgend jaar 
zal er weer een andere verontschuldiging zijn, en zoo wordt de 
zaak op denzelfden voet voortgezet, onverschillig of daar een 
burger dan wel een militair Minister van Defensie zit. Als 
men zich van te voren vastbindt aan de voorstanders van het 
militarisme, zal deze begrooting blijven de groote slokop en zal 
men daaraan steeds meer moeten offeren. Is men nu aan die 
andere zijde zoo oorlogszuchtig? Neen, ik geloof wel, 'dat men. 
den vrede wil en het ontbreekt ook niet aan betuigingen, die 
den schijn van groote vredelievendheid moeten wekken, maar 
als het op daden aankomt, dan handelt men in flagranten strijd 
met wat men met woorden belijdt. Het is in naam van den 
vrede, dat men den oorlog voorbereidt. Wij zien hetzelfde 
gruwelijke spel, dat wij vóór den oorlog gezien hebben en waar
van wij het bloedig einde in den wereldoorlog hebben aan
schouwd. 

Nu weer zien we het mooie gebaar maken en hooren we de 
phraze, dat men is voor internationale ontwapening. Maar omdat 
men weet, dat nationale en internationale ontwapening geen 
tegenstellingen zijn, voegt men er direct aan toe, dat het moet 
zijn gelijktijdig en wederkeerig. Daarmede plaatst men zich 
tegenover de voorstanders der nationale ontwapening, die wil 
men voor alles bestrijden. Ten slotte zijn het maar woorden, 
want als het aankomt om in daden iets in die richting te doen, 
als er iets voor internationale ontwapening kan gebeuren, dan 
zijn de heeren niet te vinden. 

Wij hebben dit jaar een adresbeweging gehad, uitgaande van 
de socialistische arbeidersinternationale en gericht tot de ont
wapeningsconferentie, die straks in Genève weer opnieuw bij 
elkaar zal komen. Met deze adresbeweging bedoelde men om 
den wil der volken tot ontwapening tot uitdrukking te brengen. 
Die beweging was een eerste poging om de internationale open
bare meening, zonder welke er niets kan gebeuren, te doen 
spreken en getuigen en de Regeeringen tot handelen aan te 
sporen. Ik heb mij toen afgevraagd: waar blijven nu de voor
standers van die internationale ontwapening, al die partijen, 
die zeggen, dat zij daarvoor zijn? Er is niemand van hen, die 
dit adres heeft geteekend of heeft gesteund, of er maar een 
woord voor over heeft gehad. Zat het in de bewoordingen van 
dat adres? Die waren zoo gesteld, dat men er geen bezwaar 
tegen kon hebben. In dit adres lezen we, dat de adresseerende 
organisatie: 

,, verwacht, dat de Voorbereidende Ontwapenings
commissie van den Volkenbond haar arbeid ten spoedigste 
tot een goed einde brengt, opdat de aan alle volkeren der 
aarde zoo plechtig beloofde ontwapening door een alge
meen verdrag eindelijk haar vervulling vinde; 

Verklaart, dat het verlangen der volkeren naar den 
vrede bij de Regeeringsvertegenwoordigrs te Genève tot 
uitdrukking moet komen, opdat de organisatie van den 
vraede werkelijkheid worde." 

Die aansporing, wij zijn het er allen over eens, tot de Regee
ringen, is noodig. Wij weten, dat op het stuk der ontwapening 
te Genève nog niets is gebeurd. Wanneer de volken zelf dien aan
drang niet uitoefenen, niet zelf spreken, dan is er van die ont
wapeningsconferentie niets te verwachten. Dat weten de heeren 
van rechts ook en dan denk ik aan den heer Colijn, die onlangs 
zeide, dat de ontwapeningsconferenties niets anders hebben 
opgeleverd dat dat van een gelijktijdige internationale vermin
dering van bewapening niets te hopen is. Dat zeggen de heeren, 
die zulke groote voorstanders van internationale ontwapemng 
zijn, en terwijl zij dat weten, doen zij niets om onze poging om 
de Regeeringen tot handelen te brengen, te steunen. 

Dan hulde aan den voorzitter der ontwapeningsconferentie, 
den heer Loudon, die tot de afgevaardigden, die dit adres kwa
men aanbieden, zeide, dat hij ze aanspoorde op dezen weg voort 
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te gaan, dat hij hun werk begroette als een uiting van den wil 
der volken en dat hij in ons zag welkome en krachtige hulp
troepen om het doel, ontwapening, te bereiken. 

