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Mededeeling van ingekomen stukken. 

3DE V E R G A D E R I N G . 

VERGADERING VAN DONDERDAG 12 OCTOBER 1933. 

(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.) 

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. een brief, hou
dende mededeeling, dat de heer mr. H . J . Knottenbelt 
ontslag neemt als lid der Kamer; 3°. de geloofsbrief van 
het nieuwbenoemde lid der Kamer den lieer mr. W. C. 
Wendelaar; 4°. missives van den voorzitter van het Cen
traal Stembureau; 5°. Koninklijke Boodschappen; 6°. een 
Koninklijk besluit; 7°. missives van de Eerste Kamer; 
8°. missives; 9°. verzoekschriften; 10°. een verklaring van 
adbaesie; 11°. geschriften; 12°. een afschrift van een 
adres; 13". motiën; 14°. telegrammen; 15°. een missive; 
10°. een schrijven; 17°. missives; 18°. een schrijven; 
19°. missives; 203. een schrijven; 21°. een afschrift van 
een schrijven; 22°. boekwerken. — Verslag uitgebracht 
door de Commissie voor de Rijksuitgaven over het derde 
kwartaal 1933. — Verslagen uitgebracht door een be
grootingscommissie, Commissiën van Rapporteurs en de 
vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht. — Ver
lenging van de termijnen voor het uitbrengen van ver
slagen. — Mededeeling van de benoeming van voorzitters 
van commissiën en van rapporteurs voor ontwerpen van 
wet en voorstellen van wet. — Verslag uitgebracht 
door de Commissie van Onderzoek voor den geloofs
brief en bijbchoorende stukken van het nieuwbe
noemde lid der Kamer mr. W. C. Wendelaar. — 
Toelating, bcëediging en installatie van den heer Wen
delaar. — Aanvulling van onvoltallig geworden com
missiën. — Regeling van werkzaamheden. — Interpel
latie aangevraagd door den heer Kupers. — Behandeling 
en aanneming van onderscheidene conclusiën van ver
slagen en ontwerpen van wet. — Behandeling en aan
neming van de ontwerpen van wet tot wijziging en ver
hooging van het vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1933 en tot nadere wijziging van do wet 
op de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, 
de wet van 5 Juli 1910 {Staatsblad n°. 181), tot regeling 
van de samenstelling van den Iloogen Raad, enz. — 
Regeling van werkzaamheden. — Behandeling van het 
ontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen der 
Arbeidswet 1919 betreffende den arbeid in broodbakke
rijen. 

Voorzitter: de heer Ruys de Beerenbrouck. 
Tegenwoordig, met den Voorzitter, 84 leden, te weten: 
de heeren van den Heuvel, Droesen, van Voorst tot Voorst, 

Bakker, Engels, Moller, van der Weijden, Teulings, van Koe
Handelingen der Staten-Generaal. — 1933—1934. — I I . 

(Voorzitter.) 
verdcn, van Poll, van der Put t , Loerakker, Steinmetz, van 
Kempen, van Bobben de Bruyn, Schouten, Smeenk, Hiemstra, 
Kupers, Schaper, IJsselmuiden, Kuiper, mejuffrouw Meijer, 
de heeren Buring, Groen, Aalberse, Kampschöer, Hermans, Ver
voorn, Terpstra, Zijlstra, van der Zaal, Wielinga, van Dijk, van 
Braambeek, van der Waerden, Snoeck Henkemans, van der 
Sluis, Tilanus, Schilthuis, van Zadelhoff, van de Bilt, Weit
kamp, Drop, van den Tempel, Cramer, Drees, Wijnkoop, Kete
laar, Effendi, Sneevliet, Goseling, mevrouw Bakker—Nort, 
mejuffrouw Katz, de heeren Rutgers, Duys, mejuffrouw Groene
weg, de heeren Biercma, Jookes, Boon, Vos, van der Heide, 
Scnaepman, IJzerman, van Dijken, Rutgers van Rozenburg, 
Kooiman, K. ter Laan, do Visser, Amelink, Westerman, 
Louwes, Lingbeek, J. ter Laan, Brautigam, Ebels, Wendelaar, 
Kortenhorst, Lovink, Thijssen, Fleskens, de Geer, van Dis, 

en de heeren Ministers van Justitie, van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, van Financiën, van Defensie, van Water
staat, van Economische Zaken, van Sociale Zaken en van 
Koloniën. 

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

1°. berichten van leden, die verhinderd zijn do vergadering 
bij te wonen: 

van den heer Albarda, heden en volgende dagen, wegens ver
blijf in het buitenland; van den heer Duymaer van Twist, 
wegens werkzaamheden elders, ook morgen; van den heer van 
Rappard, heden en volgende dagen, wegens verblijf in het bui
tenland; van den heer van Hellenberg Hubar, wegens onge
steldheid, deze week; van den heer Eaber, wegens dringende 
werkzaamheden elders; van den heer van Houten, wegens onge
steldheid, eventueel ook morgen; van den heer Visscher, wegens 
bijzondere omstandigheden; van den heer Krijger, wegens 
andere dringende werkzaamheden, ook morgen. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. 

2°. de volgende brief: 

„Den Haag, 0 Octobcr 1933. 

Zijner Excellentie den Heer Minister van 
Staat, Voorzitter van de. Tweede Kamer 
der Staten-Generaal te 's Gravenhage. 

Hooggeachte President, 

Ingevolge mijn benoeming tot lid der Eerste Kamer, 
welke ik heb aangenomen, heb ik de eer aan de Tweede 
Kamer mede te dcelcn, dat ik als haar lid ontslag neem. 

Met mijn beste wensehcn voor den in dezen tijd zoo 
moeilijken arbeid der Kamer tot heil van het Land, ver
blijf ik 

met veel hoogachting, 
Uw dw., 
Knottenbelt ." 

Van den inhoud van dit schrijven is door mij kennis gegeven 
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken; 

3°. de geloofsbrief, met bijbehoorcnde stukkon, van het 
nieuwbenoemde lid der Kamer, den heer mr. W. C. Wendelaar. 

Deze stukken worden door mij gestold in handen eener com
missie van vijf leden, waartoe door mij wordi o benoemd de 
heeren Aalberse, van der Waerden, van Dijk, mejuffrouw Katz 
en de heer Joekes; 

4°. de volgende missives van den voorzitter van het Cen
traal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal: 

o. een, gedagteekend 7 October 1933, ten geleide van een 
afschrift van zijn besluit van dien datum, waarbij in verband met 
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het ontslag nemen van den heer mr. H . J. Knottenbelt als lid 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, als zoodanig is be
noemd verklaard de heer W. C. Wendelaar, te Alkmaar; 

6. een, gedagteekend 9 October 1933, houdende mededeeling, 
dat de heer W. C. Wendclaar, benoemd lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, aan genoemden voorzitter heeft 
bericht, dat hij zijn benoeming aanvaardt. 

Deze stukken zullen worden gesteld in handen van de 
zooeven benoemde commissie tot onderzoek van den geloofs
brief van den heer Weudelaar; 

5°. vijf Koninklijke Boodschappen, ten geleide van de vol
gende ontwerpen van wet: 

a. tijdelijke staking van de jaarlijksche uitkeeringen ten laste 
van de Indische geldmiddelen aan de bij de wet van 25 Juli 
1918 (Nederlandsch Staatsblad n°. 480; IndiscJb Staatsblad n°. 
846) opgerichte pensioenfondsen voor Europeesche en Inlandsche 
burgerlijke en militaire landsdienaren in Xederlandsch-Indië; 

buitenwerkingstelling van de wet van 30 December 1905 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 373; Indisch Staatsblad 1906, n°. 
12), houdende o. m. vaststelling van de bijdrage aan het 
Weduwen en Weezenfonds van Burgerlijke Ambtenaren in 
Nederlandsch-Indië; 

b. goedkeuring van het op 12 Maart 1933 te San'a ' tusschen 
Nederland en Jemen gesloten verdrag van vriendschap; 

c. wijziging van de grens tusschen de gemeenten Rotterdam 
en Schiedam; 

d. machtiging tot tijdelijke afwijking van de overeenkomst 
1930 N. S.; 

6, naturalisatie van Leo Blach en 20 anderen. 

Deze ontwerpen van wet, welke met de daarbij behoo
rende stukken zullen worden gedrukt en rondgedeeld, voor 
zoover zulks niet reeds is geschied, zullen worden gezonden 
aan de af deelingen; 

6°. afschrift van het Koninklijk besluit van 10 October 1933, 
n°. 27, waarbij den Voorzitter der Kamer machtiging wordt ver
leend om in de vergadering der Kamer de bij art. 88 der Grond
wet bedoelde eeden (beloften en verklaring) af te nemen van het 
nieuwbenoemde lid der Kamer den heer mr. W. C. Wendelaar. 

Dit besluit wordt voor kennisgeving aangenomen; 

7°. acht missives van de Eerste Kamer, houdende kennis
geving, dat zij zich heeft vereenigd niet haar door de Tweede 
Kamer toegezonden voorstellen van wet. 

Deze missives, welke betrekking hebben op de ontwerpen 
van wet, aangenomen door de Eerste Kamer in haar ver
gadering van 27 September jl., worden voor kennisgeving 
aangenomen; 

8°. de volgende missives : 
een, van den Minister van Binnenlnndsehe Zaken, ten ge

leide van liet Verslag betreffende den dienst der Rijkspostspaar
bank over 1932. 

Deze missive is reeds gedrukt en met de ingezonden 
exemplaren van het verslag aan de leden rondgedeeld; 

ccn, van den Minister van Financiën, houdende intrekking 
van het ontwerp van wet tot wijziging en verhooging van het 
Vilde hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933; 

een, van den Minister van Financiën, ten geleide van het 
Verslag aangaande den toestand der bij de wetten van 20 Augus
tus 1859 (Staatsblad n°. 95) en 14 November 1879 (Staatsblad 
n". 197) bedoelde fondsen, stichtingen en kapitalen over het 
jaar 1932 (Wees en momboii'kamers). 

Deze stukken zijn reeds gedrukt en rondgedeeld; 

een, van den Minister van Defensie, ten geleide van vijf 
exemplaren van het ontwerp-werkplan van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1934. 

Deze missive is reeds gedrukt en rondgedeeld; de inge
zonden exemplaren van het ontwerp-werkplan zijn neder
gelegd ter griffie, ter inzage van de leden; 

een, van den Minister van Waterstaat, ten geleide van een 
nota van inlichtingen op het adres van G. Rijsdijk, te Zwijn
drecht, strekkende om zijn verzoek om schadevergoeding, ver
band houdende met de uitvoering der afdammingsuerken in „de 
Strooppot", waaromtrent door de Kamer op 12 Februari 1932 
een conclusie is aangenomen, opnieuw in behandeling te nemen. 

Deze stukken zijn reeds gedrukt en rondgedeeld; 

een, van den Minister van Sociale Zaken, ten geleide van 
103 afdrukken van zijn circulaire aan de gemeentebesturen van 
29 September 1933, betreffende vermindering van het onder
houdsbedrag voor Woningwetwoningen. 

Deze circulaire is reeds aan de leden rondgedeeld; 

een, van den Minister van Koloniën, ten geleide van een 
afschrift van het Koninklijk besluit van 20 September 1933 
n°. 40, houdende goedkeuring van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Curacao voor het dienstjaar 1934. 

Deze missive is reeds gedrukt en rondgedeeld; het daarbij 
ingezonden stuk is nedergelegd ter griffie, ter inzage van de 
leden; 

een, van de Algemeene Rekenkamer, ten geleide van 
een afschrift van een door dat college tot den Minister van 
Economische Zaken en Arbeid gericht schrijven, betreffende het 
in den uitgewerkten en toelichtenden staat, behoorende bij de 
raming van uitgaven voor het Departement van Economische 
Zaken voor 1934, in artikel 2 uitgetrokken bedrag wegens bezol
diging van den kamerbewaarder bij dat Departement. 

Deze stukken, welke niet zijn gedrukt, worden gesteld in 
handen der begrootingscommissie voor het Xde hoofdstuk
der Rijksbegrooting voor 1934; 

9°. de volgende verzoekschriften : 
betreffende het ontwerp van wet tot verhooging van den accijns 

op tabak, van: 

burgemeesters en wethouders van 's Hertogenbosch, Eind
hoven, Wageningen en Gulemborg; 

de burgemeesters van Bladel c. a., Reusel en Hooge en Lage 
Mierde; 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Geldcrsche 
Vallei, te Amersfoort; 

de N. V. Deli-Maatschappij en andere cultuurmaatschappijen 
en importeurs van Sumatra en Java-tabak; 

betreffende het ontwerp van wet tot wijziging van de wet op 
de Openbare Vervoermiddelen, van; 

de Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Groningen, voor 
Drenthe, te Meppel en voor Westelijk Noordbrabant, te Breda; 

den voorzitter en den secretaris namens den Westfrieschen 
Bond van Vrachtlieden „Gemeenschappelijk Belang", te Hoorn; 

betreffende het ontwerp van wet tot wijziging van de Gezond
heidswet, van : 

het bestuur van het Nederlandsch Congres voor Openbare Oe
zondheidsregeling, op 8 en 9 September jl. te Alkmaar gehouden; 

betreffende het ontwerp van wet houdende steun aan nood
lijdende gemeenten, van: 

den voorzitter en den secretaris namens het bestuur der Ver
eeniging van Nederlandsche Gemeenten, te 's Gravenhage; 

betreffende het ontwerp van wet tot vermindering der uitkee
ring, bedoeld in artikel 3, onder b, der wet van 15 Juli 1929 
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(Staatsblad n°. 388) en wijziging der wet van 18 Maart 1932 
(Staatsblad n°. 101), van : 

den voorzitter en den secretaris namens het bestuur der Ver
eeniging van Nederlandsche Gemeenten, te 's Gravenhage; 

betreffende het ontwerp van wet tot heffing van een coupon
belasting, van : 

den voorzitter en den assistent-secretaris namens het bestuur 
van de Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van het 
Levensverzekeringswezen, te Utrecht; 

betreffende het ontwerp van wet tot wijziging der Crisisinvoer
wet, van: 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland, te 
Hilversum; 

betreffende het ontwerp van wet tot wettelijke regeling van 
de huisindustrie, van: 

den Nederlandschen Bond van Mannelijke en Vrouwelijke 
Arbeiders in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken, en 
twee. andere organisaties; 

betreffende het voorstel van wet van den heer van den 
Bergh c.s., houdende bepalingen strekkende om den rechter de 
gelegenheid te geven dadelijke uitwinning te voorkomen naar 
aanleiding van geldelijke moeilijkheden ten gevolge van de 
heerschende economische crisis, van: 

den voorzitter en den secretaris der door de Vereeniging van 
Directeuren van Hypotheekbanken en vier andere organisaties 
ingestelde z.g. Contact-Commissie, te 's Gravenhage; 

betreffende het ontwerp van wet tot wijziging van de bepalin
gen der Arbeidswet 1919 betreffende arbeid in broodbakkerijen, 
van: 

de voorzitters en de secretarissen namens den Algemeenen 
Nederlandschen Bond van Arbeidfst)ers in het Bakkers, Choco
lade en Suikcrbewerkingsbcdrijf, te Amsterdam en twee andere 
organisaties; 

betreffende het ontwerp van wet tot wijziging en verhooging 
van het vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 1933, van: 

het Destructiebedrijf Overschie, N. V. ,,Gekro", te Over
schie; 

betreffende het ontwerp van wet tot regeling van het verrichten 
van arbeid in loondienst door vreemdelingen, van: 

den voorzitter namens het hoofdbestuur van den Nederland
schen Toonkunstenaarsbond, te 's Gravenhage; 

betreffende het ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling 
van de artikelen 125 en 126 der Ambtenarenwet 1929, van: 

den voorzitter en den secretaris namens de afd. Deventer van 
het Nationaal Verbond van Gemeente-Ambtenaren in Neder
land ; 

betreffende de voorgenomen korting op de salarissen en loonen 
van het Rijkspersoneel, van: 

don voorzitter en den waarnemenden secretaris namens het 
dagelijksch bestuur van de Centrale van Vereenigingen van 
Personeel in 's Rijks dienst, te 's Gravenhage; 

den voorzitter en den eerste-secretaris namens het bestuur 
van den Bond van Ambtenaren bij Departementen van Alge
meen Bestuur en Hooge Colleges van Staat, te 's Gravenhage; 

den president en den eerste-secretaris namens het hoofd
bestuur van de Vereeniging van Onderofficieren, enz. „Ons 
Belang", te Haarlem, betreffende verbetering van de bevorde
ring van onderofficieren; 

den voorzitter en den secretaris namens de R.-K. Ver
eeniging „Het Liinburgsche Groene Kruis", te Sittard, waarbij, 
onder toezending van een afschrift van een tweetal door die 
vereeniging aan den Minister van Sociale Zaken gerichte adres
sen betreffende korting op de sulisidie-bedrngen van de begroo
ting 1933 ten aanzien van maatregelen in het belang van de 
kinderhygiëne en van de t.b.c.bestrijding, wordt verzocht de 
aandacht der Kamer aan genoemde aangelegenheid te wijden; 

den secretaris namens het bestuur van den Nederland
schen Bond van MarktkoopüedenVereenigingen, te 's Graven
hage, betreffende den verkoop van tabaksartikelen beneden den 
banderolleprijs; 

J. C. Volker L.zn., e. a., allen aannemer van water
bouwkundige werken en geïnteresseerde bij de Maatschappij tot 
Aanneming van Zuiderzeewerken, te Anna-Paulowna, betref
fende voortzetting van de uitvoering der Zuiderzeewerken; 

den voorzitter en den secretaris namens een door een 
8-tal onderwijsorganisaties opgericht Comité van Actie voor het 
Openbaar Onderwijs, te Amsterdam, betreffende intrekking van 
de door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen dd. 20 Juli jl. tot een aantal burgemeesters gerichte cir
culaire in zake opheffing van openbare lagere scholen en be
treffende het ontwerp van wet tot wijziging der wet van 30 De
cember 1932 (Staatsblad n°. 689) tot wijziging der wet op het 
lager onderwijs en van de Lager-onderwijswet 1920; 

Joh. en Jac. Broersma, aannemers, te Bergen (N.-H.), 
betreffende kennisneming van een vorig adres van adressanten 
alvorens door de Kamer ten aanzien van de conclusie van h?t 
door een commissie uitgebracht verslag te dier zake een beslis
sing wordt genomen; 

L. P. E . J. G. G. Mestral de Combremont, eervol ont
slagen technisch ambtenaar 2de klasse bij het Technisch Bureau 
van het Ministerie van Koloniën, te Haarlem, ten vervolge op 
zijn vorig adres betreffende het z. i. in strijd met de wettelijke 
regeling aan hem verleende ontslag; 

betreffende de voorgenomen korting op de reeds verleende 
Indische pensioenen, van: 

H. J . Oosterveen, crenensionneerd kapitein der intendance 
van het Nederlandsch-Indische leger, te Londen; 

A. J . Lieth, gepensionneerd officier van het Nederlandsch
Indische leger, te Driebergen; 

gebr. J. J . en J. de Lange, te Beekhoek, ten vervolge 
op hun vorige adressen, houdende verzoek om vergoeding van 
de door hen geleden schade ter zake van hun verblijf onder 
de wapenen tijdens de mobilisatie; 

F . Meijer, te 's Gravenhage, betreffende verstrekking 
aan adressant van een kosteloos rijwielbelastingmerk; 

C. J . van Renswoude, te Rotterdam, houdende verzoek 
te willen bevorderen, dat aan adressant invaliditeitsrente worde 
uitgekeerd. 

Deze adressen zullen worden gezonden aan de betrokken 
commissiën; 

een telegrafisch adres van het bestuur van den Algemeenen 
Rotterdamschen Winkeliersbond „Aller Belang", waarbij de 
aandacht der Kamer wordt gevraagd voor het gemengde bedrijf 
bij de behandeling van de herziening der Winkelsluitingswet; 

een telegrafisch adres van de Directie der N. V. De Veree
nigde Blikfabrieken te Amsterdam, waarbij wordt gewezen op 
de bedreiging der blikindustrie door de voorgestelde verhooging 
van den tabaksaccijns en een beroep op de medewerking der 
Kamer wordt gedaan om dit gevaar af te wenden; 

een telegrafisch adres van den voorzitter en den secretaris der 
Gezondheidscommissie te Steenwijk, waarbij wordt verzocht de 
Gezondheidscommissies, althans ten plattelande, niet op te 
heffen; 

een adres van een te Amsterdam gevestigd Comité van 
Stakersvrouwen, betreffende behandeling van een op een 
vrouwenvergadering aangenomen motie naar aanleiding van de 
introkking der steunuitkoering aan werkelooze stucadoors en 
opperlieden, betrokken bij de stucadoorsstaking te Amsterdam. 