De Christelijke politieke partijen hebben die poging niet ge
steund. Het waren voornamelijk de S.D.A.P. en de moderne 
arbeidersbeweging met haar grooten aanhang, die teekenden. 
Ook een aantal kerkelijke organisaties, maar noch van Katho
lieke, noch van antirevolutionnaire of Christelijk-historische zijde 
kwam steun. Men erkent, dat er niets gedaan wordt in Genève, 
men doet niets om te maken, dat er wat gebeurt. Maar als het 
hier gaat om meer dan honderd millioen toe te staan voor 
defensie, dan ontwaakt de geest-drift, dan is er geen aarzeling 
en staat men als één man om daaraan steun te geven. 

Als men vraagt, waarvoor is die oorlogvoorbereiding noodig, 
dan krijgt men ten antwoord: omdat het gevaar voor oorlog nog 
bestaat. Maar men draait daarbij in een poodlottigen cirkel 
rond, want men wapent zich omdat er gevaar voor oorlog is, en 
er is gevaar voor oorlog omdat mep zich wapent. 

Het eenige middel om uit dien cirkel te komen is : geen oor
logsvoorbereidingen meer te treffen, den oorlog onmogelijk 
maken, dit kap alleen door: ontwapening. 

Is er een verschoonbare reden voor de bewapening? Als ze er 
•was, dan zou ze moeten wijken voor dit noodlottige feit, dat 
door de bewapening de oorlog mogelijk wordt. E n oorlog is zoo 
ontzettend misdadig, zoo onzedelijk, zoo mensehopwaardig en 
verachtelijk, dat wij alles moetep doen om dien onmogelijk te 
maken. Een verschoonbare reden, indien zij bestond, zou in 
dezen niet mogen gelden. De voorstanders vap bewapening zeg
gen: ontwapening maakt ops weerloos en stelt ons land open 
voor den eersten den besten vijand, iedereen wordt als het ware 
uitgenoodigd binnen te komen, zooals de heer Duymaer van 
Twist het nu in zijn schilderachtige taal uitdrukt. Zij zeggen: 
dat willen wij niet en daarom moeten wij een leger hebben, 
waarmede wij het lapd zullen verdedigen en de bevolking zullen 
beschermen. 

Mijnheer de Voorzitter 1 Noch het een, noch het ander is 
mogelijk. Ook mèt een leger zijn wij volkomen weerloos. Maar 
bovendien: met een leger is het gevaar, om in den oorlog te 
worden betrokken, grooter dan zonder leger. 

Niemand gelooft, dat wij een weermacht kunnen tot stand 
brengen, die zóó sterk is, dat zij den vijand buiten onze grenzen 
zal kunnen houden, of dat niemand ons durft aanvallen. Er zal 
dus wat anders gebeuren. 

Als wij een leger hebben, zal men ons dwingen, partij te 
kiezen, en het gevolg is, dat wij in den oorlog worden betrokken. 
Dan zullen onze jongens moeten vechten en zullen wij groote 
offers aan menschenlevens krijgen. En worden wij er niet in 
betrokken, dan zal de oorlogvoerende partij ons onschadelijk 
willen maken, omdat zij in ons leger een gevaar zal zien en dan 
krijgen wij juist, wat men bij ontwapening vreest: dan wordt 
ons land oorlogsterrein. Maar dan gaan wij ons met ons leger 
verzetten, den eersten stoot opvangen, zooals zooeven de heer 
Marchant nog weer gezegd heeft; d. w. z . : wij jagen onze 
jongens bij tienduizenden den dood in en dan trekken wij terug. 
De heer van Dijk sprak indertijd ook van het weerstaan van den 
aanvaller zoolang tot de bondgenoot en komen, van het opvangen 
van den eersten stoot. 

Mèt ons leger worden wij dus in den oorlog betrokken, gaan 
duizenden van onze jongens den dood in en wordt ons land aan 
de vernietiging prijsgegeven. Het is dan ook een gevaarlijke en 
misleidende fictie, wanneer men durft blijven beweren, dat wij 
ons kunnen verdedigen. De Begeering zegt, dat met onze weer
macht verdediging mogelijk is en dat durft men zeggen, nadat 
wij met elkaar 1914 hebben beleefd, toen er aan alles te kort 
was, terwijl men ook weet, wat een moderne oorlogstoerusting 
vraagt, hetgeen wij onmogelijk kunnen betalen, trots de 100 
millioen, die wij opbrengen, welk bedrag bij oorlog natuurlijk 
veel grooter zal worden. De oorlog zal trouwens geen quaestie 
van moed en dapperheid zijn, maar, ik zeg het den heer 
Marchant na, de techniek zal de hoofdrol spelen, de lucht
mnchines en de stikgassen zullen de voornaamste wapenen zijn. 

De oorlog der toekomst zal zijn een oorlog met verdragend 
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geschut en uit de lucht zal met brandbommen, met stikgassen 
en andere verdelgingsmiddelen gewerkt worden. Bescherming 
er tegen zal onmogelijk zijn. Ook nog in ander opzicht zullen 
we in alles te kort schieten. Wij zijn met deze Oorlogsbegrooting 
bezig ons militair voor te bereiden, maar voor de verdediging 
van het land is nog iets anders noodig. De deskundigen van 
den Minister zullen het hem wel zeggen; daarvoor is niet alleen 
noodig een militaire, maar vooral en bovenal een economische 
en industrieele voorbereiding. Wij hebben in De Militaire Spec
tator kunnen lezen, hoe noodig die is; kapitein van den Berg 
zegt daarin: 

„Gelet op het karakter, hetwelk de wereldoorlog heeft 
vertoond en dat naar alle waarschijnlijkheid ook de volgende 
oorlog, wellicht in nog hooger mate, zal verkrijgen, is een 
Staat, die zich uitsluitend in militair opzicht op den oorlog 
zou hebben voorbereid, voorbeschikt voor de nederlaag en 
zullen de kosten, door hem aan zijn militaire weermacht 
besteed, als weggeworpen zijn te beschouwen." 

Ook andere deskundigen spreken zoo. Onlangs heeft kapitein 
de Jong daaromtrent in de vergadering van de Vereeniging tot 
beoefening der krijgswetenschap gezegd: 

„Waar een moderne oorlog niet slechts met geweld van 
wapenen, doch evenzeer, zoo niet in sterker mate, met 
economische en industrieele middelen wordt gevoerd, is 
een zuiver militaire oorlogsvoorbereiding, welke niet ge
paard gaat met een intensieve en deugdelijke voorbereiding 
op economisch en industrieel gebied, volkomen waardeloos 
en het zich daarop verlaten onverantwoordelijk te achten." > 

Wanneer men nu vraagt: wat is op dit gebied gebeurd, wat 
kan er op dit gebied gebeuren in een land, waar geen grond
stoffen zijn en waar de industrie op geen stukken na kan vol
doen aan hetgeen de oorlogsvoorziening vraagt; kunt gij den 
oorlog economisch voorbereiden, zoodat er voldoende voedsel 
is en industrieel zoodat er voldoende voorraad van oorlogstuig 
is, dan zal deze Minister moeten zeggen, evenals zijn ambts
voorganger: Het kan niet. Noch voor voedselvoorraden, noch 
voor voldoende oorlogstuig kan worden gezorgd. De vorige Minis
ter zei: als er oorlog komt, zullen we met dit alles zuinig 
moeten zijn. De zaak staat dus zoo: Wij kunnen ons niet mili
tair voorbereiden, en zijn ook niet in staat het industrieel en 
economisch te doen. De conclusie van de militaire deskundigen, 
die ik zooeven aanhaalde is: alles wat aan het militaire gedaan 
wordt is weggeworpen geld en wij doen dan tevens onverant
woordelijk werk. Laten wij dus eerlijk bekennen, dat wij niet 
kunnen. Laten wij blijk geven van werkelijkheidszin en zeggen: 
wij zijn niet in staat ons militair, economisch of industrieel 
te verdedigen. Het is volstrekt geen schande, indien men deze 
bekentenis doet. De heer Duymaer van Twist heeft verschillende 
van onze menschen aangehaald en ik wil zijn voorbeeld een 
oogenblik volgen. Groote Mogendheden weten ook wel, dat 
een klein land weinig kan doen. De Engelsche Minister-Presi
dent Mac-Donald heeft tegen vertegenwoordigers van de pers 
gezegd: 

„Ik wensch mij niet te mengen in wat andere volken 
doen of wenschen te doen. Persoonlijk heb ik altijd aan
gedrongen op algemeene, gelijktijdige, gegarandeerde ont
wapening, maar het staat buiten twijfel, dat een klein 
land, dat geld aan bewapening uitgeeft, dollemanswerk 
doet ." 