Deze adressen zijn, als ongeteekend, ter zijde gelegd; 
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10°. een verklaring van adhaesie aan het adres van burge
meester en wethouders van Cuiemborg, betreffende het ontwerp 
van wet tot verhooging van den accijns op tabak, van : 

burgemeester en wethouders van Beverwijk. 
Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen; 

11°. de volgende geschriften: 
een, van H. G. Brandon, te 's Gravenhage, ten geleide van 

een afschrift van zijn tot de Koloniale Staten van Suriname 
gericht schrijven naar aanleiding van de door den Gouverne
ments-gedelegeerde in de vergadering der Koloniale Staten ge
dane mededeelingen nopens het plan van den heer Brandon voor 
een proefhoeve voor de cultuur voor export van rijst on maïs 
in Suriname; 

een, van den voorzitter en den secretaris namens de Scheeps
bouwvereeniging „Hoogezand", te Hoogezand, ten geleide van 
een afschrift van een door die vereeniging aan den Minister van 
Economische Zaken gericht adres, betreffende het nemen van 
maatregelen van Regeeringswege in verband met den nood
toestand in de Groningsche Scheepsbouwindustrie. 

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen; 

12°. een afschrift van een door burgemeester en wethouders 
van Kampen aan de Ministers van Economische Zaken en van 
Fin ancien gericht adres betreffende het ontwerp van wet tot 
verhooging van den accijns op tabak. 

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen; 

13°. de volgende motiën: 

betreffende de voorgenomen opheffing van een aantal 
ojienbare scholen, aangenomen door: 

de afdeelingen Smilde—Norg en Veendam van het Neder
landsch Onderwijzers Genootschap; 

de afdeelingen Hardenbcrg e. o. van den Bond van Neder
landsche Onderwijzers en van het Nederlandsen Onderwijzers 
Genootschap; 

de afdeeling Trynwouden van de Vereeniging voor Volks
onderwijs; 

betreffende de voorgenomen korting op de reeds ver
leende Indische pensioenen, aangenomen door: 

een vergadering van gepensionneerde onderofficieren van het 
Indisch leger van de Vereeniging „Madjoe", op 15 September 
jl. te Nijmegen gehouden; 

de afdeeling Amsterdam van den Algemeenen Militairen Pen
sioenbond (vergezeld van een afschrift van een kort verslag van 
de op 23 September jl. gehouden vergadering dier afdeeling, 
waarin genoemde motie werd aangenomen); 

van den voorzitter en den waarnemenden secretaris namens 
het bestuur der afdeeling Ede van den Algemeenen Militairen 
Pensioenbond, een door die afdeeling op 7 dezer aangenomen 
motie, betreffende gelijkstelling van de pensioenen der oud
gepensionneerde militairen met die der oud-gepensionneerde bur
gerambtenaren; 

van den voorzitter en den secretaris namens het hoofdbestuur 
van het Nationaal Verbond van Gemeente-ambtenaren, te 
Utrecht, een in de op 29 en 30 September jl. gehouden verga
dering van dat hoofdbestuur aangenomen motie, waarin wordt 
verzocht de voorstellen in zake de salarisverlaging voor liet 
Rijkspersoneel in nadere overweging te nemen; 

van den voorzitter en den secretaris namens het bestuur van 
de Vereeniging van Vrachtautohouders „De Zaanstreek", te 
Zaandam, een op 21 September jl. door die vereeniging aange
nomen motie, waarbij adhaesie wordt betuigd met het aan de 
Kamer gericht adres van de Kamer van Koophandel en Fabrie
ken voor westelijk Noordbrabant, te Breda, betreffende het 
ontwerp van wet tot wijziging der wet op de Openbare Ver
voermiddelen; 

van den voorzitter en den secretaris der Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Drenthe, te Meppel, een door de op 
28 September jl. gehouden algemeene vergadering van die 
Kamer aangenomen motie, betreffende verschillende te nemen 
maatregelen ten behoeve van den handcldrijvenden en 
industrieelen middenstand. 

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen; 

14°. de volgende telegrammen: 
een, van burgemeester en wethouders van Krommenie, waar

in worden uiteengezet de gevolgen van de aanneming van het 
ontwerp van wet tot verhooging van den accijns op tabak voor 
de sigarcnindustrie en de vereenigde blikfabrieken te dier plaatse; 

een, van den voorzitter en den secretaris van de R.-K. Staten
kieskringorganisatie in Statcnkieskring Eindhoven, waarbij in
stemming wordt betuigd met het aan den Minister van Finan
ciën gericht adres van de Kamer van Koophandel en Fabrie
ken te Eindhoven in zake verhooging van den tabaksaccijns. 

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen; 

15". een missive van G. Maassen, te Wageningen, houdende 
mededeeling, dat hij zijn dd. 4 Maart 1933 aan de Kamer ge
zonden adres intrekt. 

Dit stuk zal worden gesteld in handen der commissie uit 
de Kamer, benoemd tot onderzoek van de door de Regeering 
verstrekte inlichtingen op het adres van G. Maassen; 

16°. een schrijven van L. den Blaauwen, te 's Gravenhage, 
betreffende verkrijgbaarstelling van versch brood bij het ontbijt 
en handhaving van het verbod tot bezorging van dat brood vóór 
10 uur des ochtends. 

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen; 

17°. twee missives van den secretaris der Centrale Commissie 
voor Bezuiniging, ingesteld door de Ncdorlandsche Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel, te Haarlem, ten geleide van een 
tweetal afdrukken van twee door genoemde commissie gepubli
ceerde beschouwingen over bezuiniging op het lager onderwijs en 
op defensie. 

Deze stukkon worden voor kennisgeving aangenomen; 

18°. een schrijven van den voorzitter namens den Neder
landsch-Indischen Fensioenbond, te Bandoeng, ten geleide van 
een beknopt overzicht van zijn op 18 en 21 Augustus 1933 te 
Bandoeng en Batavia uitgesproken rede, naar aanleiding van 
do dreigende pensioenkorting. 

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen; 

19°. vijf missives van N. P. de Waijer, te Amsterdam, naar 
aanleiding van zijn aan de Kamer gerichte adressen betreffende 
het nemen van maatregelen tegen eenige door hem in die adres
sen genoemde aangeklaagde personen. 

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen; 

20°. een schrijven van J . Kamman, te Amsterdam, betref
fende pensionneering van üO-jarigen. 

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen; 

21°. een afschrift van een door mr. G. D. Willinck, te Zut
phen, tot H. M. de Koningin gericht schrijven ter zake van de 
voorgenomen opheffing van een aantal openbare scholen. 

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen; 

22°. de volgende boekwerken : 
van den Minister van Binnenlandsche Zaken: 
de Verslagen omtrent den toestand der verschillende provin

ciën over 1931; 
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de Gedrukte Notulen van het verhandelde in de tweede ge
wone zitting van 1931 en in de eerste gewone zitting van 1932 
van de Staten der verschillende provinciën, benevens de bij de 
nol uien van de genoemde zittingen van de Staten der provin
ciën Gelderland, Noordliolland en Limburg behoorcnde bijlagen; 

van den Minister van Waterstaat, het Jaarverslag van het 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden over 1932; 

van den Minister van Economische Zaken, de laatst ver
schenen afleveringen en aanvullingsbladen van het „Bulletin 
International des Douanes"; 

van den Minister van Koloniën: 
het Verslag van den Dienst der Zoutregie over 1932; 
de Verslagen van de Koloniale Postspaarbank in Suriname 

over 1929 tot en met 1932; 
het Verslag van het Departement Landbouwpoefstation in 

Suriname over 1931 en 1932; 
van den directeur van het Rijksbureau voor Drinkwatervoor

ziening, het Jaarverslag van genoemd bureau over 1932; 
van het Provinciaal bestuur van Zeeland, de Notulen van het 

verhandelde in de eerste gewone zitting 1933 van de Provinciale 
Staten van Zeeland; 

van burgemeester en wethouders van Delft, het Verslag van 
den toestand dier gemeente over 1932; 

van de bibliotheek der B.-K. Universiteit te Nijmegen, het 
academisch proefschrift van H. F. M. Stoer: ,,De rooilijn"; 

van den Algemeenen Nederlandschen Zuivclbond, het Ver
slag dier organisatie over 1932; 

van den secretaris namens het bestuur van het Koninklijk 
Nederlandsen Landbouw-Comité, het Verslag der Handelngen 
van genoemd Comité over 1932; 

van den directeur van het Bureau voor Kinderbescherming 
te Amsterdam, het door genoemd bureau samengesteld rapport 
betreffende de zorg voor de wcrklooze jeugd in Nederland; 

van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, een afdruk 
van een door den heer H. P. Gelderman G.-M.zn. op de alge
mccne ledenvergadering dier organisatie op 15 September jl. te 
Rotterdam uitgesproken rede; 

van de lste-secretaresse van den Nationalen Vrouwenraad 
van Nederland, eenige in de laatste jaren door genoemde orga
nisatie uitgegeven drukwerken; 

van het hoofdbestuur van de Vcrecniging van Onderofficie
ren, enz. „Ons Belang", het Jaarverslag dier vereeniging 1932—. 
1933 en van het Verslag der NXXste algemeene vergadering dier 
vereeniging; 

de brochure van C. D. Wesseling: „Heroriënteering". 
Deze boekwerken zullen worden geplaatst in de boekerij 

der Kamer. 

De Voorzitter: Verder deel ik mede, dat het verslag gereed 
is van de Commissie voor de Rijksuitgaven over het derde 
kwartaal 1933 (184, n°. 1, der Zitting 1933—1934). 

Dit verslag, hetwelk reeds is gedrukt en rondgedeeld, 
wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Wijders deel ik mede, dat de verslagen gereed 
en reeds gedrukt en rondgedeeld zijn, van: 

de begrootingscommissie voor de ontwerpen van wet : 
Vaststelling van de hoofdstukken VIL1 en XII der Rijksbe

grooting voor 1934 (2); 
Vaststelling van de Wet op de Middelen der Rijksbegrooting 

voor 1934 (2); 
Vaststelling van den algemeenen verzamelstaat, behoorende 

bij de Rijksbegrooting voor 1934 (2); 
Vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van 

bet Leeningfonds 1914 voor 1934 ( 2 B ) ; 
Handelingen der Staten-Generaal. — 1933—1934. — I I . 

Aanvulling van artikel 31 der Leeningwet 1914 (Staatsblad 
n°. 612), zooals dat artikel is gewijzigd bij de wet van 15 Mei 
1931 (Staatsblad n°. 189) (Opheffing Leeningfonds 1914) (171); 

Wijziging van het zesde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
1932 (79); 

de Commissiën van Rapporteurs voor de ontwerpen van wet: 
Regeling van den invoer van onderklceding (100); 
Goedkeuring van het op 5 April 1933 te 's Gravenhago tus

schen Nederland en Venezuela gesloten verdrag tot beslechting 
van geschillen door arbitrage, rechtspraak en verzoening (102); 

Goedkeuring van het op 19 April 1933 te 's Gravenhago tus
sohen Nederland en Japan gesloten verdrag tot beslechting van 
geschillen door rechtspraak, arbitrage en verzoening, met bij
behoorend protocol (103); 

Voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding tot het ontwerp
verdrag betreffende den leeftijd van toelating van kinderen tot 
het verrichten van niet-industrieele werkzaamheden (Genève 
1932) (110); 

Goedkeuring van een door den Staat met den aannemer 
J. van Petten Jr. te Hoorn gesloten overeenkomst van dading 
tot het ten einde brengen van een aanhangig geding (104); 

Naturalisatie van Hermann Bermann en 19 anderen (105); 
Goedkeuring van een door den Staat met de Gemeente 

's-Hcrtogenbosch gesloten overeenkomst in zake het huren van 
een door die Gemeente gesticht Kantorengebouw (107); 

Kwijtschelding van eene restant-vordering van het Rijk (Cen
traal Bureau voor de Statistiek) op A. Pak, weduwe van 
D. Koudijs, te 's-Gravcnhage (111); 

de vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht betreffende 
het ontwerp van wet tot wijziging van artikel 530 van het 
Wetboek van Straf vordering (95). 

De volgende commissiën hebben verzocht om verlenging van 
den termijn voor het uitbrengen van haar verslagen, t. w.: 

a. de Commissie van Rapporteurs voor het ontwerp van wet 
tot wijziging der wet van 30 December 1932 (Staatsblad n°. 
689) tot wijziging der Lager-onderwijswet 1920 en van de Lager
onderwijswet 1920 (245 der Zitting 1933 en 108 der Zitting 
1933—1934) tot 5 Ootober jl . ; 

b. de Commissie van Rapporteurs voor do ontwerpen van 
wet tot wijziging en aanvulling van de artikelen 125 en 126 der 
Ambtenarenwet 1929 (109) en de gelijk daarmede in de afdce
lingen onderzochte ontwerpen van wet nos. 104, 111, 107 en 
105 tot 5 October jl. 

Ik stel voor aan do gevraagde termijnsverlenging — do ver
slagen zijn inmiddels verschenen — alsnog goedkeuring te ver
leenen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts hebben verzocht om verlenging van 
den termijn voor het uitbrengen van haar verslagen: 

a. de vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht betref
fende het ontwerp van wet tot opheffing van de onderscheiding 
tusschen handelsdaden en niet-handelsdaden en kooplieden en 
niet-kooplieden (57 der Zitting 1933 en 72 der Zitting 1933— 
1934) tot 15 November a.s.; 

b. do vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht betref
fende het ontwerp van wet tot vereenvoudiging van de bepa
lingen betreffende de vaststelling van krachtens het Eerste Boek 
van het Burgerlijk Wetboek verschuldigde uitkeeringen tot 
onderhoud en de tenuitvoerlegging, wijziging en intrekking van 
vonnissen, beschikkingen en regelingen tusschen partijen ter 
zake van zoodanige uitkeeringen (73) tot 15 November a.s.; 

c. de vaste Commissie voor Belastingen betreffende het ont
werp van wet, houdende verbod van bereiding van alcoholhou
dende likeuren uit wijn (242 der Zitting 1933 en 92 der Zitting 
1933—1934) tot 1 November a.s.; 
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d. door de bijzondere commissie voor liet ontwerp van wet 
houdende bepalingen tot beveiliging bij den arbeid in het alge
meen en bij het verblijven in fabrieken of werkplaatsen in het 
bijzonder (55 der Zitting 1Ü33 en 71 der Zitting 1933—1934) 
tot 15 November a.s.; 

e. do vaste Commissie voor overleg met de Regeering om
trent vraagstukken en maatregelen, betrekking hebben op aan
gelegenheden van handelspolitieken aard, betreffende de ont
werpen van wet tot goedkeuring van het Nederlandsch-Duit
sche Douane-verdrag niet bijlage en daarbij behoorend slotproto
eol en van het verdrag tot wijziging van bet Nederlandsen
Duitsehe Douane en Credietverdrag van 26 November 1925, 
met daarbij behoorend protocol, beide op 27 April 1933 te Ber
lijn tusschen Nederland en Duitschland gesloten (91) en Wijzi
ging der Crisis-invoerwet (94) tot 81 Oetober a.s.; 

ƒ. de Commissie voor de Inlichtingen op het adres van A. J . 
H. Bergmann, arts, oud-directeur van den Openbaren Gezond
heidsdienst van Curaoao, te 's Gravcnhage, betreffende uitbe
taling aan adressant van hem z. i. toekomende bedragen, in 
verband met zijn ontsla? uit den Curacaoschen dienst (114 der 
Zitting 1933 en 132 der Zitting 1933—1934) tot 1 November a.s.; 

g. de Commissie voor de Inlichtingen op de adressen van 
O. de Kuiter, gewezen matroos 1ste klasse, thans controle-assis
tent bij de Nederlandsche Spoorwegen, te Rotterdam (124 der 
Zitting 1933 en 136 der Zitting 1933—1934), H. Holster, te Am
sterdam (125 der Zitting 1933 en 137 der Zitting 1933—1934), 
W. II . Bron, gepensionneerd sergeant der Koninklijke Marine, 
te Driehuis, gem. Velsen (130 der Zitting 1933 en 142 der Zit
ting 1933—1934), N.V. Herman Jansen, distillateur, te Schie
dam (134 der Zitting 1933 en 144 der Zitting 1933—1934), G. 
Maassen, loodgieter, te Wageningen (139 der Zitting 1933 en 
145 der Zitting" 1933—1934) en voor den Brief van den Minister 
van Defensie naar aanleiding van de door de Kamer aange
nomen conclusie van het verslag der commissie omtrent de 
inlichtingen op het adres van J . Bruin, eervol ontslagen loods, 
te IJmuiden (147 der Zitting 1933 en 146 der Zitting 1933— 
1934) tot 1 November a.s.; 

h. de commissie voor de inlichtingen op de adressen van 
dr. G. E. Hoeffelman, scheikundig ingenieur te Deventer (126 
der Zitting 1933 en 138 der Zitting 1933—1934), B . van Vuur
den, te Nijmegen, K. van der Wal, te Oldeboorn, J. van der 
Put ten, te Haarlem, en J. Snelter, te Hoorn (127 der Zitting 
1933 en 139 der Zitting 1933—1934), B. Koopman, te Wolvega 
(128 dor Zitting 1933 en 140 der Zitting 1933—1934), \V. J. 
Glas, te Haarlem (129 der Zitting 1933 en 141 der Zitting 1933 
—1934), A. Brak, onderwijzer, te Meppel (133 der Zitting 1933 
en 143 der Zitting 1933—1934) tot 1 November a.s.; 

i. do commissie, in wier handen is gesteld het Verslag over 
de verrichtingen aangaande het Armbestuur over 1930 (10S der 
Zitting 1933 en 131 der Zitting 1933—1934) tot 1 November a.s. 

Ik stel voor deze verzoeken toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Verder deel ik mede, dat de volgende com
missièn tot haar voorzitter hebben benoemd : 

de vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht den heer 
Goseling; 

de vaste Commissie voor Belastingen den heer Eleskens; 
de vaste Commissie voor Openbare Werken, Verkeers en 

Waterstaatsaangelegenheden den heer Bongaerts; 
de vaste Commissie voor overleg met de Regeering omtrent 

vraagstukken en maatregelen, betrekking hebbende op aange
legenheden van handelspolitieken aard den heer Schouten; 

de bcgrootingscommissie voor de hoofdstukken I, I I , VIL4, 
XII , de Wet op de Middelen en den Algemeenen Verzamelstaat 
den heer Aalberse; 

de begrootingscommissie voor hoofdstuk I I I den heer Snoeck 
Henkemans; 

de begrootingscommissie voor hoofdstuk IV den heer Goseling; 
de begrootingscommissie voor hoofdstuk V den heer Smeenk; 

de begrootingscommissie voor hoofdstuk VI den heer Ketelaar; 

de begrootingscommissie voor hoofdstuk VUB mejuffrouw 
Meijer; 

de begrootingscommissie voor hoofdstuk VI I I den heer Duy
marr van Twist; 

de begrootingscommissie voor hoofdstuk IX den heer Ebels ; 
de begrootingscommissie voor hoofdstuk X den heer van den 

Heuvel; 

do begrootingscommissie voor hoofdstuk Xa den heer Kuiper; 
de begrootingscommissie voor de begrootingen van Neder

landsch-Indië, Suriname en Curacao en hoofdstuk XI den heer 
van Boetzelaer van Dubbeldam; 

de Commissie voor de Rijksuitgaven den heer van Dijk; 
de Commissie voor de Verzoekschriften den heer Suring; 

dat door de afdeelingen zijn benoemd tot rapporteurs voor 
de ontwerpen van wet: 

Regeling van het verrichten van arbeid in loondienst door 
vreemdelingen (163); 

Regeling van den invoer van overhemden en zakdoeken (85); 
Regeling van den invoer van bladzink (86); 

Regeling van den invoer van porselein, fijn en sanitair aarde
werk en van muur en wandtegcls (177), 

de heeren Amelink, Schaepman, Hermans (tevens voorzitter 
der commissie), Krijger en van Dijken; 

voor: 

het voorstel van wet van den heer K. ter Laan c.s., tot 
wijziging van artikel 2 van de Wet van den 23sten Juli 1885 tot 
regeling der Staatsloterij (Staatsblad n°. 142) (89); 

het voorstel van wet van den heer K. ter Laan c.s., tot 
wijziging van de Leerplichtwet (90), 

en de ontwerpen van wet: 
Onteigening ten behoeve van verbetering van den spoorweg 

Amsterdam—Rotterdam tusschen Kethel en Schiedam (84); 
Beschikbaarstelling van een renteloos voorschot uit 's Rijks 

kas ten behoeve van de N. V. Waterleiding-Maatschappij 
„Zeeuwsch-Vlaanderen", gevestigd te Terneuzen (162); 

Naturalisatie van A. Altena en 21 anderen (87), 

de heeren Tilanus, Moller, Smeenk, Terpstra (tevens voor
zitter der commissie) en Suring; 

Verdere tijdelijke afwijking van het bepaalde in artikel 9, 
eerste lid, der Ouderdomswet 1919 en in artikel YU1, tweede 
lid, der Wet van 13 Juli 1923 (Staatsblad n°. 353) tot wijziging 
der Ouderdomswet 1919 (164); 

Wijziging van do Gezondheidswet (Staatsblad 1919, n°. 784) 
(165), 

de heeren Kampschöer, Bakker, Duys, Loerakker en Kuiper 
(tevens voorzitter der commissie), 

en dat de leden der Commissie van Voorbereiding voor het 
ontwerp van wet tot heffing van opcenten op de gemeente
fondsbelasting en de vermogensbelasting over het belastingjaar 
1934/'35 (168) en de ontwerpen van wet nos. 169, 170, 173, 
174, 175, die in de 2de en 5de afdeeling zitting hebben, door 
die afdeelingen tot rapporteurs zijn aangewezen de heeren van 
den Tempel en Biercma. 

Ik geef het woord aan den heer Aalberse tot het uitbrengen 
van verslag door de commissie voor het onderzoek van den 
geloofsbrief met bijbehoorende stukken van het nieuwbenoemde 
lid der Kamer den heer mr. W C. Wendeluar.. 
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Verslag geloofsbrief en installatie-mr. \V. C. Wendelaar. — 

(Aalberse e. a.) 
De heer Aalberse brengt het volgende verslag ui t : 

De commissie voor het onderzoek van den geloofsbrief, met 
bijbehoorende stukken, van den heer mr. W. C. Wendelaar 
heeft de eer het volgende te rapporteeren. 

De ingezonden geloofsbrief bestaat uit de bij de Kieswet voor
geschreven stukken, namelijk de aan den benoemde door den 
voorzitter van het Centraal Stembureau gezonden kennisgeving 
van benoeming tot lid der Kamer en het door dien voorzitter aan 
den benoemde gezonden bericht van ontvangst zijner mcdedee
ling, dat hij zijn benoeming aanneemt. 

In handen van de commissie zijn, behalve de geloofsbrief, nog 
gesteld de volgende missives: 

1°. een, van den voorzitter van het Centraal Stembureau 
van 7 October 1933, ten geleide van een afschrift van zijn besluit 
van dien datum, waarbij in de door het ontslag nemen van den 
heer mr. H. J . Knottenbelt in de Kamer opengevallen plaats 
tot lid der Kamer is benoemd verklaard de heer \V. 0 . Wen
delaar; 

2°. een, van den voorzitter van het Centraal Stembureau 
van 9 October 1933, houdende mededeeling, dat de heer Wen
delaar heeft bericht, dat hij zijn benoeming aanvaardt. 

Volgens het in handen der commissie gestelde besluit van den 
voorzitter van het Centraal Stembureau van 7 October 1933 is 
de heer W. C. Wendelaar, te Alkmaar, benoemd verklaard tot 
lid der Kamer, met inachtneming van de volgorde, vastgesteld 
overeenkomstig art. 105 der Kieswet. Deze rangschikking der 
candidaten is opgenomen in het besluit van het Centraal Stem
bureau, voorkomende in het bijvoegsel tot de Nederlandache 
Staatscourant van 5 en 6 Mei 1933, n°. 88. Hieruit is der com
missie gebleken, dat de benoeming van den heer Wendelaar 
te recht heeft plaats gehad. 

Uit de bij den geloofsbrief ingezonden stukken blijkt voorts, 
dat de heer Wendelaar geen met het lidmaatschap der Kamer 
onvereenigbare betrekkingen bekleedt, dat hij den voor het lid
maatschap der Kamer vereischten leeftijd heeft bereikt, terwijl 
der commissie niet is gebleken van eenige omstandigheid, welke 
het Nederlandschap van den benoemde in twijfel zou moeten 
doen trekken. 

De commissie heeft derhalve de eer voor te stellen, den heer 
mr. W. C. Wendelaar als lid der Kamer toe te laten, nadat hij 
de voorgeschreven eeden (verklaring en beloften) zal hebben 
afgelegd. 

De Voorzitter: Ik bedank, namens de Kamer, de commissie 
voor de door haar volbrachte taak. 

Ingevolge het voorstel der commissie stel ik voor te besluiten 
tot toelating als lid der Kamer van den heer mr. W. C. Wende
laar, nadat hij de bij de Grondwet voorgeschreven eeden (ver
klaring en beloften) zal hebben afgelegd. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De heer Wendelaar, tot wiens toelating zoo
eyen is besloten, is in het gebouw der Kamer verschenen, ten 
einde de gevorderde eeden (verklaring en beloften) af te leggen. 

Ik verzoek den heer Griffier den heer Wendelaar .binnen te 
leiden. 

De 1 ïcer Wendelaar, door den Griffier binnengeleid, legt in 
handen van den Voorzitter de bij de Grondwet voorgeschreven 
eeden af. 

De Voorzitter: Ik verzoek den heer Wendelaar zitting te 
nemen. 

— 12 OCTOBER 1933. 

Aanvulling van commissiën. — Regeling van werkzaamheden. 

(Voorzitter) 

De Voorzitter: Er zijn eenige commissies, welke door het 
ontslag van leden onvoltallig zijn geworden en aanvulling be
hoeven, te weten: 

de commissie voor de inlichtingen op de adressen van J. Druvf, 
secretaris van een groep tandteehnici, to Zandvoort, betreffende 
inrichting van een cursus ten behoeve van de niet voor het 
Utrechtsche examen geslaagde tandteehnici, enz. (129). 

In de plaats van den heer Slotemaker de Bruine wordt door 
door mij in die commissie benoemd mejuffrouw Katz; 

de Commissiën van Rapporteurs voor de ontwerpen van wet: 

Bevordering van de samenwerking van tramwegen in den 
Achterhoek van Gelderland (9S); 

Onteigening van perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten noodig voor verbreeding van hot kanaal door 
Zuid-Beveland en verhooging van do spoorwegbrug over het 
kanaal bij Vlake met bijkomende werken (101). 

Aangezien het niet mogelijk is een nieuwen rapporteur in de 
plaats van den heer Knottenbelt te doen benoemen door de 
afdeeling, welke de ontwerpen van wet heeft onderzocht, stel ik 
aan de Kamer voor, mij te machtigen tot aanvulling van de 
commissie over te gaan. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Door mij wordt in de plaats van den heer 
Knottenbelt benoemd de heer van Bappard. 

Ik stel aan de Kamer voor om aan de orde te stellen tegen 
a.s. Woensdag 18 October, bij den aanvang der vergadering, de 
ontwerpen van wet : 

Wijziging van artikel 530 van het Wetboek van Strafvordering 
(95); 

Naturalisatie van H. Bermann en 19 anderen (105); 

Voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding tot het ontwerp
verdrag betreffende den leeftijd van toelating van kinderen tot 
het verrichten van met-industrieele werkzaamheden (Genève 
1932) (110); 

Wijziging van het zesde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
1932 (Verschillende onderwerpen) (79): 

Regeling van den invoer van onderkleeding (100); 

Kwijtschelding van eene restant-vordering van het Rijk (Cen
traal Bureau voor de Statistiek) op A. Pak, weduwe van D. 
Koudijs, te 's Gravenhage (111); 

Goedkeuring van eene door den Staat met de Gemeente 
's Hertogenbosch gesloten overeenkomst in zake het huren van 
een door die Gemeente gesticht Kantoorgebouw (107); 

Goedkeuring van eene door den Staat met den aannemer J . 
van Petten Jr . te Hoorn gesloten overeenkomst van dading tot 
het ten einde brengen van een aanhangig geding (10-1). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: In verband met een verzoek der Rcgecrine: 
stel ik aan de Kamer voor, om van de agenda af te voeren het 
ontwerp van wet tot voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding 
tot het ontwerp-verdrag betreffende den duur van den arbeid 
in de kolenmijnen (Genève 1931) (24). 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Wendelaar zal behooren tot de 2de afdeeling. 
De Voorzitter: Ik geef thans het woord aan den heer Kupers, 

die het gevraagd heeft. 
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(Kupers e. a.) 
De heer Kupers: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer aan 

de Kamer verlof te verzoeken, om tot de Regeering enkele 
vragen te richten, naar aanleiding van de besluiten van den 
Minister van Sociale Zaken, in zake de verlaging van den steun 
aan werklooze arbeiders. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, over dit verzoek te 
beslissen morgen, bij den aanvang der vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van: 

I. de Conclusie van het verslag der commissie omtrent het 
Verslag vau den staat van het onderwijs over 1930 (116) ; 

I I . de Conclusie van het verslag der commissie omtrent de 
inlichtingen op het adres van A. A. C. Nix, gepensionneerd 
assistent-resident, te Bonthain, houdende verzoek om rechts
herstel, o. in. in verband met zijn ongevraagd toegekend eervol 
ontslag uit 's Lands dienst (117) ; 

I I I . de Conclusie van het verslag der commissie omtrent de 
inlichtingen op het adres van W. H. Buskens, gewezen kom
mies der in en uitvoerrechten en accijnzen in Nederlandsen 
Oost-Indiè, te Schinnen, houdende verzoek om toekenning van 
onderstand of wel pensioen, nadat bij geneeskundig onderzoek 
zal zijn gebleken, dat hij niet meer geschikt is voor den In
dischen dienst (125); 

IV. de Conclusie van het verslag der commissie omtrent de 
inlichtingen op het adres van G. P . C. Harmsen, landbouw
ondernemer in Nederlandsch-Indië, te 's-Gravenhage, houdende 
verzoek om teruggave eener aan adressant verleende landbouw
concessie, welke is vervallen verklaard en herstel van de daar
door geleden schade (126). 

Deze conclusiën worden achtereenvolgens zonder beraadsla
ging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen; 

V. de Conclusie van het verslag der commissie omtrent de 
inlichtingen op het adres van P . C. Bout, eervol ontslagen 
schrijver Ie klasse bij het Technisch Bureau van het Departe
ment van Koloniën, te 's-Gravenhage, houdende verzoek te 
willen bevorderen, dat het hem z.i. ten onrechte verleende 
ontslag worden ingetrokken (127). 

De conclusie strekt om den Minister dank te zeggen voor de 
vorst rekte inlichtingen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, den maximum spreektijd te be
palen op tien minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Joekes: Mijnheer de Voorzitter! Het geldt hier de 
inlichtingen, door den Minister van Koloniën verstrekt, op het 
adres van den heer Bout, ambtenaar bij het Technisch Bureau, 
ressorteerende onder het Departement van Koloniën. De betref
fende ambtenaar is gedurende 18 jaar werkzaam geweest aan dat 
bureau en heelt in zijn adres de argumenten aangegeven cp grond 
waarvan hij van oordeel is, dat het hem met ingang van 1 
Januari 1033 verleende ontslag niet op juiste gronden berust. 
immers, dat ontslag is gegeven op grond van verandering in het 
dienstvak en in verband met de omstandigheid, dat, als gevolg 
daarvan, aan de diensten van den heer Bout geen behoefte meer 
zou bestaan. De heer Bout betoogt daartegenover, dat van zijn 
diensten bij een goede inrichting van het betreffende bureau wel 
degelijk profijt zou kunnen worden getrokken. Ik merk op, dat 
in het verslag van den heer Caspersz, die een onderzoek heeft 
ingesteld naar de inrichting van het Technisch Bureau, als het 
oordeel van den heer Caspersz wordt aangegeven, dat inderdaad 
de gronden, waarop het ontslag aan den heer Bout is gegeven, 

(Joekes.) 
niet juist zijn, althans niet juist zijn geformuleerd. Ik wil wel 
zeggen, dat ik voor mij volstrekt niet do overtuiging heb, dat 
het uoodig was, zelfs bij de beperking, welke in de bezetting van 
het Technisch Bureau moest worden aangebracht, om aan den 
heer Bout ontslag te verleenen. Intussclien wil ik in verband 
met de noodzakelijkheid van beperking van verschillende dien
sten en in aanmerking nemende de groote moeilijkheid om 
tegenover de leiding van eenig Departement aan te toonen, dat 
aan een bepaalde werkkracht wel behoefte bestaat, in het mid
den laten of het inderdaad noodig was cm aan den heer Bout 
ontslag te verleenen. Dat doe ik echter onder de vooropstelling, 
dat het hier geldt een ambtenaar, die gedurende 18 jaren trouw 
zijn dienst heeft gedaan, op de dienstvervulling van wien niet 
de minste aanmerking is te maken en wien dus uitsluitend op 
grond van dienstverandering, in verband ook met de noodzake
lijke bezuiniging, ontslag werd verleend. Volgens de regelen van 
het ambtenarenrecht verkrijgt zoo iemand wachtgeld. Nu doet 
zich bij dit geval — en ik vraag daar in het bijzonder de aan
dacht van den Minister voor — het zeer merkwaardige feit voor, 
dat het bureau, dat zich bemoeit met het plaatsen van wacht
gelders, kennelijk — dat mag ik er wel aan toevoegen —, na 
zekere inlichtingen of op verzoek van het Technisch Bureau, zich 
zóó ongerust maakte en zich zóó gedrongen gevoelde om dezen 
ambtenaar een andere betrekking te bezorgen, dat dit bureau 
niet eens den tijd kon afwachten, dat deze ambtenaar wacht
gelder was, maar reeds een half jaar te voren begon met allerlei 
betrekkingen aan te bieden en dat wel tegen voorwaarden en 
tegen salarissen ver beneden het salaris, dat hij in zijn dienst 
genoot. Ik vraag: welke verplichting bestaat er voor een ambte
naar, die tot 1 Januari 1933 in vasten dienst is en als zoodanig 
recht heeft op een salaris van f 2000, om 5 of 6 maanden te voren 
een andere betrekking, hetzij in tijdelijken dienst, hetzij op 
arbeidscontract, aan te nemen met een salaris van 2/3 of minder 
van wat hij verdiende ? Er was dus voor den heer Bout vóór 
1 Januari 1933, vóór het oogenblik, waarop zijn dienstbetrekking 
rechtmatig werd opgeheven door het ontslagbesluit, geen enkele 
verplichting, naar mijn gevoelen, om dergelijke aanbiedingen op 
zoo losse grondslagen en tegen zoo lage salarissen aan te nemen. 
Een geheele serie van zoodanige aanbiedingen is hem gedaan. 
Hij heeft daarvan mededeoling gedaan in een adres aan de 
Kamer, Die serie begint op 21 Juli en wordt vervolgd in Augus
tus en September Ten slotte de laatste aanbieding op 0 Decem
ber 1933, een aanbieding, die hem geworden is, naar hij mij 
mededeelde, op een kattebelletje, niet een brief van het bureau 
voor het plaatsen van wachtgelders, een kattebelletje, of hij zich 
den volgenden dag wilde melden bij een onderdeel van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek voor een tijdelijke betrekking, 
met toezegging van een loon, ver beneden het loon, dat hij ver
diende. Al die aanbiedingen acht ik niet van beslissend gewicht, 
zoolang niet de heer Bout op wach-tgeld was. In de Nota van 
Inlichtingen betreffende het adres van den heer Bout verklaart 
de vorige Minister van Koloniën, dat hij in overleg met zijn 
ambtgenoot van Financiën heeft gemeend, dat iemand, die zich 
zoo plaatst tegenover aanbiedingen van een nieuwe betrekking, 
niet in aanmerking komt voor wachtgeld. Het doet mij leed, dat 
de Kamercommissie zoo snel in deze zaak gewerkt heeft; zij 
heeft reeds op den dag na haar benoeming advies uitgebracht, 
en blijkbaar niet de gelegenheid gevonden om eens na te gaan, 
welke aanbiedingen het geweest zijn, die aan den heer Bout zijn 
gedaan. Ik ben er van overtuigd, dat de Kamercommissie, indien 
zij dat wel had gedaan, tot de overtuiging was gekomen, dat niet 
zoodanige aanbiedingen zijn gedaan, dat weigering daarvan den 
heer Bout zou kunnen worden aangerekend als hot weigeren 
van een passende betrekking. Daarom, met terzijdestelling van 
de vraag, of er aanleiding is geweest tot liet ontslag van de/en 
ambtenaar, zou ik er bij den Minister en bij de Kamer op willen 
aandringen om, waar wij er allen te zamen van overtuigd zijn, 
dat er beperkt en bezuinigd moet worden, er toch ook voor ie 
zorgen, dat er geen onrecht geschiedt. Ik ben er van overtuigd, 
dat, wanneer deze ambtenaar op grond van do feiten, die zich 
hebben voorgedaan, zou worden uitgesloten van wachtgeld, er 
onrecht zou geschieden. Ik doe daarom een beroep op de Kamer 
en op den Minister, die de vorige stadia van deze zaak niet heeft 
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meegemaakt, en die er misschien niet zoo goed van op de hoogte 
is, om nog eens te willen nagaan en te overwegen of er wel aan
leiding is, om dezen ambtenaar, die 18 jaar trouw heeft gediend, 
van wachtgeld uit te sluiten. 

De heer Colijn, Minister van Koloniën: Mijnheer de Voor
zitter! Er bestaat een Fransch spreekwoord, dat wij allen ken
nen: ,,Un homme averti en vaut deux". Een gewaarschuwd 
man telt voor twee. Ik heb datzelfde spreekwoord eens in een 
eenigszins anderen vorm hooren zeggen door een Engelschman, 
die zeide: Een man, die bij verrassing genomen wordt telt voor 
een halven man. Nu verkeer ik ongeveer in liet laatste geval. 
Immers, toen ik de agenda kreeg en naging welke taak hier in 
de Kamer misschien voor mij zou zijn weggelegd, kwam ik tot 
de conclusie, dat ook ten opzichte van dit adres de commissie 
uit de Kamer had voorgesteld om den Minister dank te zeggen 
voor de verstrekte inlichtingen. En nu weet ik nog wel zooveel 
uit mijn Kamerherinneringen, dat wanneer de commissie una
niem besluit om den Minister dank te zeggen voor de verstrekte 
inlichtingen, er gewoonlijk geen debat volgt. Ik had dus, wat 
deze zaak betreft, niet op debat gerekend. Vandaar, dat ik mij 
niet verdiept heb in de bijzonderheden, die aanleiding hebben 
gegeven tot de beslissing om dezen gewezen ambtenaar geen 
wachtgeld toe te kennen. 

Dat is de oorzaak waarom il: op het oogenblik niet met sterke 
overtuiging zou kunnen zeggen of do opmerkingen door den 
goachton afgevaardigde den heer Joekes gemaakt, al of niet 
juist zijn. Ik moet wel opmerken, dat, waar twee ministers, 
de heeren de Geer en de Graaff, beide tot de overtuiging zijn 
gekomen, dat geen wachtgeld behoorde te worden toegekend, 
dit niet zoo maar geschied is; dat voor dat gezichtspunt zeker 
zeer goede gronden zullen hebben bestaan. 

Ik wil er mij echter niet met een praatje van afmaken. Ik 
ken deze zaak niet; ik weet er niets van en ik ben bereid de 
zaak in onderzoek te nemen en stel U dus voor, Mijnheer de 
Voorzitter, om dit adres van de agenda af te voeren. 

De Voorzitter Ik stel voor, deze conclusie van de agenda af 
te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

VI. do Conclusie van het verslag der commissie omtrent de 
inlichtingen op het adres van I . Zilverschoon, loods, te Rotter
dam, houdende verzoek om: te bevorderen, dat hij voor de be
taling van overtochtskosten van Curacao naar Nederland niet 
administratief worde vervolgd;, uitbetaling van een hem z. i. 
toekomend bedrag wegens achterstallig salaris en toekenning 
van schadevergoeding (151) ; 

VIL de Conclusie van het verslag der commissie omtrent de 
inlichtingen op het adres van 1J. Wefers Bettiuk, eervol ont
slagen Ie luitenant der artillerie, te Rotterdam, houdende ver
zoek te willen bevorderen, dat hij alsnog in de gelegenheid zal 
worden gesteld de reserve van zijne stortingen voor weduwen
en weezenpeusioen terug te ontvangen (118); 

VIII , de Conclusie van het verslag der commissie omtrent de 
inlichtingen op het adres van F . H . Jansen, gep. sergeant der 
infanterie, thans amanuensis tevens conciërge bij de Rijkstuin
bouwwinterschool te Hoorn, houdende verzoek om vrijstelling 
van de terugbetaling van te veel genoten pensioen (119) ; 

IN. de Conclusie van het verslag der commissie omtrent de 
inlichtingen op het adres van J. W. Brugman, te Almelo, 
houdende verzoek om schadeloosstelling in verband met het 
overlijden van zijn in militairen dienst zijnden zoon (120) ; 

X. de Conclusie van het verslag der commissie omtrent de 
inlichtingen op het adres van W. van Aarst, te Amersfoort, 
betreffende toekenning eener schadeloosstelling ter zake van 
zijne inlijving als dienstplichtige en zijn ontslag uit den mili
tairen dienst wegens lichaamsgebreken (123) ; 

Handelingen der Staten-Generaal. — .1933—1934. — I I . 