Dit zeg ik ook tot den heer Duymaer van Twist en tot allo 
voorstanders van bewapening. Ik zeg tot hen: gij doet dolle
manswerk wanneer gij millioenen gaat uitgeven met dat doel, 
want — en ik citeer verder wat Mac Donald heeft gezegd — 

„Een groote natie, die een klein land te lijf wil gaan, 
draait haar hand niet om voor een paar schepen en een 
paar honderdduizend man. Kleine landen doen het best. 
zonder meer te ontwapenen; zij krijgen toch nimmer waar 
voor hun geld, als zij schepen bouwen, vestingen aanleggen 

• 



1074 

34ste VEBGADEEING. — 12 D E C E M B E E 1929. 

2. .Vaststelling van hoofdstuk VI I I (Departement van Defensie) der Eijksbegrooting voor 1930. 

(van Zadelhoff.) 

en hun jongelui drillen. De groote Mogendheden echter 
moeten door een gezamenlijk akkoord tot ontwapening 
komen." 

Ik herhaal: wij doen aan dat dollemanswerk niet mee. Voor 
dit dollemanswerk wordt nu weer meer dan 100 millioen ge
vraagd. Onze motieven gaan ver uit boven de zakelijke van 
niet-kunnen. 

Ik sprak reeds van het onzedelijke en het onmenschelijke van 
den oorlog, maar laat ik mij houden aan de zakelijke motieven 
en in dit verband wijs ik dan op de onmogelijkheid van verde
diging van het land tegen het gifgassengevaar. 

De vorige Eegeering zei in antwoord aan de Eerste Kamer 
— en ik wil daar ook de meening van dezen Minister wel over 
hooren —: 

„Indien in geval van oorlog de tegenpartij tot daadwer
kelijk gebruik van chemische strijdmiddelen haar toevlucht 
zou nemen, zullen passieve weermiddelen ons in staat 
stellen daaraan onmiddellijk het hoofd te bieden, doch dan 
zal daarmede verder niet kunnen worden volstaan en zal 
ook onzerzijds aanwending in agressieven zin van zoodanige 
middelen noodzakelijk zijn." 

Hier zegt dus de Eegeering: wij zullen, wanneer men in den 
komenden oorlog tot chemische strijdmiddelen zijn toevlucht zou 
nemen, daaraan onmiddellijk het hoofd bieden. Ofschoon de 
deskundigen ever de gansene wereld zeggen, dat verdediging 
daartegen onmogelijk is, terwijl men algemeen zoekt naar af
doende bescherming, terwijl, om een voorbeeld te noemen, het 
internationale Eoode Kruis met zijn staf van deskundigen in 
zijn congressen heeft gezegd: wij weten er geen raad op, terwijl 
de deskundigen het niet weten, zei — ik weet niet of deze 
Minister het ook zal zeggen — de vorige Eegeering: wij zullen 
aan die aanvallen met chemische middelen het hoofd bieden. 
Het is onverantwoordelijk, het is lichtvaardig. Ik zal maar geen 
sterkere woorden gebruiken om niet den hamer van den Voor
zitter te hooren. Deze Minister zegt: ik heb er veel geld voor 
over; wij gaan gasmaskers maken. Ofschoon het Eoode Kruis 
met zijn deskundigen heeft gezegd: wij kennen de goede gas
maskers niet, zegt de Minister: geef mij maar de noodige dui
zenden guldens, wij gaan gasmaskers maken, want wij weten 
het wèl. Zelfs al zou het waar zijn, dat die prijsvragen van het 
Eoode Kruis tot gevolg zouden hebben, dat men ideale schuil
plaatsen en afdoende gasmaskers kan maken, dan zou ik dezen 
Minister willen vragen: waar haalt gij het geld vandaan om de 
burgerlijke bevolking te beschermen tegen het gifgassengevaar? 

Ik moet in deze afgaan op wat deskundigen zeggen, en nu 
hebben dezen in April van dit jaar in een copgres van het Eoode 
Kruis te Rome gezegd, dat die bescherming voor een stad van 
een millioen inwoners zou kosten 400 millioen of f 400 per hoofd. 
En dan krijgt men nog maar een zekere mate van bescherming. 
Wil men ook nog de eigendommen beschermen en het econo
misch en industrieel leven voortgang doen hebben, dan komt 
men tot astronomische getallen. 