(Voorzitter e. a.) 
XI. de Conclusie van het verslag der commissie omtrent de 

inlichtingen op het adres van Y. Pars, hoofd van administratie 
aan het Rijksopvoedingsgcsticht voor jongens, te Amersfoort, be
treffende herziening van de te zijnen aanzien genomen beslissing 
tot herplaatsing, na opwachtgeldstelling, in een lageren rang 
(121) ; 

XII. de Conclusie van het verslag der commissie omtrent de 
inlichtingen op het adres van mr. Th. M. G. ï reussart ridder 
van Rappard, inspecteur van het Rijkstucht en Opvoedings
wezen bij het Departement van Justitie, te 's-Gravenhage, 
houdende verzoek te willen bevorderen, dat het hem z. i. aan
gedaan onrecht door zijne voorgenomen opwachtgeldstelling zal 
worden hersteld (122) ; 

XII I . de Conclusie van het verslag der commissie omtrent de 
inlichtingen op het adres van B. Klein Wassink, kommies der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, te Glanerbrug, 
gemeente Lonneker, houdende verzoek te willen bevorderen, dat 
hem alsnog, op billijkheidsoverwegingen, worden gerestitueerd 
de door hem z. i. ten onrechte betaalde kosten, ten bedrage van 
tweehonderd gulden voor het door hem bij do wet verkregen 
Nederlanderschap (128) ; 

XIV. de Conclusie van het verslag der Commissie voor de 
Rijksuitgaven omtrent den brief van de Algomeene Rekenkamer 
ten geleide van de briefwisseling, door haar gevoerd met den 
Minister van Economische Zaken en Arbeid, inzake controle op 
hot beheer van crisisfondsen en nadere brieven van de Algemeene 
Rekenkamer (124) ; 

XV. de Conclusie van het verslag der commissie omtrent de 
inlichtingen op het adres van burgemeester en wethouders van 
Denekamp, houdende verzoek om terugbetaling van door die 
gemeente uitgegeven gelden voor het in schouwbaren staat 
brengen van de Dinkel (115). 

Deze conclusiën worden achtereenvolgens zonder beraadsla
ging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen; 

XVI. de Conclusie van het verslag der commissie omtrent de 
inlichtingen op het adres van Burgemeester en Wethouders van 
Zwolle, houdende verzoek te willen bevorderen, dat de dam voor 
het Lichtmiskanaal worde verwijderd en de Bcrkumer schut
sluis als schepen doorlatend werk worde hersteld (113). 

De conclusie strekt om: 
a. den Minister uit te noodigen te bevorderen, dat het 

tusschen de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle gerezen 
geschil in zake de vergoeding der geleden schade ten gevolge 
van de afdamming van het Lichtmiskanaal voor de gemeente 
tot een redelijke oplossing wordt gebracht; 

b. ten aanzien van het adres van B . en W. van Zwolle over 
te gaan tot de orde van den dag en den Minister dank te zeggen 
voor de verstrekte inlichtingen. 

De heer Ebels, voorzitter van de commissie, brengt het vol
gende verslag uit: 

Sedert haar benoeming zijn in handen der commissie gesteld 
de volgende adressen: 

I. een, van den voorzitter en den secretaris namens het be
stuur der R. K. Middenstandsvereeniging St. Michael, te Zwolle; 

I L een, van den voorzitter en den secretaris namens de 
Zwolsche Vereeniging voor Handel en Industrie, te Zwolle. 

Met den inhoud van deze adressen is bij de vaststelling van 
het verslag door de commissie rekening gehouden. 

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

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De beraadslaging wordt geopend.. 
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De heer Kalff, Minister van Waterstaat: Mijnheer de Voor
zitter! Naar aanleiding van de in de conclusie van het rapport 
der commissie tot mij gerichte uitnoodiging zou ik een enkele 
opmerking willen maken. Sinds deze zaak bij de Kamer is aan
hangig gemaakt, is er een wijziging gekomen in den toestand, 
nl. deze, dat de voorloopige afdamming van het Lichtmiskanaal 
is vervangen door een meer definitieve en dat daarna de be
kende .Bergumersluis, waarover deze quaestie handelt, is af
gebroken. 

De toestand is nu zoo, dat door de Staten van Overijssel is 
aangeboden een schadeloosstelling aan de gemeente Zwolle van 
f 12 500. Mij wordt gevraagd, te bevorderen, dat een regeling 
worde getroffen, die Zwolle zal voldoen. Ik stel er prijs op, te 
zeggen, dat ik natuurlijk bereid ben een uitnoodiging als deze 
van do Kamer aan te nemen, maar ik moet er op wijzen, dat 
mij geen dwangmiddelen bekend zijn, waardoor ik de provincie 
zou kunnen dwingen, die schadeloosstelling te verhoogen, noch 
om de gemeente te dwingen zich te contenteeren met hetgeen 
wordt aangeboden, zoodat ik deze uitnoodiging niet anders kan 
opvatten dan in dezen zin, dat, wanneer mij door die beide 
partijen wordt gevraagd te bemiddelen, ik die bemiddeling op 
mij wil nemen. Daartoe ben ik dus gaarne bereid, maar verder 
kan ik niet gaan. 

De Voorzitter: Ik stel voor, den spreektijd te bepalen op ten 
hoogste 10 minuten per spreker,. 

Daartoe wordt besloten,. 

De heer Ebels: Mijnheer de Voorzitter! De gang van zaken, 
zooals de Minister dien heeft geschetst, was mij niet onbekend. 
De Minister zegt voorts, dat hij de uitnoodiging, zooals die ge
formuleerd is in het verslag der commissie, kan accepteeren in 
dien zin, dat hij bereid is, indien hem dat mocht worden ge
vraagd door burgemeester en wethouders van Zwolle en Gedepu
teerde Staten van Overijssel, aan het overleg over het hangende 
geschil tusschen die beide colleges medewerking te verlcenen. 
Naar mijn opvatting — en dat was ook het inzicht der commis
sie — zal een dergelijke bemiddeling er inderdaad toe kunnen 
bijdragen een bevredigende oplossing te verkrijgen. 

Een andere vraag, welke door het antwoord van den Minister 
opkomt, is echter, of het gewenscht is, dat in dezen wordt ge
wacht op een uitnoodiging van Gedeputeerde Staten en van 
burgemeester en wethouders van Zwolle. Begrijp ik den Minister 
goed, dan zal hij alleen handelend optreden, indien hem dat 
door beide colleges wordt verzocht. He t komt mij voor, dat dit 
niet voorwaarde voor het te voeren overleg behoort te zijn. Het 
geval kan zich toch ook voordoen, dat een van beide colleges 
een dergelijk verzoek tot den Minister richt, en dan schijnt er 
mij geen aanleiding te bestaan, alsdan die bemiddeling te weige
ren. Ik weet niet, of ik de bedoeling van den Minister goed heb 
begrepen, maar is dat wel het geval, dan meen ik, dat de 
Minister iets verder moet gaan en ook, zonder dat een uit
noodiging van beide colleges is ingekomen, zich met de zaak 
moet gaan bemoeien. Ik geloof, dat dit voor een goede afwik
keling van deze inderdaad eenigszins onaangename aangelegen
heid, vooral voor de gemeente Zwolle, van groot belang zou zijn. 

De heer Kalff, Minister van Waterstaat : Mijnheer de Voor
zitter! Ik wil den heer Ebels even antwoorden, dat ik bereid 
ben om, als een van de beide colleges tot mij komt om mijn 
bemiddeling te vragen, mij met het andere college in verbinding 
te stellen en te zien wat daarvan het gevolg zal zijn. 

De beraadslaging wordt gesloten en de conclusie van het 
verslag der commissie zonder hoofdelijke stemming aange
nomen; 

XYTT. de Conclusie van het verslag der commissie omtrent 
de inlichtingen op het adres van Joh. en Jac. Broersma, aan
nemers te Bergen (N.-H.), houdende verzoek de samenstelling 
van eene commissie van advies te willen bevorderen, dan wel dat 

(Voorzitter e. a.) 
adressanten alsnog worden aangesproken voor de uitgaven, die 
de door hen aangenomen werken ten slotte meer vorderden dan 
het bedrag, waarvoor hun die werken oorspronkelijk werden 
opgedragen (114). 

De conclusie strekt om den Minister van Waterstaat dank 
te zeggen voor de verstrekte inlichtingen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, den spreektijd te bepalen op ten 
hoogste 10 minuten per spreker.. 

Daartoe wordt besloten.; 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Duys: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou een enkele 
opmerking willen maken naar aanleiding van deze conclusie. Het 
opschrift, dat dit stuk draagt, luidt: 

„Inlichtingen op het adres van Joh. en Jac. Broersma, 
aannemers te Bergen (N.-H.), houdende verzoek de samen
stelling van eene commissie van advies te willen bevorde
ren, dan wel dat adressanten alsnog worden aangesproken 
voor de uitgaven, die de door hen aangenomen werken ten 
slotte meer vorderden dan het bedrag, waarvoor hun die 
werken oorspronkelijk werden opgedragen." 

Dat opschrift is echter volkomen misleidend, want hier wordt 
een adres genoemd, dat al ik weet niet hoe lang is ingetrokken. 
Ik begrijp niet hoe de commissie van inlichtingen dat kan 
accepteeren. Die titel lijkt mij een volkomen mystificatie. 

De Voorzitter: U vervangt wel mystificatie door: vergissing. 

De heer Duys: Ik wil er alleen maar mee zeggen, dat de 
commissie zich niet voldoende rekenschap heeft gegeven van 
de taak waarvoor zij stond, want zij geeft in 4 i bladzijden een 
weerlegging van een niet meer bestaand adres, terwijl het andere 
request, waarover het eigenlijk moest gaan, in 4 of 5 regels wordt 
afgedaan. Daarom zou ik willen voorstellen deze zaak aan te 
houden ten einde de commissie van inlichtingen alsnog gelegen
heid te geven het request, dat thans bij de Kamer ligt, te 
onderzoeken. Op 7 December is bij de Kamer ingekomen een 
adres van dezelfde adressanten, waarin zij ook op een en ander 
wijzen. Nu herinner ik er aan, dat een vorige commissie, onder 
voorzitterschap van den heer Beumer, betreffende een adres van 
llijsdijk, met betrekking tot de inlichtingen van het Departe
ment van Waterstaat o. m. heeft gezegd: De commissie be
treurt het in hooge mate, dat de van de zijde van het Departe
ment verstrekte inlichtingen een zoo „onvolledige" en „on
juiste" voorstelling van den feitelijken stand van zaken geven; 
en: zij acht de voorstelling van den Minister „verre van aan
nemelijk" en „met zich zelf in tegenspraak". Waar dat moge
lijk was, is het ook mogelijk, dat wij hier met een soortgelijk 
geval te doen hebben. 

Nu zijn met betrekking tot dit adres de gegevens niet openbaar 
gemaakt, maar nedergelegd ter griffie, ter inzage van do leden. 
Als dat in het geval-Rijsdijk ook gebeurd was, dan zouden des
tijds de „onjuistheden" niet aan het licht getreden zijn. Hoe kan 
nu eventueel een adressant hierop de aandacht van de Kamer 
vestigen, als hij de inlichtingen niet eens heeft gezien? Daarom 
stel ik voor, dat de inlichtingen van het Departement alsnog 
behandeld zullen worden, zooals steeds gebeurt, nl., dat zij aan 
do Kamer worden verstrekt en openbaargemaakt, en dat daarna 
de commissie er rapport over zal uitbrengen. Dan heeft de adres
sant alsnog gelegenheid die inlichtingen te toetsen aan zijn ge
gevens. Wij zouden in onze taak te kort schieten als wij de zaak 
maar zoo lieten passeeeren en maar eenvoudig afdeden. Daarom 
geloof ik, dat hot het allerbeste is, als dit adres wordt aange
houden en doe ik daartoe het voorstel. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan den heer Teulings tot 
het uitbrengen van een rapport. 
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(Teulings e. a.) 
De heer Teulings, lid van de commissie: Mijnheer de Voor

zitter! Na het uitbrengen van het verslag zijn in handen der 
commissie nog gesteld een tweetal requesten van adressan
ten, een van 7 December 1933, houdende eenige bezwaren 
tegen het verslag der commissie, en in de tweede plaats een 
request van 9 üctober jl., houdende verzoek om de behan
deling van de conclusie van het verslag der commissie aan te 
houden, op grond van het feit, dat hun verzoek een geheel 
andere strekking heeft dan in den titel van het verslag is ver
meld. 

Ten aanzien van het eerste request is de commissie van 
meening, dat er geen nieuwe gezichtspunten in worden ge
opend en dat zij daarop verder niet behoefde in te gaan. 

Ten aanzien van het tweede request is de commissie, voor 
zoover aanwezig, eenstemmig van oordeel, dat er geen grond 
bestaat om gevolg te geven aan het adres van de heeren 
Boersma om de behandeling van de conclusie van het verslag 
der commissie uit te stellen. Het argument, in het adres daar
toe aangevoerd, is een misvatting, voortspruitende uit onbe
kendheid met de werkwijze der Kamer. Het intitulé van een 
verzoekschrift heeft geen zakelijke beteekenis en de gewraakte 
titel is volgens den loop van deze zaak in deze Kamer vol
komen juist. 

De commissie is daarom van oordeel en adviseert aan de 
Kamer, om aan het verzoek, in dit adres geuit, geen gevolg te 
geven. 

De Voorzitter: Door de heeren Duys, van der Heide, de 
Visser, Kupers en van der Waerden is een voorstel ingediend, 
strekkende om de behandeling van de conclusie van het verslag 
der commissie aan te houden. 

De beraadslaging over het voorstel van de heer Duys c.s. 
wordt geopend.. 

De Voorzitter: Ik stel voor, den spreektijd bij de beraad
slaging over dit voorstel te bepalen op ten hoogste vijf minuten 
per spreker. 

Daartoe wordt besloten.; 

De heer Ebels: Mijnheer de Voorzitter! Het gaat op het 
oogenblik over het voorstel van den heer Duys om de behande
ling van de conclusie yan het verslag der commissie aan te 
houden. 

Ik kan mij met dat voorstel vereenigen. Ik meen, dat er in 
het verslag der commissie enkele onduidelijkheden voorkomen, 
welke nadere toelichting behoeven. Niet alleen het door den heer 
Duys genoemde, maar ook andere mededeclingen in het verslag 
geven mij aanleiding om zijn voorstel te steunen. 

Zoo vind ik op blz. 4 o. a. de volgende mededeeling: 

„Naar van de zijde der directie wordt verzekerd, was deze 
vóór de besteding niet van dit feit op de hoogte" — dit feit 
betrof de mogelijkheid van kleiwinning op bepaalde in het 
bestek genoemde terreinen —, ,,doch uiteindelijk zou den 
aannemer deze schade, uit die feiten voortvloeiend, zeker 
zijn vergoed." 

Nu blijft toch de vraag open: waarom is die schade dan niet 
vergoed? Een afdoende motiveering heb ik daaromtrent in het 
verslag niet aangetroffen. Hier heb ik dus ook een punt, waar
omtrent, naar mijn meening, de Kamer nader moet worden inge
licht, en in het voorstel van den heer Duys zie ik een geschikte 
gelegenheid om die inlichtingen alsnog te verkrijgen. 

De heer Teulings: Mijnheer de Voorzitter! Het is buiten
gewoon moeilijk om do twee punten zuiver te scheiden. He t 
voorstel-Duys is gegrond op de overweging, dat het verslag en 
de conclusie der commissie onjuist zouden zijn. Ik zal dit dus 
bezwaarlijk buiten beschouwing kunnen laten. 

De Voorzitter: Hoe moeilijker de taak, hoe schooner het 
slagen. 

De heer Teulings: De heer Duys heeft zijn voorstel, om de 
behandeling van de zaak uit te stellen, hierop gefundeerd, dat 
de behandeling der commissie feitelijk een volslagen vergissing' 
zou zijn geweest, omdat zij heeft behandeld een request, dat 
feitelijk is ingetrokken, een ook in de stukken van de Kamer 
onjuist geïntituleerd adres, dat niet meer bestaat. Bovendien 
heeft de heer Duys betoogd, dat de commissie, behalve dat zij 
zich geen voldoende rekenschap heeft gegeven van het feit, dat 
het eerste request zou zijn ingetrokken, het tweede adres, 
waarom het feitelijk gaat, in vijf regels in het verslag heeft afge
daan. 

Deze voorstelling van zaken en daarom ook de fundeering van 
het voorstel van den heer Duys, is, naar mijn meeniug, geheel 
onjuist. 

De heer Duys heeft van zijn kant zich niet voldoende reken
schap gegeven van de wijze, waarop deze zaak in de Kamer is 
behandeld. Ik moet er thans op ingaan, omdat het feitelijk de 
hoofdzaak is in verband met het betoog van den heer Duys, 
waarop zijn voorstel rust. 

De commissie voor de verzoekschriften heeft ten aanzien van 
het eerste request van Broersma aan de Kamer voorgesteld, den 
Minister inlichtingen te vragen. Die inlichtingen zijn verstrekt 
en in handen gesteld van onze commissie. De commissie heeft 
de inlichtingen van den Minister behandeld. Tijdens do behan
deling van die inlichtingen door de commissie is een tweede 
request ingekomen. 

In het tweede request — ik stem het toe — werd een ander 
geluid gehoord, was een andere persoon aan het woord. Het 
tweede request was handiger opgesteld, maar het eerste was veel 
duidelijker en openhartiger in zijn onhandigheid. Waarop kwam 
het eerste neer? Het stelde voor, een nieuwe commissie van 
advies aan den Minister te vragen. Het tweede request heeft dat 
niet gevraagd, maar is ingegaan op de geschilpunten, die door 
den Minister in zijn inlichtingen uitvoerig waren behandeld, en 
vroeg instelling van een neutrale commissie. 

In het eerste request werd alleen gevraagd een commissie van 
advies over geschilpunten, die er niet in omschreven waren. 

De Minister is zoo vriendelijk geweest in zijn inlichtingen aan 
de Kamer een uitvoerige uiteenzetting te geven van die geschil
punten. Toen is door adressanten een tweede request ingediend, 
waarin zij hebben gezegd : het eerste request moet u maar buiten 
beschouwing laten. Zakelijk kwam het echter op hetzelfde neer. 

Wanneer de Kamer besloten had, het tweede request afzon
derlijk te behandelen, had zij het moeten zenden aan den Minis
ter met het verzoek om inlichtingen. Die inlichtingen waren door 
den Minister gegeven moeten worden, en een nieuwe commissie 
of dezelfde, onze, commissie had de opdracht moeten krijgen, de 
inlichtingen van den Minister over het tweede request te be
handelen. 

De Kamer heeft dat niet gedaan, maar heeft besloten het 
tweede request te stellen in handen van de commissie, die reeds 
bestond voor het eerste request, ter gelijktijdige behandeling van 
het eerste en tweede request. Ziedaar de verklaring van het ge
weldig merkwaardige feit, dat de heer Duys heeft geconstateerd, 
dat de commissie heeft gedokterd over een request, dat zooge
naamd feitelijk niet meer bestond, zooals hij meende. 

Dat kan door dengene, die het request gemaakt heeft, nu wel 
gesteld worden, maar de steller is blijkbaar niet volkomen op de 
hoogte van de werkwijze van deze Kamer en weet blijkbaar niet, 
wat er gebeurd is. 

Het eerste request is niet uit handen van de commissie ge
nomen; het is volkomen in handen van de commissie gebleven. 
Laat ik er bij zeggen: het tweede request gaat over precies 
dezelfde zaak als de eerste, maar heeft alleen, zooals ik n eds 
zeidc, de geschilpunten uitvoeriger behandeld en het verzoek om 
een commissie van advies veranderd in een verzoek om instel
ling van een neutrale commissie. 