Óp dien voet zou het voor onze vier groote steden Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht, met een gezamenlijk inwoner
aantal van 1 897 805 zielen, komen op ruim 759 miilioen. Deze 
cijfers zijn afdoende, om te bewijzen, dat wij aan die bescher
ming niet kunnen denken of ook maar eenigen waarborg kunnen 
gfaven. E n de cijfers zijn van deskundigen, dat zal ook de 
Minister moeten toegeven. 

Men voert hiertegen aan: het zal zoo'n vaart niet loopen. Het 
is de vraag of men wel gifgassen zal gebruiken. 

Daartegenover stel ik de verklaring van prof.• dr. D. H. 
Wester, een man, die een onverdacht getuige in deze is. Welnu, 
deze deskundige zegt: 

„ Ik kan u verzekeren, dat de uitgebreide lectuur mij 
overtuigd heeft, dat de meeste landen dit strijdmiddel niet 
meer zullen prijsgeven, tenzij men er een vindt, ddt 
effectiever i s . " 

En als men beweert, dat verdragen en protocols het gebruik 

van gifgassen zullen verbieden, dan wijs ik op de ontwapenings
conferentie in 1922 in Washington. Daar werd de plechtige be
lofte, op aanstichting van Amerika, afgelegd en in een verdrag 
bezegeld: dat men geen gifgassen in den oorlog zou gebruiken. 
Maar van dat zelfde Amerika zegt de zooeven door mij genoemde 
prof. Wester: 

„ E r is geen land ter wereld, waar zooveel geld en zooveel 
wetenschappelijke arbeid wordt besteed aan de chemische 
strijdmiddelen als juist in dit land." 

Het gevaar bedreigt ons dus en wij zijn op geen stukken na in 
staat er het benoodigde geld voor te vinden, want alleen voor 
die vier groote steden is reeds meer dan 759 millioen gulden 
noodig. 

Hoe staat 't nu met de zaak van de ontwapening? De heer 
Tilanus heeft eenigszins triomfantelijk — het was eigenlijk 
droevig — uitgeroepen: gij hebt het maar fijn verloren. Bij 
de verkiezingen stond de ontwapening op den voorgrond, maar 
de meerderheid van het volk heeft zich niet daarvoor uitge
sproken. Ik wijs er op, dat meer dan een millioen stemmen 
zijn uitgebracht op de voorstanders van nationale ontwapening. 
Maar ook bij hen, die niet op ons gestemd hebben, zijn veel 
voorstanders. Met name bij de Roomsch-Katholieken. Die voor
standers zijn niet weg. De felle campagne tegen ons was oor
zaak, dat ze niet op ons stemden. Ook bij de liberalen zijn voor
standers. Tijdens de verkiezingen werd door de leiders gewaar
schuwd om niet te stemmen op de voorstanders van ontwape
nnig, want als de ontwapening er komt, zoo werd beweerd, 
dan zouden wij komen buiten de volkengemeenschap en in strijd 
met de nobele volkenbondsgedachte. Met dergelijke schrik
beelden werd gewerkt. 

Nog erger maakten het de antirevolutionnairen. Het is ont
stellend wat deze ten opzichte van ons hebben aangedurfd. In 
één hunner verkiezingsblaadjes — eerst werden woorden van 
socialisten uit het buitenland aangehaald, maar dat laat ik 
daar — staat (ik durf het haast niet voor te lezen): 

„Wilt gij op den duur voortzetting en versterking der 
bewapening, dan moet gij de socialisten s teunen!" 

Ik begrijp, dat de heer Duymaer van Twist er geen raad mee 
weet, maar die woorden zijn slechts voor één uitlegging vatbaar. 
Dat ging over de verkiezingen hier. Het zou verstandig zijn, 
wanneer de heer Duymaer van Twist erkende, dat dit een 
unfaire manier van doen is. Het is unfair, van ons te zeggen, 
dat wij vóór versterking van bewapening zijn. Ik kan begrijpen, 
dat de heer Tilanus vreugdekreten uit, omdat men in zijn krin
gen niet voor ontwapening is en omdat men niet op de socialisten 
heeft gestemd, maar men heeft dan ook alle mogelijke dingen 
gedaan om te maken, dat de menschen niet op ons zouden stem
men, door hen, in strijd met de waarheid, te suggereeren, dat 
wij vóór bewapening zijn. Het is door alles heen. Ik zal er niet 
meer van zeggen. 

Wij zullen met onze propaganda doorgaan en aantoonen, dat 
onze eisch van ontwapening volkomen reëel is en dan zullen wij 
ten slotte verstaan worden, omdat onze bedoelingen zuiver zijn, 
omdat wij het eerlijk met deze zaak meenen. Wij zullen aan de 
massa die overtuiging bijbrengen en wij zullen den onwil tegen 
den oorlog, die er bij de massa is, dat erkennen ook de heer 
Tilanus en de heer Duymaer van Twist, versterken. En dan 
zullen ook de voorstanders van bewapening tot inkeer komen. 
Onlangs is in een vergadering van officieren door den generaal
majoor van Munnekrede een waar woord gezegd. Hij zei: 

„Een oorlog is slechts mogelijk, wanneer het volk en 
zoolang het volk dien wil ." 

Dat ons volk den oorlog niet wil, is bekend. Wij beschouwen 
het als onze taak dien onwil te versterken, en hem tot uiting te 
brengen. De stem van het volk zal ten slotte zoo luide spreken, 
dat ook de voorstanders van het leger zullen moeten zeggen: 
Verdedigen is onmogelijk, oorlogsvoorbereiding is misdadig, en 
is maar één weg om er aan. te ontkomen, dat is de ontwapening. 
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De heor Smeenk: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de aandacht 
van den Minister vragen voor een paar détailpunten, die ik 
liever bij de artikelen had besproken, maar die in verband met 
de inrichting van het Voorloopig Verslag en de Memorie van 
Antwoord bij de algemeene beschouwingen moeten worden onder
gebracht. 

Herhaaldelijk is in de Kamer de positie der kleermakers-bui
tenwerkers ter sprake gekomen. Sedert 1920 is voor die menschen 
de 48-urige werkweek ingevoerd. Zij zijn verplicht, controleurs 
in hun woning toe te laten. Voor het te Woerden werkzame 
personeel werden ateliers ingericht, en hun dagtaak is geregeld 
zooals die was van het vaste personeel. Het loon, ziekengeld 
en de vacantieregeling is van toepassing ook op die menschen. 
Pensioen echter krijgen ze niet. Wel op 65-jarigen leeftijd een 
gratificatie, gelijkstaande met het pensioen. Pensioenpremie 
betalen zij feitelijk wel, misschien formeel niet, maar toch prac
tisch wel. Toen het vaste personeel premie moest gaan betalen, 
werd ook aan de hier genoemde werkers 8J- pet. voor pensioen
premie gekort. Hoewel zij dus de volle premie betalen, althans 
zich een loonkorting tot dat bedrag moeten laten welgevallen, 
ontvangen hun weduwen en weezen geen pensioen. Dat schijnt 
wat onbillijk. 

De vorige Minister heeft toegezegd ieder geval afzonderlijk 
te willen onderzoeken en eventueel een gratificatie te zullen toe
staan. Hoe werd deze toezegging uitgevoerd ? De eene weduwe 
kreeg enkele guldens per week, de andere kreeg niets, hoewel 
haar sociale positie verre van gunstig was. De Minister zegt 
thans in de Memorie van Antwoord: 

„Ondergeteekende vindt geen aanleiding om verandering 
te brengen in de bestaande zuiver privaatrechtelijke ver
houding van de kleermakers-buitenwerkers tot den Staat. 

Hij is echter bereid om, bij wijze van gunst en zonder 
eenige verplichting daartoe te erkennen, aan weduwen en 
weezen van kleermakers-buitenwerkers een gratificatie toe 
te kennen in de gevallen, waarin hun geldelijke omstandig
heden daartoe aanleiding geven. 

Bedoelde gratificatie zal dan worden bepaald op het be
drag, hetwelk aan weduwen en weezenpensioen zou zijn 
genoten, indien de overledene in vasten dienst ware geweest, 
verminderd met de eventueel ingevolge de Invaliditeitswet 
genoten wordende uitkeeringen." 