Toen heeft de commissie, de zaak bekijkende, omdat de ge
schilpunten uitvoeriger waren omschreven, hier en daar een 
vraagteeken geplaatst naar aanleiding van punten, die haar niet 
voldoende duidelijk waren in verband met de Overigens zi>er uit
voerige inlichtingen van den Minister van Waterstaat. De nadere 
inlichtingen, die door de commissie aan den Minister van Water
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(Teulings e. a.) 
staat zijn gevraagd, zijn door den Minister verstrekt en hebben 
op cle griffie ter inzage gelegen voor de Kamerleden. 

Xu zeggen de requestranten: wij moeten hier feitelijk worden 
gehoord en de zaak van onzen kant kunnen belichten. Zij be
schouwen de behandeling hier in de Kamer als een proces voor 
den rechter! 

Ik mag niet op de zaak zelf ingaan, maar zeg alleen: wat ik 
hier uiteengezet heb, is de gang van zaken zooals die in onze 
commissie is geweest. Op grond daarvan is er geen enkele reden 
to zoggen, dat cle behandeling van zaken niet in orde, niet correct 
i.̂  geweest, en is er geen reden op grond daarvan voor te stellen, 
dat de behandeling van de conclusie zou moeten worden uit
gesteld. 

Iets anders is, dat men het met de conclusie niet eens is. Maar 
wegens de wijze, waarop deze zaak is behandeld, het voorstel te 
doen tot uitstel van de behandeling der conclusie, dit is onjuist 
en niet voldoende gefundeerd. 

De heer de Visser: Mijnheer de Voorzitter! Zeer in het bij
zonder naar aanleiding van wat de woordvoerder van de com
missie aan de Kamer thans heeft medegedeeld, gevoel ik mij 
genoodzaakt een enkel woord te zeggen ter ondersteuning van 
het voorstel van ons geacht medelid den heer Duys. 

De commissie is van oordeel, dat het tweede adres handiger 
is ingericht dan het eerste, en waarschijnlijk uit deze overweging 
heeft de commissie zich vooral beziggehouden voor de formu
leering van haar meening met den inhoud van het eerste adres, 
terwijl zij het tweede zoogoed als geheel heeft genegeerd. Ds 
zaak is deze, dat over dezelfde zaak twee adressen door de Kamer 
aan de commissie ter behandeling zijn gegeven; de commissie 
nu heeft in hoofdzaak op den inhoud van het eerste haar con
clusie gebaseerd, zonder met het tweede adres voldoende reke
ning te houden. Daardoor heeft de Kamer niet dat inzicht in de 
zaak, dat zij moet hebben, wil zij een behoorlijke beslissing kun
nen nemen. Ik wil er bij zeggen, dat voor de Kamerleden de 
stukken ter griffie ter inzage liggen; wie er dus belang in stelt, 
kan ze daar ter inzage krijgen, maar degenen, die er het aller
meest belang bij hebben, n.1 de adressanten, weten van den 
inhoud der mededeelingen, die ter griffie liggen, ongeveer niets, 
en dat is juist een van de dingen, die van het allergrootste be
lang zijn voor de belanghebbenden. 

Mijnheer de Voorzitter! Mag ik er even op wijzen, dat de 
Kamer op schijnbaar formeele gronden neiging zou kunnen voe
len om met de commissie mee te gaan, maar daarbij moet men 
er rekening mee houden, dat er bepaalde menschen zijn, die ten 
gevolge van de behandeling dezer zaak maatschappelijk ongeveer 
geruïneerd worden en dan is deze zaak niet in het belang van de 
betrokkenen niet alleen, maar ook niet in het belang van een 
behoorlijke rechtsprocedure, indien wij deze zaak afhandelen op 
den grondslag van hetgeen de commissie heeft geadviseerd. 
Ik bepleit dus, dat de Kamer zal willen besluiten, zich te ver
eenigen met het voorstel van den heer Duys om deze zaak op
nieuw bij de commissie aanhangig te maken. 

De heer Duys: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mij strikt hou
den aan de orde en niet over het voorstel zelf spreken, hoewel dat 
verleidelijk is na hetgeen de heer Teulings heeft gezegd en de 
wijze waarop hij deze zaak heeft geïntroduceerd. De heer Teu
lings roept mij toe, dat ik dit ook deed. Maar hij haalt twee 
dingen door elkaar. Eerst was het verslag zelf aan de orde, maar 
nu alleen mijn voorstel en toch is de heer Teulings bij dit laatste 
gaan spreken over de zaak zelf. Als wij over den inhoud van het 
adres gaan spreken, kunnen wij nader de aangevoerde argumen
ten toetsen, maar nu kan dat niet. De heer Teulings heeft ge
poogd den indruk te wekken, dat de gang van zaken een zeer 
behoorlijke is geweest, doch dat nu ontken ik ten eenenmale. 
Zoolang men nog Nederlandsen kan lezen kan men zien, dat 
wij het hier hebben in dit „verslag" over een request, waarin 
een commissie van advies werd gevraagd. Maar, Mijnheer de 
Voorzitter, dat wordt heelemaal niet gevraagd; dat betreft een 
oud adres. Toch wijdt de commissie daar nota bene vijf pagina's 
aan. Dat is een wijze van behandelen, die niet juist is. Ik moet 
straks stemmen over dit verslag en over geen ander. Ik zal dus 

(Duys e. a.) 
moeten stemmen over inlichtingen op een adres, dat een com
missie van advies vraagt, welk adres echter is ingetrokken en dus 
niet meer bestaat I Aan dat ingetrokken adres wijdt men 4-J 
pagina, terwijl er precies vier of vijf regels gewijd worden aan 
een adres, dat wel is ingediend. Daartegen kom ik op. Dan nog 
dit. De inlichtingen van den Minister zijn ter griffie neergelegd, 
terwijl deze anders altijd worden gedrukt en rondgedeeld en 
publiek verkrijgbaar gesteld, zoodat ook de adressanten die in
lichtingen kunnen toetsen en desgewenscht naar aanleiding daar
van nadere inlichtingen verstrekken. Die gelegenheid heeft in 
dit geval den adressanten geheel ontbroken. Men stemt dus over 
een zaak, die niet behoorlijk is behandeld en tegen die wijze van 
handelen kom ik speciaal op; ik vind die niet juist. 

Daarbij komt nog, dat er een adres van 7 December bij de 
Kamer is ingekomen over ditzelfde onderwerp. Moet dit nu ook 
weer apart behandeld worden? Dan krijgen wij die zaak dus toch 
nog eens terug. De Kamer is er dan nog niet af. Als de Kamer nu 
behoorlijk en kort werk wil doen, laat zij dan dit adres aanhou
den en de geheele zaak in handen van de commissie stellen. 
Zoo niet, dan riskeert men, dat men over eenigen tijd toch weer 
in debatten over deze materie zit. Daarom blijf ik er bij, dat 
het wenschelijkcr is deze zaak aan te houden, zoodat de com
missie zich nog eens kan beraden over de vraag wat met een en 
ander gedaan moet worden. 

De heer IJzerman: Mijnheer de Voorzitter! Als lid van de 
commissie wil ik een enkele opmerking maken. Ik kan mij ge
heel aansluiten bij den heer Teulings en ik behoef dus geen 
verdere uiteenzetting van mijn standpunt te geven. 

Ik heb met aandacht het betoog van den heer Duys gehoord, 
maar het heeft mij niet overtuigd; ik heb den indruk gekregen, 
dat hij een weinig juiste voorstelling van den inhoud van het 
verslag geeft wanneer hij zegt, dat het geheele verslag der com
missie feitelijk gewijd is aan een ingetrokken adres en dat er 
maar vijf regeltjes volgen over het tweede adres. Wie dit ver
slag in zijn geheel leest, ziet zeer duidelijk, dat de commissie 
bij het maken van haar verslag ook met het tweede adres heeft 
rekening gehouden en dat in de bewuste vijf regelen niet dit 
adres behandeld wordt, maar dat daarin slechts, onder ver
wijzing naar hetgeen reeds vroeger in het verslag over dit adres 
was opgemerkt, de conclusie werd samengevat, waartoe de 
commissie ten aanzien van het tweede adres was gekomen. 

De beraadslaging over het voorstel van den heer Duys c.s. 
wordt gesloten. 

He t voorstel van den heer Duys c.s. wordt verworpen met 
70 tegen 9 stemmen. 

Tegen hebben gestemd de heeren van der Sluis, Tilanus, 
Schilthuis, van Zadelhoff, van de Bilt, Weitkamp, Drop, van 
den Tempel, Cramer, Drees, Goseling, mevrouw Bakker—Nort, 
mejuffrouw Katz, de heer liutgers, mejuffrouw Groeneweg, de 
heeren Bierema, Joekes, Boon, van der Heide, Schaepman, 
IJzerman, van Dijken, liutgers van Rozenburg, Kooi
man, K. ter Laan, Amclink, Louwes, Lingbeek, J . ter Laan, 
Brautigam, Wendelaar, Kortenhorst, Lovink, Thijssen, Fles
kens, van den Heuvel, Droesen, van Voorst tot Voorst, Bakker, 
Engels, van der Weijden, Teulings, van Koeverden, van Poll, 
van der Put t , Loerakker, Steinmetz, van Kempen, van Dobben 
de Bruyn, Schouten, Smeenk, Hiemstra, Kupers, Schaper, 
Usselmuiden, Kuiper, mejuffrouw Meijer, de heeren Buring, 
Groen, Aalberse, Kampschöer, Hermans, Terpstra, Zijlstra. van 
der Zaal, Wielinga, van Dijk, van Braambeek, van der Waer
den en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren Wijnkoop. Ketelaar, Effendi, 
Sncevliet, Duys, de Visser, Westerman, Ebels en Vervoorn. 

De conclusie van het verslag der commissie wordt zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen.. 
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27. Wijziging en verhooging van het Vde hoofdstuk der Eijksbegrooting voor 1933 (verschillende onderwerpen). 

(Voorzitter e. a.) 
De Voorzitter: Den heer de Visser zal, op zijn verzoek, aan

teekening worden verleend, dat zijn fractie geacht wenscht te 
worden tegen do conclusie te hebben gestemd. 

XVIII . het ontwerp van wet tot regeling van den invoer 
van roggebloem en roggemeel (97). 

De Voorzitter: In artikel 5 staat „Wetboek van Strafvorde
ringen". Dit wordt door de Eegecring gewijzigd in „Wetboek 
van Strafvordering". 

Het ontwerp van wet wordt, na goedkeuring der onderdeden, 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

De Voorzitter: Den heer Sneevliet en den heer de Visser, 
met zijn fractie, zal op hun verzoek, aanteekening worden ver
leend, dat zij geacht wenschen te worden tegen dit ontwerp 
van wet te hebben gestemd. 

XIX. het ontwerp van wet tot regeling van den invoer van 
metaaldraadlampen (106). 

Dit ontwerp van wet wordt, na goedkeuring der onderdeden, 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange
nomen. 

De Voorzitter: Den heer Sneevliet en den heer de Visser, 
met zijn fractie, zal op hun verzoek aanteekening worden ver
leend, dat zij geacht wenschen te worden tegen dit ontwerp 
van wet te hebben gestemd; 

XX. de ontwerpen van wet tot goedkeuring van het Verdrag 
van 30 Maart 1931 met bijbehoorend Protocol nopens de belas
tingheffing van vreemde motorrijtuigen; Goedkeuring van het 
verdrag van 30 Maart 1931 tot het brengen van eenheid in de 
verkeersteekens (23) ; 

XXI. het ontwerp van wet tot wijziging van de Water
staatswet 1900 (93) ; 

XXII. het ontwerp van wet tot tijdelijke beperking van de 
vrijheid van opsporing van delfstoffen door boringen (21) . 

Deze ontwerpen van wet worden achtereenvolgens, telkens 
na goedkeuring der onderdeelen, zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen; 

XXIII . het ontwerp van wet tot wijziging en verhooging van 
het vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933 (27). 

De heer Ketelaar, voorzitter der begrotingscommissie, 
brengt het volgende verslag uit : 

In handen der commissie zijn gesteld de volgende verzoek
schriften: 

een, van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Delft 
en omstreken, daarbij verzoekende het voorstel tot het geven 
van een voorschot van ruim 1 millioen aan de N. V. Thermo 
Chemische Fabrieken voor den bouw van een destructor in het 
westen des lands, niet aan te nemen; 

een, van het Destructiebedrijf Overschie, N. V. „Gekro", 
daarbij eveneens verzoekende, bedoeld voorschot niet toe te 
staan; 

een, van do Federatie van Overheidsdestruetoren in Nederland, 
daarbij verzoekende te besluiten, dat de Eegcering bcvordere, 
dat door samenwerking van gemeenten overeenkomstig de be
palingen der Gemeentewet de destructie op voor elke gemeente 
bijzonder daartoe geschikte wijze worde verzorgd; 

een, van den Katholieken Boeren en Tuindersbond en het 
Koninlclijk Nederlandsch Landbouw-Comité, daarbij verzoekende 
het aanhangige ontwerp van wet aan te nemen. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1933—1934. — I I . 

(Ketelaar e. a.) 
Uw commissie heeft de eer voor te stellen, deze adressen 

neder te leggen ter griffie, ter inzage van de leden. 

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De Voorzitter: Ik stel voor, den spreektijd bij de algemeene 
beraadslaging in eersten termijn te bepalen op ten hoogste 
twintig minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

Mejuffrouw Groeneweg: Mijnheer de Voorzitter! Ik wilde een 
enkel woord zeggen over de verhooging van art. 108, waarbij 
vcrhooging wordt voorgesteld van den post betreffende de bij
dragen aan de gemeenten in de jaarlijksche kosten van de 
keuringsdiensten. Het debat hierover op 8 December 1982 is 
plotseling geëindigd, na de verklaring van den toenmaligen 
Minister Euys de Beerenbrouek, dat de zaak zou worden aan
gehouden. De Minister zeide toen woordelijk: 

,,Ik zal geen beslissing nemen alvorens de Kamer nader 
te hebben ingelicht." 

Door den toenmaligen Minister is een Nota van Wijziging 
ingediend en van zijn opvolger hebben wij een nadere Nota van 
Wijziging en de Memorie van Antwoord gekregen. In de 
Memorie van Antwoord wordt nu drieerlei mededeeling gedaan, 
ten eerste, dat het aanvankelijk plan, om het personeel bij die 
keuringsdiensten afzonderlijk een groote salarisverlaging te doen 
ondergaan, is opgegeven, en dat de salarispositie van het per
soneel tegelijk met die van de andere gemeente-ambtenaren zal 
worden bekeken. Ik geloof, dat de geheele Kamer deze mede
deeling met instemming zal hebben ontvangen, onze groep 
althans zeker. 

In de tweede plaats wordt ons medegedeeld, dat het aantal 
keuringsdiensten niet wordt verminderd. Het is voor mij nog 
niet zeker, dat ook deze mededeeling algemeen instemming zal 
vinden. Al was men tegen de geweldige bezuiniging, die het 
vorige jaar plotseling werd voorgesteld, onder de suggestie, meen 
ik te mogen zeggen, van het plan, dat in het rapport-Welter 
werd opgeworpen, dat wil toch niet zeggen, dat men niet mee 
zou kunnen gaan met de opheffing van enkele diensten uit de 
21, die er op het oogenblik zijn. Geen enkelen dienst opheffen 
of een groot gedeelte daarvan; daar zit wel wat ruimte tussehen. 
Ik geloof, dat het thans niet het oogenblik is om daarop dieper 
in te gaan, omdat de Kamer geheel onvoorbereid daarover niet 
een debat kan voeren. Daarom wil ik volstaan met te zeggen, 
dat, zoo volledig als mijn instemming is met de eerste mede
deeling, zoo weinig voldaan ik ben met het bericht, dat geen 
enkele van deze diensten zal worden opgeheven. Ik kan niet 
aannemen, dat door opheffing van enkele diensten het toezicht 
onvoldoende zou worden. 

Dat was eigenlijk de groote angst vorig jaar, dat door de 
voorgestelde bezuiniging eigenlijk weer een kans zou worden 
gegeven aan de vervalschers en de knoeiers, doordat de buiten
dienst beperkt zou worden. Dat behoeft niet. Door de opheffing 
van enkele diensten kan men den buitendienst intact nouden, 
en kan het toezicht door de keurmeesters onbeperkt blijven 
beslaan. Daar zou ik alles voor gevoelen. Zou het wetenschap
pelijk werk aan de laboratoria echter niet meer geconcentreerd 
kunnen worden, b.V. door samenvoeging van enkele van die 
diensten? Natuurlijk stellen wij het wetenschappelijk werk 
zeer op prijs en wij zouden niet gaarne daaraan geraakt zien. 
Maar ik geloof, dat dit wetenschappelijk werk niet in zijn 
waarde zal worden aangetast, wanneer Int op minder pla 
wordt verricht en wanneer dus het aantal directies kan worden 
beperkt. 

De derde maatregel van den Minister stemt ook tot mildheid, 
waar Zijn Excellentie ons mededeelt, dat de inkrimping van het 
personeel niet zoo plotseling zal geschieden als verwacht kon 
worden in verband met de ministerieele aanschrijving van 
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1 Juni, waarin den gemeenten werd aangezegd, dat dit met 
1 Augustus geschied moest zijn. Dit wordt nu verschoven tot 
1 Januari a.s. 

Het is natuurlijk voor de gemeenten beter, dat zij eenigen 
tijd hebben om haar maatregelen te treffen. He t is ook billijker 
tegenover die leden van het personeel, die door het ontslag 
zullen worden getroffen. 

Ik heb echter berichten gekregen, die er op wijzen, dat er al 
ontslagen worden verleend, en ook, dat er voorloopig ontslag 
wordt gegeven. Die ontslagen nu worden zóó gegeven, dat mijn 
angst, dat de buitendienst wordt aangetast, versterkt wordt. 
Nu wil ik er den Minister natuurlijk geen verwijt van maken, 
dat de belofte van December 1932 niet is gehouden. Zijn 
Excellentie was toen geen Minister. Maar ik zou den Minister 
toch willen vragen, of hij niet zou kunnen bewerken bij de 
gemeenten, dat voorloopig het geven van ontslag of het voor
bereiden daarvan wordt stopgezet; dat eerst eens onderling en 
met het Departement zou worden beraden of de bezuiniging niet 
op een andere wijze zou kunnen geschieden, zonder dat de 
buitendienst wordt ingekrompen. Ik heb b.v. een bericht over 
Zwolle gekregen, dat ontslag zal worden gegeven aan een keur
meester. Ik ken den man niet, en ik pleit niet voor het speciale 
belang van dezen man; het gaat voor mij niet om het belang 
Aan bepaalde personen, maar om het belang van den dienst. 
Zwolle bestrijkt een groot gebied, de Veluwe, den kop van 
Overijssel, Salland. Dat gebied is niet alleen groot, maar de 
opvatting van de bevolking omtrent hygiëne maakt nauwkeurig 
toezicht noodig in dat gebied. In den kop van Overijssel bestaan 
nog altijd de z.g. potstallen voor het vee, waaraan een groot 
bezwaar voor de melkwinning is verbonden. Dat daar op den 
buitendienst bezuinigd zou moeten worden, terwijl men zich 
b.v. niet beraadt over samentrekking van enkele diensten in 
andere deelen van het land, beangstigt mij. Ik zou willen vragen, 
of het mogelijk is, dat de handhaving van alle staven bij alle 
directies en het feit, dat bij den eenen dienst 2 scheikundigen 
verbonden zijn, terwijl andere met 1 scheikundige toe kunnen, 
verband houdt met de opleiding van analisten, die bij dezen 
dienst nos; steeds doorgaat. Deze opleiding vraagt tijd van het 
personeel, en kost geld aan den Keuringsdienst, terwijl iedereen 
kan weten, dat er een overschot van analisten is in het land, en 
dat op het oogenblik die opleiding van analisten aan de weten
schappelijke centra van den Keuringsdienst eigenlijk niets 
anders is dan een opleiding van krachten, die in het particuliere 
Indrijf een plaats zullen moeten vinden. Het is nu zoover, dat 
gediplomeerden in functie zijn als leerlingen aan den Keurings
dienst, terwijl er nog aantallen van 6 en 7 leerlingen in oplei
ding aan verschillende diensten verbonden zijn, waarvoor men 
in de eerste tientallen jaren aan de diensten absoluut geen plaats 
heeft. Toch wordt tijd en geld van den dienst hieraan besteed. 
Wanneer die opleiding een van de bezwaren zou moeten zijn 
tegen de opheffing van den een of anderen dienst, dan zou ik 
den Minister willen vragen of de tijd niet gekomen is om daar
aan een einde te maken en alleen zooveel leerlingen aan te nemen 
als noodig zijn om den eigen dienst aan te vullen, maar voor de 
rest de opleiding over te laten aan particuliere inrichtingen, die 
o, leiden voor het particuliere bedrijf. Daaraan behoeft geen gold 
uit de Staatskas te worden gespendeerd. 