Ik erken, dat deze toezegging positiever is dan vroegere toe
zeggingen, mits ik niet behoef te vreezen voor een enge inter
pretatie van de woorden „waarin hun geldelijke omstandigheden 
daartoe aanleiding geven". Speciaal ten aanzien van de 
weduwen hoop ik, dat die woorden niet eng behoeven te worden 
geïnterpreteerd, Doch al ben ik voor die toezegging dankbaar, 
toeh kan het mij niet geheel bevredigen, dat men dezen men
schen, die 20, 30 jaren geregeld voor het Rijk dienst hebben 
gedaan, geen vaste aanstelling geeft. Kon men daartoe komen, 
dan was dat verreweg de meest regelmatige oplossing. 

In het algemeen zou ik willen opmerken, dat het toch wel 
gewenscht ware, indien het Rijk dezelfde gedagslijn volgde, die 
schier door alle gemeenten in Nederland wordt gevolgd. Men 
heeft ook daar arbeidscontractanten, menschen in privaatrech
telijke verhouding, maar alleen voor tijdelijke werkzaamheden 

in dienst, die, wanneer zij 10, 20, 30 en meer jaren arbeid heb
ben verricht, in vast dienstverband worden gebracht. Dit be
hoort ook hier te geschieden, maar het gaat niet aan hen ver
stoken te laten van de verschillende rechten in zake de pen
sioenen en weduwenverzorging, die aan de positie in den 
publiekrechtelijken dienst verbonden zijn. Ik dring er dus bij 
den Minister op aan — waardeerende zijn toezegging overigens 
— om alsnog deze zaak te overwegen. Ik spreek den wensch 
uit, dat tot een vaste aanstelling van soortgelijke personen zal 
kunnen worden overgegaan. 

Een enkel woord nog over het loodswezen, een detailpunt, 
dat tot mijn leedwezen niet in het Voorloopig Verslag is opge
nomen, maar dat ik toch met toestemming van den Minister hier 
ter sprake mag brengen. 

In Vlissingen heeft de neutrale loodsenvereeniging „Neder
land" een sociëteit aan den Boulevard de Ruyter. De Regeering 
heeft van die sociëteit een lokaal gehuurd, gelegen aan de 
achterzijde van het gebouw der sociëteit, voor een huurprijs van 
f 700 per jaar. Dit lokaal is bedoeld als een wachtlokaal voor 
de loodsen, die moeten wachten op hun beurt om naar de loods
boot te worden gebracht. Het lokaal biedt geen uitzicht op de 
rivier, maar wel op een smal onooglijk straatje. De slaap
gelegenheid in dat wachtlokaal was tot vóór eenigen tijd slecht, 
doch hierin is verbetering gebracht. 

De loodsen mogen wel van de conversatiezaal van de sociëteit 
gebruik maken, waardoor men een uitzicht heeft op de rivier, 
wanneer zij lid worden van de sociëteit. Zij zijn dan echter ver
plicht om een vrij hooge contributie te betalen en om indirect 
ook steun te verleenen aan een neutrale vakvereeniging, waar
tegen, wat begrijpelijk is, sommigen bezwaar hebben. 

Ik zou er dus bij den Minister op willen aandringen, dat hij 
omtrent den toestand van deze localiteit een onderzoek instelt, 
omdat ik meen, dat hij voor een dergelijk bedrag, als het Rijk 
op het oogenblik besteedt, wel in staat zal zijn om te Vlissingen 
een behoorlijke wachtgelegenheid voor loodsen te vinden, zon
der dat daaraan verbonden moet zijn een, ik zal niet zeggen 
indirecte dwang, maar dan toch een sterke aanmoediging" om 
steun te verleenen aan een organisatie, waartegen sommigen 
principieele bezwaren hebben. 

Ik hoop, dat de Minister deze zaak in ernstige overweging 
zal willen nemen. 

De algemeene beraadslaging wordt verdaagd 
ring gesloten. 

en de vergade

VBHBETERINGEN. 

In de redevoering van den heer Beumer: 

bladz. 914, kol. 1, reg. 24 v. o., staat: „ongevalstelsels", 
lees: „ongevalsletsel". 

In de redevoering van den heer van Boetzelaer van Dubbel
dam: 

bladz. 1008, kol. 2, reg. 35 v. o., s taat : „lekker", lees: „tot 
mijn leedwezen"; 

aldaar, reg. 19 v. o., staat.: „hebben", lees: „heb" , 