Zoo zijn er nog enkele punten, maar ik gevoel zeer goed, dat 
li. t hier niet de plaats is om die uit te werken. Natuurlijk zullen 
wij op het oogenblik stemmen vóór deze verhooging van den 
post, want de dienst moet voortgaan. Ik hoop echter, dat de 
Minister het proces, dat al aan den gang is, zal willen stopzetten 
i ii dat de Minister zal willen begrijpen, dat het doel alleen in 
onderling overleg kan worden bereikt. Wanneer iedere gemeente 
dat op eigen houtje moet doen, komt er natuurlijk niets van. 
Iedere gemeente wil gaarne den dienst behouden die daar een
maal gevestigd is en waaraan voor die gemeente ook wel voor

n" verhouden zijn. Wil men tot rationalisatie komen, wat de 
Minister natuurlijk wil, dan is overleg noodig. Nu heb ik tot mijn 
verwondering gelezen in De Ambtenaar, het orgaan van den 
Centralen Nederlandschen Ambtenaarsbond, in het nummer van 
1'J Juli, niet alleen, dat in den kring van deze ambtenaren het 

(Groeneweg e. a.) 
besef leeft, dat veel bezuinigd kan worden, maar dat deze amb
tenaren daarom ook gaarne overleg zouden hebben gepleegd 
met den Minister. Ik weet niet of dat overleg bot afgewezen is, 
dan wel, of op het verzoek geen antwoord is gekomen. Wij kun
nen hier voor den eersten keer het heuglijke feit constateeron, 
dat uit ambtenaarskringen bereidheid wordt getoond om mede 
te werken aan bezuinigingen. Het spijt mij zeer, dat daarop niet 
is ingegaan. Ik zou den Minister willen verzoeken de bespre
kingen alsnog mogelijk te maken, zoodat de rationalisatie in goed 
overleg en met medewerking van de ambtenaren kan tot stand 
komen. In die kringen zal dan ook niet de gedachte kunnen op
komen, dat bijv. mensehen aan den top, die invloed hebben op 
de regeling, allereerst aan hun eigen omgeving denken. Men kan 
dan de zaak van alle kanten bezien en men zal dan krijgen wat, 
naar ik meende, de Eegeering reeds zoolang heeft gewild, dat 
de ambtenaren niet bij elke bezuiniging zeggen neen en nog eens 
neen, maar dat zij bereid zijn tot reëel overleg. Ik zou den Minis
ter dus willen vragen, dat verzoek nog eens in nadere over
weging te nemen en, als het maar even kan, gunstig daarop te 
beslissen. 

De heer van den Heuvel: Mijnheer 'de Voorzitter! Over één 
van de verschillende onderwerpen, die bij dit voorstel aan de 
orde komen, wil ik een enkel woord zeggen. Ik wil daarbij de 
opmerking maken, dat ik mij zal bezighouden met de taak, die 
oorspronkelijk de taak van de Volksvertegenwoordiging was, nl. 
om toe te zien, dat de Eegeering niet te veel geld uitgeeft. 
Gewoonlijk vat de Kamer haar taak anders op, 

Ik zal, wanneer ik een paar opmerkingen over dit punt zal 
maken, niet ingaan op het vele, wat rondom deze zaak zich 
reeds heeft afgespeeld. Met name wil ik laten rusten de overi
gens belangrijke vraag, of degenen, die na 1930 zijn overgegaan 
tot den bouw van een destructor, grond hadden voor de mee
ning, dat de Regeering zich niet met deze zaak zou bezighouden. 
Eveneens wil ik in het midden laten de vraag, of .bepaalde onder
nemers al dan niet gewaarschuwd zouden zijn. Ik laat dat rusten, 
omdat het in dit stadium van de zaak er voor mij niet toe doet. 
Al zou het Departement hebben gewaarschuwd, dan nog zou 
het voorstel daarmee niets aantrekkelijker worden, en als het 
niet heeft gewaarschuwd, wordt het wetsontwerp er alleen een 
tikje verwerpelijker door. 

Ik wil mij bepalen tot het aangeven van enkele bezwaren 
tegen dit voorstel. Ik wil zeer beknopt bespreken een paar argu
menten, die in de stukken door de Eegeering worden aangevoerd. 
In de eerste plaats het argument, dat aandrang zou zijn uit
geoefend door de Volksvertegenwoordiging, om een belangrijk 
bedrag beschikbaar te stellen voor destructorbouw in het westen 
des lands. Ik heb zelf indertijd aan dien aandrang meegedaan 
en daarom acht ik mij gerechtigd, het beroep, dat de Eegeering 
daarop thans in 1933 doet, te wraken. Immers de toestand is 
sinds 1929. toen die aandrang werd geoefend, belangrijk gewij
zigd. In 1929 naderde het tijdstip, waarop volgens de bepalingen 
van de Vleeschkeuringswet de gemeenten moesten zijn aange
sloten bij een destructiebedrijf. Men meende toen, dat dat alleen 
centraal kon gebeuren, en dan nog met verlies. Men kon in dien 
tijd geen andere mccning hebben, omdat er maar óén destructie
bedrijf was, en dat werkte met een aanmerkelijk verlies. Waar 
door de voorschriften van het Eijk de gemeenten verplicht waren, 
zich bij een destructiebedrijf aan te sluiten, daar vroeg men van 
het Eijk de gelden daarvoor te verstrek-ken. 

In dien tusschentijd is echter gebleken, dat op andere wijze 
in die destructie is te voorzien, zonder groote verliezen, en zonder 
een zoo groote centralisatie. En nu gaat het naar mijn meoning 
niet aan, dat de Eegeering zich thans beroept op een aandrang, 
die onder zoo totaal andere omstandigheden werd uitgeoefend. 
Ilc laat nu do veranderde financieele omstandigheden van bet 
Eijk nog buiten beschouwing. 

Een tweede argument van de Eegeering is, dat een gecen
traliseerd bedrijf belangrijke voordeden zou hebben met het oog 
op de hygiëne, het vervoer van de cadavers. Ik heb daarnaar een 
onderzoek ingesteld bij de G bedrijven, die op het oogenblik wer
ken, en waar men op de hoogte kon zijn, of bij een of meer van 
die bedrijven het vervoer der cadavers op onhygiënische u ij;-.o 
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(van den Heuvel.) 
zou geschieden. In geen enkel geval is van bezwaren of klachten 
gebleken I Men kan zelfs de vraag stellen, of uit een oogpunt van 
hygiëne niet beter is een gedecentraliseerd stelsel van destructie, 
waardoor de cadavers niet over een grooten afstand behoeven 
te worden vervoerd. Bovendien hebben de gemeenten bevoegd
heid, in het belang der volksgezondheid alle maatregelen te 
treffen, indien bezwaren te dezer zake misschien in de toekomst 
mochten rijzen. 

Een derde argument van de Begeering is, dat een gecentrali
seerde destructie zooveel economischer is dan een gedecentrali
seerde. Ik begrijp niet goed, wat de Eegeering hier met „econo
mischer" bedoelt. De gewone huiselijke beteekenis is, dat bet 
financieel voordecliger is. Wanneer wij nu naast elkaar leggen 
de resultaten van het gecentraliseerde bedrijf en de aanvanke
lijke resultaten van de ö kleinere bedrijven, die er op het oogen
blik bestaan, dan zal men toch kwalijk kunnen volhouden, dat 
het gecentraliseerde bedrijf economischer zou werken dan de 
gedecentraliseerde bedrijven. Het is juist andersom, de kleinere 
bedrijven werken economischer dan het groote. 

Met dit bezwaar houdt verband mijn opmerking omtrent de 
ervaring, die dit bedrijf heeft opgedaan. Inderdaad heeft dit 
bedrijf ervaring opgedaan, maar ervaring van de soort, die weinig 
aanmoediging geeft om krediet te verkenen. Het is alsof men 
tot iemand, die veel geld heeft uitgegeven, zegt: gij hebt ervaring 
in het geld uitgeven, ik verleen u dus een groot krediet. Daarom, 
ofschoon ik overigens op de gestie van het bedrijf geen aanmer
king wil maken, is voor mij de ervaring met het lijden van groote 
verliezen geen aanleiding om een groot bedrag beschikbaar te 
stellen. Daarom zijn de argumenten van de Eegeering voor mij 
niet steekhoudend. Noch het argument van den vroegeren aan
drang noch de beide andere, de laatste omdat ze niet bestaan. 

Ik kom nu tot het aangeven van mijn positieve bezwaren tegen 
dezen post. In de eerste plaats heb ik bezwaar tegen de wijze, 
waarop deze zaak door de Eegeering behandeld is. Ik laat nu 
rusten hetgeen geschied is vóór de behandeling van deze zaak bij 
de begrooting van hoofdstuk V, het vorige jaar, in deze Kamer, 
maar beperk mij tot hetgeen daarna is gebeurd. Bij de behande
ling van hoofdstuk V heeft de Minister toegezegd een commissie 
te zullen instellen om deze zaak te onderzoeken. Inderdaad is 
een zoodanige commissie ingesteld, maar ik kan dat geen serieuze 
wijze van behandeling noemen. In de eerste plaats al de samen
stelling van de commissie. Daarin zijn opgenomen 4 ver
tegenwoordigers van gemeentebesturen in Noordholland, Zuid
holland, Utrecht en Gelderland. Ik weet niet, hoe men aan die 
vertegenwoordigers der gemeentebesturen is gekomen, maar ik 
kan moeilijk aannemen, dat zij zijn aangewezen door do organi
saties van do gemeentebesturen. In ieder geval blijkt uit het ver
slag, dat die vier vertegenwoordigers van do gemeentebesturen 
zich hebben vereenigd met dezen destructor-bouw, terwijl uit de 
vergadering van de organisaties van gemeentebesturen in Zuid
holland en Utrecht (althans van Zuidholland, van Utrecht weet 
ik het niet zoo zeker) voldoende duidelijk blijkt, dat dat niet de 
meening is van de gemeentebesturen in Zuidholland; integendeel 
blijkt, dat vele gemeentebesturen blij zouden zijn als de destruc
tor niet gebouwd werd, omdat zij daardoor zouden afkomen van 
een overeenkomst, waar zij graag van af willen. Daarom kan de 
meening van den vertegenwoordiger der gemeentebesturen van 
Zuidholland zeker niet worden aangezien als de vertolker van het 
gevoelen van de gemeentebesturen in Zuidholland. 

Dat kan zeker ook niet gezegd worden van den vertegenwoor
diger van de gemeentebesturen in Noordholland. De Minister kan 
niet meenen, dat die gemeentebesturen zich zouden kunnen ver
eenigen met dezen destructorbouw. Het is natuurlijk wel moge
lijk een vertegenwoordiger te vinden, die er zich mee vereenigen 
kan, en daarom kan ik niet anders veronderstellen, dan dat men 
4 zg. vertegenwoordigers van gemeentebesturen heeft uitgezocht, 
van wie men wist, dat zij vóór dit voorstel waren en dat men die 
heeft gevraagd als vertegenwoordigers op te treden. 

Hetzelfde betreft ook vertegenwoordigers van de landbouw
organisaties; één van die vertegenwoordigers heeft zich er trou
wens tegen verklaard, de beide anderen hebben zich er wel is 
waar mee akkoord verklaard, maar het waren vertegenwoor
digers van de centrale landbouworganisaties. Wanneer men nu 

bij deze zaak prijs stelt op de meening van de landbouworgani
saties, moet men voor een zoo locale zaak als deze destructor 
voor het westen des lands niet terechtkomen bij de centrale 
landbouworganisaties, maar bij de provinciale organisaties. Uit 
de adressen, welke bij de Kamer zijn ingekomen, blijkt, dat 
de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, de E.K. organi
satie in Noord en Zuidholland en de Christelijke Boeren en 
Tuindersbond in deze beide provinciën unaniem zich tegen deze 
manier van destructorbouw hebben verklaard, en daarom heeft 
het uitkiezen van deze vertegenwoordigers van de centrale land
bouworganisaties den schijn — ik zeg alleen maar den schijn —, 
dat men menschen heeft uitgekozen, die eenigszins geporteerd 
waren voor deze zaak. Bovendien heeft men nog eenige particu
lieren uitgenoodigd, o. a. den heer van der Sluis en mij. De 
uitnoodiging kwam slechts een paar dagen te voren, zoodat ik 
er geen gevolg aan heb kunnen geven. 

De heele wijze van werken van de commissie is zeer bijzon
der. Men heeft op deze vergadering wat over de zaak gepraat, 
maar een rapport is er zelfs niet geweest. Ik heb gevraagd, 
of ik het rapport ter inzage kon krijgen, omdat ik veronderstel, 
dat, wanneer iemand wordt uitgenoodigd en hij kan de commis
sievergadering niet bijwonen, hij toch de stukken ter inzage 
kan krijgen. Ook dit was niet mogelijk. 

Ik heb tegen deze manier van handelen zeer ernstige bezwa
ren. Ik moet de bespreking der andere bezwaren, die ik nog 
heb, bekorten door de rantsoeneering van den spreektijd. 

Ik kom nu tot mijn tweede bezwaar, nl. dat het mijns inziens 
verkeerd is om aan een insolvabele zaak een zoo groot krediet 
te verstrekken. Ik weet natuurlijk wel, dat het geld verstrekt is 
aan een nieuwe vennootschap, maar deze heeft een oprichtings
kapitaal van f 10 000; dat beteekent, dat zij eigenlijk niets 
heeft. Een bedrag van f 10 000 bij de honderdduizenden, waar
over het gaat, is geen kapitaal. De feitelijke figuur is deze, dat 
de nieuwe vennootschap, die niets heeft, geld leent en dat borg 
voor dit bedrag zal zijn een vennootschap, die niet alleen niets 
heeft, maar bovendien insolvabel is. Daarom geloof ik, dat 
wij op dien grond het bedrag niet moeten verstrekken. 

De Eegeering heeft allerlei stukken op de griffie gedeponeerd 
ter inzage voor de leden, inderdaad heel belangrijke stukkeu, 
maar het stuk, waarop het aankomt, nl. de balans van die 
moedermaatschappij, is daar niet aanwezig, hoewel er naar 
gevraagd is. Wel is er de winst-en-verliesrekening over die jaren, 
maar waar het hier voor het verstrekken van kapitaal op aan
komt, de balans, deze is er niet. Men kan, als men het niet 
uit anderen hoofde wist, omtrent de financieele sterkte, of liever 
gezegd financieele zwakte van die vennootschap, niets gewaar 
worden. Daarom heb ik er bezwaar tegen, dat juist dit belang
rijkste stuk, dat zeer noodig is, niet vertrouwelijk ter griffie is 
gedeponeerd. 

De Eegeering zegt, dat de bedrijven te Woerden en Bergum 
afzonderlijk zullen worden beheerd. Er is mij bij het kennis 
nemen van deze opmerking iets gebeurd, dat mij niet dikwijls 
gebeurt bij het lezen van Ütaatsstukken, nl. dat ik in den lach 
ben geschoten. Gelooft nu iemand, dat het doenlijk is twee 
bedrijven, staande onder dezelfde directie, onder dezelfde com
missarissen, met wellicht dezelfde inkoops en verkooporganisatie, 
afzonderlijk te beheeren, dat een sterveling kan controleeren, of 
die twee bedrijven behoorlijk gescheiden zullen zijn'? Dat kan 
immers niet. Ik kan begrijpen, dat de Eegeering daarin toch 
groot vertrouwen stelt, omdat zij die vennootschap beschouwt 
als een groep idealisten, die ter wille van de volksgezondheid 
deze zaak behartigen, maar ik wil haar zakelijk blijven bezien. 

Maar al zou het waar zijn, dat men deze zaken gescheiden 
zou kunnen houden, wat zal dat nog baten, omdat daarmee toch 
die oude vennootschap geen geld zal krijgen als de nieuwe niet 
in staat is haar rente te betalen. 

In de derde plaats, en dit is het belangrijkste bezwaar, is het 
voorschot overbodig, want er wordt voor deze streken voldoende 
in voorzien. 

Er wordt op andere wijze in voorzien. Ik moet eerlijk zeggen 
niet te kunnen begrijpen waarom de Eegeering in dezen tijd 
nu nog met die kapitaalsuitgave komt. 



30 

3de VERGADERING. — 12 OCTOBER 1933. 

27. Wijziging en verhooging van het Vde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 1933 (verschillende onderwerpen). 

(van den Heuvel e. a.) 
In de vierde plaats is een zeer ernstig bezwaar, dat de Regee

ring hier met Overheidsgeld bestaande bedrijven zal gaan be
moeilijken. Het lijkt mij toe, dat dit geen goede politiek is. Ik 
zou in dit verband even de aandacht willen vestigen op de merk
waardige uitspraak in de Memorie van Antwoord: 

„dat er in ieder geval tegen gewaakt zal moeten worden, 
dat de destructoren, die met Overheidsgeld werken, elkaar 
concurrentie aandoen", 

In de eerste plaats vraag ik mij af, hoe de Eegeering dit zal 
kunnen doen, maar in de tweede plaats vind ik het een zeer 
bedenkelijke uitlating, dat onderscheid gemaakt wordt tusschen 
bedrijven, die met Overheidsgeld werken, en particuliere bedrij
ven, die niet met Overheidsgeld werken. Waarom zegt zij ook 
niet, dat de belangen van particulieren niet zullen benadeeld 
worden? 

Ten slotte heb ik ook bezwaar tegen dezen voorgenomen 
destructorbouw met het oog op de plaats van vestiging. Ik kan 
daarop niet in den breede ingaan en wil alleen verwijzen naar 
het adres van twintigtal zeer achtenswaardige ingezetenen van 
Woerden, die, met het oog op de belangen van deze plaats 
•— het besluit is in den raad van die gemeente met één stem 
meerderheid genomen —, hopen, dat de Kamer het geld zal 
afwijzen, opdat daardoor op deze, ongcwenschte plaats de 
destructor niet zal tot stand komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wees er reeds op, dat de Eegeering 
niet de voorstelling moet geven, alsof wij bij deze vennootschap 
te doen zouden hebben met een groep idealisten. Het zijn zeer 
achtenswaardige en eerbare menschen, die een volkomen eerbaar 
bedrijf uitoefenen. Wij moeten echter de zaak zakelijk blijven 
bezien. Ik geloof er niets van, dat deze menschen uit idealis
tische overwegingen zich met deze zaak bezighouden, net zoo 
min als andere menschen op dit terrein uit idealistische over
wegingen werkzaam zijn. Men doet het om iets te verdienen, 
en dat is volkomen redelijk. Men moet het echter niet voor
stellen, alsof er aan den eenen kant is een groep personen, die 
dit werk doen uit winstbejag, en er aan den anderen kant een 
vennootschap bestaat, die zich uit idealistische overwegingen 
er mede bezighoudt. 

Dat deze vennootschap geen winst gemaakt heeft, heeft een 
andere reden, nl. dat men geen winst heeft kunnen maken. 

Bovendien: al zou men volle waarde toekennen aan de lijst 
betreffende de salarissen en dergelijke, die ter griffie gedepo
neerd is, dan nog wijs ik den Minister op een andere zaak. Er 
loopt ten laste van deze vennootschap een obligatieleening van 
7 pet. Wie zijn de houders van deze obligaties ? Ieder zal toe
geven, dat de rente van 7 pet. exorbitant is. 

Er is in deze zaak zooveel, dat wij niet kunnen overzien en 
niet kunnen beoordeelen, dat ik op grond van de bezwaren, die 
ik er tegen heb, de Kamer moet aanraden zich niet met het 
voorstel te vereenigen. 

Het spijt mij zeer, dat ik het eerste voorstel, dat deze be
windsman in zijn nieuwe periode in deze Kamer brengt, moet 
bestrijden, maar ik geloof, dat hij ook in omstandigheden is 
gekomen, waarin hij liever niet zou zijn geweest — hij kan dat 
natuurlijk niet zeggen —, en daarom geloof ik te moeten zeg
gen: wij moeten dezen Minister den dienst bewijzen, dit voor
stel te verwerpen. 

De heer van der Sluis: Mijnheer de Voorzitter! De Eegeering 
stelt voor, een rentedragend voorschot van rond 1 millioen te 
geven aan de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken, met 
de bedoeling, dat deze fabrieken in staat zullen zijn een 
destructor te bouwen in het westen van het land. 

De Kamer moet op dit oogenblik haar oordeel over dit voor
stel uitspreken. Nu verkeeren wij in de gelukkige omstandig
heid, dat wij zeer veel schriftelijke en mondelinge voorlichting 
hebben gehad, zoodat de zaak van alle kanten kan worden 
bezien. 

Er zal uit den aard der zaak geen verschil van meening be
staan over de noodzakelijkheid, dat de destructie van afgekeurd 
vee en vlcesch in orde komt. In het oosten van het land is het 

(van der Sluis.) 
allang in orde en is het keurig in orde. Daar mankeert niets 
aan. Tot dusver was het in het westen van het land, het meer 
beschaafde westen, niet in orde, en het wordt wel tijd, dat deze 
tegenstelling de wereld uit komt. Het is nu alleen maar de 
vraag, op welke manier dat gebeuren moet. Ik zou er de voor
keur aan geven, wanneer wij hier een Overheidsbedrijf zouden 
hebben; hier is aan de orde een zaak van zoo groot algemeen 
belang, dat men het niet moest overlaten aan den een of aan 
den ander. Maar dit is van do baan en daarover spreek ik dus 
niet. 

Practisch staan wij op hot oogenblik hiervoor: zal de destruc
tie worden opgedragen aan de Nederlandsche Thermo Chemische 
Fabrieken of aan de N. V. , ,Gekro". De Nederlandsche 
Thermo Chemische Fabrieken kennen wij uit haar arbeid. De 
„Gekro" kennen wij zoo langzamerhand ook, want deze heeft 
een geweldig stemgeluid. Nu is het dus m. i. de vraag: wat is 
het beste. 

Wanneer ik deze aangelegenheid een oogenblik alleen be
schouw uit financieel oogpunt, dan zeg ik: wanneer de destruc
tie wordt opgedragen aan de Thermo Chemische Fabrieken, 
dan zal het aan den Staat waarschijnlijk wel niets kosten, want 
het is een rentedragend voorschot: de rente zal worden betaald 
en de aflossing ook; dat heeft de N. V. Thermo Chemische 
Fabrieken volkomen in haar hand. 

Als wij het overlaten aan de „Gekro", dan kost het aan den 
Staat niets, maar dan hèb je ook niets; dan heb je geen enkelen 
waarborg, dat do destructie ook in de toekomst voldoende tot 
haar recht zal komen. 

De eerste vraag, die zich voordoet, is deze: kan de „Gekro" 
het noodige kapitaal krijgen. Eenigen tijd geleden bedroeg hot 
kapitaal van de „Gekro", zoo wordt ons medegedeeld, f25 000 
nominaal, waarvan f 5000 gestort; dat is voor een dergelijke 
inrichting eenvoudig kinderspel. 

De „Gekro" kan morgen failliet gaan; wij hebben daartegen 
niet den minsten waarborg. Wanneer echter de destructie wordt 
opgedragen aan de Thermo Chemische Fabrieken, hebben wij 
de zekerheid, dat de zaak loopt en blijft loopen. De „Gekro" 
heeft zeer weinig ervaring; met razenden spoed heeft de 
„Gekro" plannen gemaakt, toen zij merkte, dat de destructie 
zou worden opgedragen aan de Thermo Chemische Fabrieken; 
met razenden spoed. In zeer korten tijd heeft de „Gekro" aan 
de gemeentebesturen een stuk of wat plannen voorgelegd, die 
den toets der critiek niet konden doorstaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Als het wordt overgelaten aan de 
„Gekro", dan heeft de Staat niet de minste medezeggenschap; 
wordt het opgedragen aan de Thermo Chemische Fabrieken, dan 
kan de Nederlandsche Staat voorwaarden stellen over de tech
nische en hygiënische inrichting; de Staat heeft toezicht op het 
financieele beheer, balans en winst-en-verliesrekening zijn aan 
zijn goedkeuring onderworpen. Wanneer deze zaak wordt opge
dragen aan de Thermo Chemische Fabrieken, dan heeft de Staat 
het recht om tegen die fabrieken te zeggen : nu moet je die en die 
gemeente verzorgen. Dat is niet het geval, wanneer het wordt 
overgelaten aan de „Gekro". 

Mijnheer de Voorzitter ! Voor mij is ook van beteekenis het 
oordeel van hen, die bij deze aangelegenheid betrokken zijn. 
Dit zijn de gemeenten en zij, die met de uitvoering van de 
Vleeschkeuringswct en de Veewet zijn belast. 

In dit verband sprak de heer van den Heuvel over een com
missie, die door de Eegeering zou zijn ingesteld. Een dergelijke 
commissie heeft nooit bestaan. Het eenige, wat er gebeurd is, 
is, dat de betrokken Minister een aantal vertegenwoordigers van 
diverse organisaties heeft uitgenoodigd tot een bijeenkomst, 
waarop de zaak is besproken. Op die vergadering waren aan
wezig de afdeelingen Zuidholland, Noordholland, Utrecht en 
Gelderland van de Vcreeniging van Nederlandsche Gemeenten, 
die dus niet de een of andere willekeurige gemeente vertegen
woordigden, maar de verecniging als zoodanig. Al deze afge
vaardigden waren de meening toegedaan, zonder één uitzonde
ring, dat de destructie in het westen van het land moest worden 
opgedragen aan de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken. 
Ook waren op die vergadering de vertegenwoordigers aanwezig 
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van de boeren; vertegenwoordigd waren nl. het Koninklijk Neder
landsch Landbouwcomité, de Katholieke Boeren en Tuinders
bond en de Christelijke Boeren en Tuindersbond; twee van deze 
drie organisaties waren de meening toegedaan, dat dit moest 
worden opgedragen aan de Nederlandsche Thermo Chemische 
Fabrieken; alleen de Christelijke organisatie meende, dat het 
maar aan de , ,Gekro" moest worden overgelaten. Ten slotte 
•waren op die vergadering aanwezig de directeur-generaal van do 
Volksgezondheid, de veterinaire inspecteur en de Vereeniging 
van Slachthuisdirecteuren. Allen dus personen, bij de uitvoering 
van de Vleeschkeuringswet betrokken. Allen waren, zonder uit
zondering, de meening toegedaan, dat dit werk moest worden 
opgedragen aan de Thermo Chemische Fabrieken. 

De heer van den Heuvel heeft den indruk willen vestigen, 
alsof dit oordcel van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeen
ten en van de boerenorganisaties niet veel waarde heeft. Zeer 
kort geleden, einde Juli, hebben wij nog een adres ontvangen 
van den Katholieken Boeren en Tuindersbond en van het 
Koninklijk Nederlandsen Landbouwcomité, waarin ik deze krasse 
uitspraak vind: 

„Mocht dit wetsvoorstel onverhoopt door de Kamer niet 
worden aangenomen, dan voorzien ondergeteekenden op dit 
gebied een chaos, waarvan do nadeelige gevolgen voor den 
landbouw, mede met het oog op de verhouding tot het 
buitenland, zeer ernstige zullen zijn." 

Zoo oordeelden die boerenorganisaties twee maanden geleden. 
Wanneer zij nu een ander oordeel zouden hebben 

De heer van den Heuvel: Die hebben nog dat oordeel; het 
gaat over de provinciale organisatie. 

De heer van der Sluis: He t is toch niet aan te nemen, dat 
die landelijke organisatie dingen zou zeggen, die de provinciale 
organisaties niet onderschrijven. 

De heer van den Heuvel: Er zijn drie adressen bij de Kamer 
ingediend. 

De heer van der Sluis: Ik heb in deze aangelegenheid een 
oogenblik getwijfeld. Er is nl. verteld, dat de Thermo Chemische 
Fabrieken van plan waren de installaties uit het buitenland te 
betrekken. 

Dat zou ik in dezen tijd zoo noodlottig vinden, dat ik op 
dien grond alleen mijn stem aan het wetsontwerp niet zou 
hebben gegeven. Maar deze zaak is in de Memorie van Ant
woord volkomen opgelost. De Minister heeft zeer nadrukkelijk 
in de Memorie van Antwoord gezegd, dat daarvan geen sprake 
is en dat de installaties, welke noodig zijn voor de Thermo 
Chemische Fabrieken, hier in Nederland zullen worden gebouwd. 
Welnu, Mijnheer de Voorzitter, daarmede is do twijfel, die een 
oogenblik bij mij was opgekomen, weggenomen en ik zal straks 
uit volle overtuiging mijn stem aan het wetsontwerp geven. 

De heer van Voorst tot Voorst: Mijnheer de Voorzitter! 
Sedert indertijd door de Kamer is aangedrongen op steun voor 
het plan van de N. V. Nederlandsche Thermo Chemische Fabrie
ken, is de toestand geheel en al veranderd. 

Vooreerst zijn intusschen verscheidene gemeentelijke en parti
culiere destructoren verrezen, welke aan alle daaraan te stellen 
eischen voldoen. 

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Breda heb
ben eigen gemeentelijke destructoren. 

Boven het I J zijn er drie. 
In Dordrecht is een destructor met 34 aangesloten gemeenten. 
Winterswijk heeft een destructor, waarbij 8 gemeenten zijn 

aangesloten. 
In het zuiden van Limburg bestaan eveneens gemeentelijke 

inrichtingen. Te Sittard zijn plannen in voorbereiding. 
Bergum bedient de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, 

Overijssel en oostelijk Gelderland. 
Het destructiebedrijf der N. V. „Gekro" te Overschie. bedient 
Handelingen der Staten-Generaal. — 1933—1931. — I I . 

(van Voorst tot Voorst.) 

Alkmaar met 16 gemeenten, Haarlem met 11 gemeenten, den 
Haag met 4 gemeenten, het Westland met 19 gemeenten, 14 ge
meenten om Rotterdam, Gouda en omstreken, Oudewater en 
omstreken, Geldermalsen met 20 gemeenten, terwijl Doorn. 
Baarn en Woudenberg op het punt staan zich aan te sluiten of 
reeds aangesloten zijn. 

Niettegenstaande deze N. V. „Gekro" te Overschie een aan
tal gemeenten in het westen en midden des lands bedient op een 
wijze, waarop door een scherp en onafgebroken toezicht van 
Overheidswege klaarblijkelijk niets is aan te merken, wil de 
Regeering door een voorschot van f 1 080 000 medewerken aan 
de oprichting van een dergelijk bedrijf te Woerden, eveneens voor 
het westen des lands. 

Tot dusver financiert de vennootschap „Gekro" te Overscliie 
haar bedrijf zonder steun van Overheidswege en zij verklaart zich 
in staat om elke noodige uitbreiding, ook de uitgebreidste, even
zeer met particuliere middelen tot stand te brengen. 

Indien, met het oog op de „Veewet", nog veranderingen in 
de installatie gewenscht mochten worden geacht, dan wil de 
vennootschap deze evenzeer ten volle aanbrengen. 

Is het nu, waar de toestand zoo is gegroeid, verantwoord, dat 
het Rijk een bedrag van f 1 080 000 vraagt in een onderneming, 
die in het westen des lands overbodig is, alleen om een be
drijf, dat zich uit eigen kracht omhoog heeft gewerkt, den hals 
om te draaien? 

Bij schrijven van 2 Januari van dit jaar van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken wordt de opmerking weergegeven van de 
vergadering ten Departemente, dat een gecentraliseerd groot
bedrijf de voorkeur verdient boven een aantal kleine bedrijven. 
Daargelaten of deze overweging juist is, is zij niet ter zake 
dienende, omdat : 

1°. de destructie van vleesch nu reeds ruim 12 jaren geleden 
aan de gemeenten is opgedragen, zoodat decentralisatie als lei
dend beginsel is aanvaard; 

2°. in het land dienovereenkomstig reeds verschillende 
destructoren voor gebieden van beperkten omvang bestaan en 
tot tevredenheid van de betrokkenen werken; 

3°. de N. V. „Gekro" bereid is hetzelfde gebied te bedienen 
als waarvoor de nieuwe destructor van de Nederlandsche Thermo 
Chemische Fabrieken is bedoeld, zoodat haar bedrijf even groot 
of even klein zal zijn als dat te Woerden. 

Het is niet met volle zekerheid te zeggen of de N. V. „Gekro", 
indien haar do gelegenheid tot vrije ontwikkeling wordt gelaten, 
slagen zal, evenmin als iets in deze wereld zeker is. Van den 
eventueelen nieuwen destructor van de Nederlandsche Thermo 
Chemische Fabriek-en kan zulks trouwens evenmin worden voor
zien. Doch ik begrijp niet wat er tegen is om de N. V. „Gekro", 
die is gaan werken toen de Nederlandsche Thermo Chemische 
Fabrieken talmden, een eerlijke kans te geven. 

Faalt zij, d. w z., kan zij haar contractueele verplichtingen 
niet nakomen of voldoet zij niet meer aan gerechtvaardigde 
eischen van de controleerende ambtenaren, dan zijn de finan
ciecle gevolgen voor haar rekening en is het tijde genoeg om 
's Lands gelden ter beschikking te stellen van hen, die de taak 
der gemeenten op het gebied der destructie willen overnemen. 
Bovendien zijn de voorwaarden der N. V. „Gekro" voor de ge
meenten aanlokkelijker dan die der Nederlandsche Thermo 
Chemische Fabrieken. 

De „Gekro" brengt de gemeenten in rekening IJ, cent per 
inwoner + H cent per hectare, met een maximum van f 3l 0, 
terwijl de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken van de 
gemeenten verlangen 2 centen per inwoner + 2 centen per 
hectare met een maximum van f 400 en een minimum van f 100. 

Bij de „Gekro" hebben de gemeenten geen enkele verdere 
aansprakelijkheid, terwijl de gemeenten tegenover het Rijk zul
len aansprakelijk gesteld worden voor de aflossing van het voor
schot + rente aan Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken. 

De aflossing moet in 30 jaren geschieden, terwijl de rente ad 
f 50 000 eveneens op het bedrijf drukt, zoodat het zeer twijfi !-
achtig is of het bedrijf der Nederlandsche Thermo Chemische 
Fabrieken die lasten zal kunnen dragen. 
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Het is daarom niet te veel gezegd, wanneer ik sprak van een 
gewaagde onderneming, gezien de antecedenten bij Bergum. 

Indien ergens een destructiebedrijf moet worden opgericht, 
dan is het in het zuiden des lands en schijnt het veel rationeeler, 
indien het particulier initiatief daar afzijdig blijft, dat dan daar 
het Rijk met geld te hulp komt. Maar voor Woerden lijkt mij een 
destructiebedrijf met Rijksgeld ten eenenmale overbodig en dit 
te meer, waar do toestand van 's Lands financiën zoodanig is, 
dat een uitgaaf tot zulk een groot bedrag niet mag worden ge
voteerd, indien het niet dringend noodig is. 

Nu aan ons volk de zwaarste lasten moeten worden opgelegd 
en de meest intense versobering noodzakelijk is, acht ik een 
uitgaaf als deze niet verantwoord. 

T)e heer Schilthuis: Mijnheer de Voorzitter! Ook ik stel het op 
prijs om enkele opmerkingen te maken over het voorstel om aan 
de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken een voorschot 
te verleenen van f 1 080 000. De vraag, of het inderdaad ge
wenscht en gerechtvaardigd is dat voorschot te verleenen, heeft 
vele zijden en ten aanzien van een aantal daarvan kan men 
zeggen, dat in de laatste jaren belangrijke wijzigingen zich 
hebben voltrokken. 

De factoren, die de beslissing beheerschen, die door dit wets
ontwerp zal worden genomen, hebben zich in het bijzonder 
gewijzigd sinds — ofschoon dat nog maar korten tijd geleden is — 
de overeenkomst met de Nederlandsche Thermo Chemische 
Fabrieken werd afgesloten. 

In de eerste plaats dienen wij op financieelo gronden nog 
ernstiger dan voorheen te overwegen, of het inderdaad aan
beveling verdient om dat groote bedrag aan de Nederlandsche 
Thermo Chemische Fabrieken ter beschikking te stellen. Wij 
moeten ons nog met meer klem dan ecnige jaren geleden de 
vraag stellen, of het doel, dat men met dit voorstel nastreeft, 
ook niet kan worden bereikt zonder dat dit voorschot wordt 
verleend. Wanneer wij ons die vraag stellen, dienen wij ons er 
in de eerste plaats rekenschap van te geven, dat in de laatste 
jaren ook buiten de groote gemeenten destructoren zijn opge
richt, zonder dat daarvoor Rijksgelden noodig waren, en dat 
deze destructoren geheel voldoen aan de scherpe technische 
eischen, die de Overheid daaraan stelt. Deze destructoren ver
richten hun werk tot volle tevredenheid van de daarbij aan
gesloten gemeenten. Dit geldt zoowel voor de particuliere 
destructiebedrijven als voor die, welke zijn opgericht door samen
werking met verschillende gemeenten. 

Nu zijn er inderdaad enkele streken in Nederland, die niet of 
niet voldoende door destructiebedrijven worden bediend, en nu 
wil do Minister in dat bezwaar voorzien door aan de Neder
landsche Thermo Chemische Fabrieken een voorschot te ver
leenen van ruim één millioen gulden, waarvoor een destructie
bedrijf zal worden opgericht te Woerden ter bediening van het 
westen van ons land. 

Nu zijn wij juist in den lantsten tijd meer en meer tot de 
overtuiging gekomen, dat dit ook geschieden kan door anderen 
zonder Bijksvoorsehot. De destructiebedrijven, die tot stand zijn 
gekomen in Noordholland door de samenwerking van verschil
lende gemeenten, kunnen gemakkelijk hun operatieterrein uit
breiden naai' het gebied ten zuiden van het Noordzoekanaal. 
Die uitbreiding van het operatieterrein van de Noordhollandsehe 
destructiebedrijven naar het zuiden is zelfs noodzakelijk en ge
boden, wanneer die bedrijven een bevredigende efficiency zullen 
liereiken. Die uitbreiding, die deze destructiebedrijven noodig 
hebben, wordt nu onmogelijk gemaakt, wanneer in Woerden een 
nieuw destructiebedrijf wordt opgericht. De gemeenten in Noord
holland zullen daarvan belangrijke financieele schade onder
vinden. Nu verdienen juist die energieke Noordhollandsehe ge
meenten lof wegens het initiatief, dat zij hebben genomen door 
de oprichting van de gemeentelijke destructiebedrijven in dat 
gewest. 

De nadeelen, die aan de Noordhollandsehe gemeenten zullen 
worden berokkend, worden veroorzaakt door het verschaffen van 
een voorschot uit de Staatskas en het komt mij voor, dat dit op 
zijn minst genomen onredelijk mag worden geacht. 

(Schilthuis.) 

Dan is er verder het particuliere destructiebedrijf te Overschie, 
dat zijn werk goed verricht. Zeven en negentig gemeenten zijn 
er bij aangesloten in Zuidholland en tot in Utrecht toe; dus 
hetzelfde gebied, dat ook door den destructor in Woerden zal 
worden bestreken. Het destructiebedrijf van Overschie kan zeer 
gemakkelijk worden uitgebreid en zal ook ongetwijfeld worden 
uitgebreid, wanneer de Woerdensehe bedreiging van de baan zou 
zijn. Eijksgeld is daarbij niet noodig: het geld er voor is beschik
baar, ligt eenvoudig te wachten totdat de gelegenheid bestaat 
om de uitbreiding tot stand te brengen. Of nu dat Overschiesche 
bedrijf al of niet aanleiding hoeft gehad om zekere verwachtingen 
te koesteren, of nu dat Overschiesche bedrijf al of niet zekere 
oude of nieuwe rechten bezit, komt mij voor van weinig betee
kcnis te zijn. Naar mijn meening gaat het er hier alloen om, dat 
er te Overschie een goed werkend bedrijf aanwezig is, dat het 
bedrijf zeer zeker kan worden uitgebreid, dat voor die uitbrei
ding geen Rijksgelden noodig zijn en dat het dus overbodig, 
onlogisch en onredelijk schijnt om met Eijksgeld in dat zelfde 
gebied en dus in concurrentie met de Overschiesche onder
neming een anderen destructor op te richten, die niet anders 
kan doen dan de inkrimping, misschien wel vernietiging, teweeg
brengen van het bedrijf in Overschie. 

Ik noem verder den particulieren destructor te Dordrecht, 
waarbij 33 gemeenten op de eilanden en in do Alblasserwaard 
zijn aangesloten, een bedrijf, dat tot tevredenheid van de aan
gesloten gemeenten werkt, dat ook gemakkelijk kan worden uit
gebreid en waarvoor men dan ook reeds met uitbreidingsplannen 
rondloopt en dat ook juist weder terrein bedient, dat door den 
destructor te Woerden zou worden beheerscht. 

Ten slotte is het ook bekend, dat de groote landbouworgani
saties de bedoeling hebben, destructiebedrijven op te richten 
daar waar zij noodig zijn, ook zoo noodig in streken, die door 
den destructor te Woorden zou worden bediend. 

Dat het hiermede ernst is, weten wij uit de ervaring in het 
zuiden, want op het oogenblik wordt te Son bij Eindhoven een 
destructor gebouwd van den Noordbrabantschen Christelijken 
Boerenbond, een bedrijf, dat in Maart 1934 in werking zal zijn 
en dat bijna de geheele provincie Limburg zal bedienen, mot uit
zondering dan misschien van een klein gedeelte, waarop Kerkrado 
het oog gevestigd heeft, en ook de provincie Noordbrabant. Do 
Christelijke Boeren en Tuindersbond heeft nog dezer dagen de 
leden dezer Kamer nogmaals ingelicht omtrent de plannen, die 
ten aanzien van de oprichting van destructorbedrijven bestaan 
bij de noordelijke landbouworganisaties. De Christelijke Bocren
en Tuindersbond is een groot en een ernstig lichaam, een lichaam, 
dat zijn sporen verdiend heeft op het gebied van organisatie en 
op het gebied van exploitatie van bedrijven van verschillenden 
aard. Die bond wijst er op. dat de plannen, die in het meer 
noordelijk gedeelte van ons land bestaan, voor de uitvoering geen 
Eijksgeld noodig hebben en dat dus door de landbouworganisaties 
zonder Bijkssteun de taak kan worden vervuld, die aan do Neder
landsche Thermo Chemische Fabrieken zou worden opgedragen 
met Eijkssteun. 

Ten aanzien van de centralisatie, waarvan in de stukken her
haaldelijk sprake is, zou ik willen opmerken in do eerste plaats, 
dat de wijze, waarop in de Vleoschkeuringswet de voorschriften 
aan de gemeenten gegeven worden, eigenlijk toch niet wijst op het 
bestaan van den wensch tot centralisatie. Dat combinaties van 
gemeenten, die in dier voege samenwerken, dat zij gezamenlijk 
een destruetorbedrijf oprichten of die zich in grooten getale aan
sluiten bij een bestaand destructiebedrijf, werken in de richting 
van de centralisatie, die de Minister wenscht, staat toch vast. 
Maar niet sterker in die richting werkt de oprichting van een 
destructor te Woerden door de Nederlandsche Thermo Chemi
sche Fabrieken. De Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken 
zijn ten slotte een particuliere inrichting, zooals vele andere van 
dien aard, en zouden, evenals de bestaande destructoren, niet 
anders doen dan streven naar de aansluiting van zooveel moge
lijk gemeenten in een zeker district. Een principieel verschil ten 
aanzien van al of niet centralisatie tusschcn do plannen van 
dit wetsontwerp en den toestand, zooals die zich nu ontwikkeld 
heeft en zich zal blijven ontwikkelen, kan ik inderdaad niet 
zien. Wel kan ik mij voorstellen, dat in een werkelijke centra
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lisatie voordeden liggen op het gebied van de volksgezondheid 
en de hygiëne. 

Den weg naar centralisatie biedt niet dit wetsontwerp, niaar 
veeleer het betoog, dat de Federatie van Overheidsdestructoren 
in Nederland aan de leden dezer Kamer heeft voorgelegd. 
Samenwerking van die bedrijven en verenging van die samen
werking in tijd van nood zal ons toch zeker gemakkelijker de 
voordeelen van centralisatie deelachtig kunnen doen worden 
dan het plan, dat ons in dit wetsontwerp wordt voorgelegd. 

Nu nog een enkele opmerking over de Nederlandscho Thermo 
Chemische Fabrieken. Uit de stukken heb ik niet den indruk 
gekregen, dat deze particuliere onderneming zoo buitengewoon 
veel beter geleid wordt dan andere in ons land bestaande onder
nemingen op dit gebied, en dat de Nederlandsche Thermo 
Chemische Fabrieken haar werk op zooveel betere wijze dan de 
bestaande destructoren en, voor uitbreiding tot het gebied, dat 
door Woerden zal worden bewerkt, vatbare destructoren ver
richt, dat zij do instelling is, die met Rijkssteun in staat moet 
worden gesteld, ten nadeele van de gemoentcn en ten nadocle 
van particulieren, een groot deel van hetgeen bestaat en goed is, 
te vernietigen, althans de verdere ontwikkeling daarvan on
mogelijk te maken. 

In dit verband treft mij, dat de Nederlandsche Thermo Che
mische Fabrieken blijkbaar niet in staat zijn, voor uitbreiding 
van haar bedrijf langs den gewonen weg gelden bijeen te krijgen, 
terwijl andere bedrijven blijk geven, dat wel te kunnen. 

Ook is het bekend, dat liet veevoeder, dat afgeleverd wordt 
door de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken, van min
der goede qualiteit is dan het artikel, dat afgeleverd wordt door 
andere destructiebedrijven. Ten bewijze daarvan wijs ik op het 
feit, dat afnemers in Groningen en Friesland, die logischer 
wijze hun diermeel zouden dienen te betrekken van het te Ber
gum bestaande destructiebedrijf der Nederlandsche Thermo 
Chemische Fabrieken, dat voor een groot deel niet doen, maar 
ter verkrijging van een betere qualiteit zich wenden tot des
tructiebedrijven in andere deelen van ons land, bijv. in Over
schie, ondanks de hoogere vervoerkosten. 

Het komt mij voor, dat vervaardiging van een product van 
mindere qualiteit dan wat wordt gemaakt door concurrenten, 
nauwelijks verwacht kan worden te leiden tot een exploitatie, 
waarvan men kan aannemen, dat zij den ondernemer in staat 
stelt tot geregelde afbetaling van het voorschot en tot betaling 
van rente. Wanneer de Minister van meening is, dat de Staat 
reeds een belangrijken waarborg vindt in de eigendommen van 
de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken, dan komt het 
mij voor, dat de Minister de zaak wat al te optimistisch be
kijkt. Wanneer eenmaal de Nederlandsche Thermo Chemische 
Fabrieken in de zeer onaangename positie mochten komen te ver
kceren, dat zij niet meer in staat zijn de afbetaling te doen plaats 
vinden en rente te betalen, dan komt het mij onaannemelijk 
voor, dat de vaste goederen, die eigendom zijn van de Neder
landsche Thermo Chemische Fabrieken, en die toch reeds een 
ongadig en moeilijk te verkoopen object zijn, dan nog een prijs 
zouden kunnen opbrengen, die eenigermatc redelijk is, en die in 
belangrijke mate het risico van den Staat dekt. 

Om al deze redenen komt het mij voor, Mijnheer do Voor
zitter, dat het aanbeveling verdient, dit voorschot aan de Neder
landsche Thermo Chemische Fabrieken niet te. vcrleenen. 

De heer Westerman: Mijnheer de Voorzitter 1 Ik meen ook, 
dat het wcnschclijk is, om bij dat deel van het wetsontwerp, 
waarbij — men zou bijna zeggen in het voorbijgaan — aan 
een vennootschap het voor dezen tijd toch wel zeer belangrijke 
krediet van ruim 1 millioen wordt verleend, een waarschuwend 
woord te laten hooren. De argumenten, waarmede dit krediet 
wordt verdedigd, zijn even karig als weinig overtuigend. Zij 
komen, in enkele woorden samengevat, hierop neer, dat de 
Regeering meerdere centralisatie van een meerder toezicht op 
het destructiebedrijf noodig acht, terwijl van het niet tot stand 
komen van het destructiebedrijf te Woerden verwarring gevreesd 
wordt. 

Ziedaar alles. De Begeering voegt aan dit betoog nog wel een 

(Westerman.) 

reeks verwijten aan het adres van de nalatige gemeentebesturen 
toe, maar voor de beoordecling van dit voorstel op dit oogen
blik zijn die beschouwingen natuurlijk niet ter zake dienende. 
Wij hebben ons alleen af te vragen, of de wettelijk voorge
schreven destructie in het centrum en het noorden van ons 
land op den duur gevaar loopt, wanneer dit enorme voorschot 
niet verstrekt wordt, en of het toezicht dan in het gedrang 
raakt. Voor geen van de twee gevolgen behoeft vrees te bestaan 
en de Regeering blijft in gebreke haar stelling nader te bewij
zen. In de eerste plaats bestaat er op dit moment al een 
destructiebedrijf in het centrum des lands, dat bevredigend 
werkt en dat door eenige uitbreiding aan de behoefte van nog 
veel meer gemeenten zal kunnen voldoen. Dat bedrijf gebruikt 
geen cent Overheidsgeld en is aan betzelfde wettelijk toezicht 
onderworpen, dat voor alle destructoren geldt. In een van do 
directie van dit bedrijf afkomstig adres wordt dan ook, en 
mijns inziens te recht, gezegd, dat van een meerder toezicht ten 
aanzien van het te stichten bedrijl' te Woerden geen sprake kan 
zijn, zoodat dit argument van de zijde van den Minister geen 
steek houdt. 

Maar bovendien zijn er behalve de Nederlandscho Thermo 
Chemische Fabriek andere belanghebbenden, men zou kunnen 
zeggen: gegadigden voor de uitoefening van het destructie
bedrijf, gegadigden met geloofsbrieven, die veel deugdelijker 
zijn. Ik denk daarbij vooral aan de boeren en tuindersbonden. 
Het mag wel als vaststaand worden beschouwd, dat de boeren
bonden bij verwerping van dit voorstel onmiddellijk bereid 
zullen zijn de destructie in het westelijk deel van ons land zelf 
ter hand te nemen. En er is alle aanleiding om aan te nemen, 
dat deze organisaties, die op heel andere antecedenten kunnen 
wijzen dan de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken, de 
noodige goldmiddelen wel zullen kunnen verkrijgen. Wij 
hebben van één dezer organisaties een adres ontvangen, waarin 
bovendien zeer duidelijk wordt gezegd, dat de kosten van den 
destructor slechts f 500 000 zullen bedragen. 

Zal er nu, wanneer deze destructor te Woerden niet wordt 
opgericht, groote verwarring ontstaan, zooals de Rcgeering te 
kennen geeft? Het is mij, na lezing van de verschillende 
adressen, niet duidelijk, welke verwarring do Regeering bedoelt. 
Meent zij misschien, dat dan het sedert vele jaren met verlies 
werkende bedrijf te Bcrgum zal worden opgeheven, zoodat er 
in het noorden een leemte zal ontstaan? Maar dan erkent zij 
implicite, dat er nauw financieel verband bestaat tusschen dit 
millioen en den ongestoorden voortgang van het bedrijf te 
Bergen. En dat verband wordt juist — zij het dan op nogal 
naïef aandoende gronden — ontkend. Maar ook over deze even
tueele leemte zal do Regeering zich niet behoeven te veront
rusten, want zij kan er van verzekerd zijn, dat in geval van 
opheffing van don destructor te Bergen de noordelijke land
bouworganisaties onmiddellijk de handen ineen zullen slaan om 
de taak over te nemen. 

Bovendien, het moet den Minister toch tot nadenken stem
men, dat ook de federatie van Overheidsdestructoren. ofschoon 
begrijpelijkerwijs op grond van andere motieven den de boeren
organisaties, zich schrap zet tegen bet wetsvoorstel en dit 
onomwonden als strijdig met het Landsbelang en gevaarlijk voor 
do door de lïegeering gesteunde bevolkingsgroepen qualificeert. 

Mijnheer de Voorzitter 1 Dit geheele wetsvoorstel is raadsel
achtig. Hier zal aan een vennootschap, die een notoir slecht 
beheer heeft gevoerd — aan het sprookje van de pbilanthropie 
hecht niemand waarde — en die een product aflevert, waarop 
van alle kanten critiek wordt geoefend (ik heb de analyses van 
dat product in mijn bezit), een vertrouwen gesohonken, dat 
aan anderen geweigerd wordt. 

Hier zal aan een vennootschap, die nergens op de krediet
markt voorschotten kon krijgen, een voorschot van ruim één 
millioen gegeven worden. De Minister zegt vergoelijkend, dat 
de maatschappij ueen krediet kon krijgen, omdat de kredietmarkt 
zoo ingekrompen was, maar iedere, ingewijde weet beter. Voor 
;,Toede kredieten op een reéele basis zijn de banken altijd open. 
Zij zwemmen bovendien, zooals ieder weet. Sedert 8 jaren in 
haar liquide middelen. Maar hier werd de vennootschap op 
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grond van haar antecedenten niet kredietwaardig geacht. Dat 
is heel wat anders. 

Ik zou den Minister bovendien willen vragen, of het hem be
kend was, dat de Nederlandsche Thermo Chemische Fabriek, die 
zoo het algemeen belang heet te dienen, niet alleen een destruc
tiebedrijf bezit, maar daarnaast een gewonen handel in bui
tenlandsch diermeel drijft. Meent hij, dat deze combinatie bevor
derlijk is voor de behartiging van het algemeen belang, of is hij 
met mij de overtuiging toegedaan, dat dit feit, meer dan iets 
anders, het ware karakter van de Nederlandsche Thermo Chemi
sche Fabriek in het licht stelt. 

Ik wil nog een enkele opmerking maken over de eventualiteit, 
dat de boerenbonden het destructiebedrijf binnen den kring van 
bun werkzaamheden zullen trekken. Ik zou dit een zeer geluk
kige en een rechtvaardige oplossing van het vraagstuk achten. 
Want één van de dingen, die ik altijd met het rechtvaardig
heidsbeginsel in strijd heb geacht, is, dat de boeren verplicht 
zijn hun cadavers af te staan, zonder dat hiervoor eenige ver
goeding wordt gegeven. Met die cadavers wordt een rendabel 
bedrijf opgebouwd en de boeren moeten ten slotte het diermeel, 
dat uit hun eigen cadavers — ik mag aanne?nen, dat de Kamer 
de juiste beteekcnis aan dit woord zal toekennen — wordt ver
vaardigd, tegen mark-tprijs koopen. Ik laat nu daar, dat dit 
destruetiewezen, juridisch gezien, een monstrum is, omdat men 
hier eigenlijk te maken heeft met een onwettigen vorm van ont
eigening; een onteigening, die, in plaats van bij de wet, bij een 
eenvoudige ministerieele beschikking eens voor al geregeld is. 
Men zou zich daar nog bij kunnen neerleggen, in de hoop, dat 
hel destructieproces in de toekomst wel zijn goeden lcgislatieven 
vorm zal krijgen. Erger acht ik het, dat de boeren verplicht 
worden iets, dat waarde heeft, economische waarde, zonder 
eenige vergoeding af te staan, om anderen in de gelegenheid te 
stellen daarmede geld te verdienen. Dat strijd met ieder rechts
gevoel en met het grondbeginsel van de onteigening ten alge
meenen nutte. E n aan dat bezwaar is alleen te gemoet te komen 
door de destructie in handen van boerencoöperaties te brengen. 

Ik geloof, dat de Minister goed zal doen met ook aan dezen 
kant van de quaestie aandacht te schenken. In vroeger tijden 
kon de Regeering zich gemakkelijk van de zaak afmaken door te 
zeggen, dat het vernietigde cadaver geen waarde bezat, zoodat 
er voor vergoeding geen aanleiding was. Sedert de vernietiging 
het karakter van omzetting in een ander product, dus van , ,Ver-
wertung", heeft gekregen, gaat deze redeneering niet meer op. 
.Er heeft nu een zuivere eigendomsovergang van een economisch 
goed plaats. En in zoo'n geval kan men het element vergoeding 
niet geheel veronachtzamen. 

Mijn conclusie is, dat deze ovei-weging een argument te meer 
is om de destructie zooveel mogelijk niet aan particuliere onder
nomingen van het karakter der Nederlandsche Thermo Chemi
sche Fabriek op te dragen, doch aan de coöperatie van belang
hebbenden over te laten. 

Wij hebben, de Minister zal mij dit toestemmen, al Staats
inmenging genoog. Hier is een gelegenheid voor do boeren om 
hun eigen kracht te toonen. Laat de Regcering hen daarbij niet 
tegenwerken 1 

De hoer K. ter Laan: Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
vorige spreker en ook anderen, die hem voorafgingen, hebben 
hun verbazing er over uitgesproken, dat wij op dit oogenblik 
dit wetsontwerp moeten behandelen, dat ook volgens mij een 
onmogelijk wetsontwerp is. Maar men moet bij de beoordeeling 
de billijkheid toch niet uit het oog verliezen. 

Wanneer men nagaat, hoe dit plan in de wereld is gekomen, 
dan is het volkomen te begrijpen. Het noodlot van het ontwerp 
is, dat liet wordt behandeld op een tijdstip, dat de omstandig
heden zijn veranderd en het niet meer noodig is, ja zelfs niet 
moer goed is. Toen het werd opgezet, was het echter bedoeld 
als een middel, om aan de gemeentebesturen mogelijk te maken, 
uitvoering te geven aan de voorschriften ten aanzien van do 
vernietiging van ondeugdelijk vee en vleesch. Zoo is de Regoc
ring en zoo zijn de Regeeringsambtenaren er toe gekomen. Zoo 
kan ik mij ook voorstellen, dat de Verecniging van Nederland

(K. ter Laan.) 
sche Gemeenten, die geen andere taak en ook geen ander doel 
heeft dan de behartiging van de belangen van de gemeenten, 
den opzet heeft gesteund. 

Ik heb dan ook, al ben ik het ditmaal niet met hem eens, 
met de grootste belangstelling geluisterd naar de rede van mijn 
partijgenoot, den heer van der Sluis, want hij heeft, zooals hij 
het altijd doet, met groote bekwaamheid dit wetsontwerp ver
dedigd en hij heeft dat vooral gedaan, omdat hij daarbij uitging 
van de verdiensten van de Nederlandsche Thermo Chemische 
Fabrieken en van do goede bedoelingen, waarmede het wets
ontwerp oorspronkelijk in de wereld is gekomen. Wanneer 
iemand dat waardeert, waardeer ik dit weer op mijn beurt.; 
Maar daarmede is de zaak niet gered. 

Ik wil echter ook vooropstellen, dat ik den arbeid prijs, die 
door de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken in Gronin
gen, Friesland, Drenthe, Overijssel en een stuk van Gelderland 
is verricht. Dat was baanbrekend werk in een tijd, dat er nog 
niets anders bestond. Voor de wijze, waarop het gebeurde en 
daar nu nog gebeurt, heb ik niets dan lof, al kan het nu beter. 

Wanneer ik dus tegen het wetsontwerp spreek, wil het vol
strekt niet zeggen, dat ik geen oog heb voor den arbeid, die tot 
op dit oogenblik is verricht. 

Ik kom nu tot de zaak zelf. 
De voorschriften, die van de Regeering zijn uitgegaan, de 

wet en de besluiten, schrijven aan de gemeentebesturen en aan 
niemand anders voor, te zorgen voor de vernietiging van afge
keurd vee en vleesch. 

De Regcering zegt in de Memorie van Antwoord, dat zeer vele 
gemeenten die taak niet ter hand genomen hebben. Het is waar 
tot op dit oogenblik, maar toen do Minister dien zin neerschreef, 
is hij toch zeer onbillijk geweest. Want de gemeentebesturen 
wisten van de plannen van de Nederlandsche Thermo Chemische 
Fabrieken af. De gemeentebesturen, die gaarne luisterden naar 
den raad van de Verecniging van Nederlandsche Gemeenten, 
wisten, dat deze vereeniging het centrale plan steunt. Dat onder 
die omstandigheden zeer vele gemeenten te lang gewacht heb
bon, is verkeerd, maar kan toch niet als een verwijt worden aan
gerekend. 

Toen bleek, dat het ook met de Nederlandsche Thermo Che
mische Fabrieken al te lang duurde, hebbon verschillende ge
meenten de zaak zelf ter hand genomen. 

Het is daarop, dat ik met den meesten nadruk wil wijzen. 
Ook de heer van der Sluis zei het zeer duidelijk. Eigenlijk, zoo 

zei hij, ben ik niet voor de Nederlandsche Thermo Chemische 
Fabrieken en ook niet voor do „Oekro", maar zou ik het werk 
willen doen uitgaan van de Overheid, in dit geval van de ge
meenten, die in de wet zelf daarvoor zijn aangewezen. 

Op dat punt ontmoeten wij elkaar volkomen. 
Het is ook naar mijn oordeel het beste en het kan nog. 
Ik wijs er op, dat in het ovorgroote deel van de provincie Noord

holland in de laatste drie, vier jaren gemeentelijke destrnctoren 
zijn tot stand gekomen, die voortreffelijk werken. Midwoud en 
Barsingerhorn bestaan al wat langer en Purmerend werkt r.u 
bijna een jaar. In Purmerend is de destructor gesticht door de 
gemeenten in den vorm, zooals de nieuwe Gemeentewet het 
mogelijk heeft gemaakt. 

In de gemeente Winterswijk gebeurt hetzelfde voor den Ach
terhoek van Gelderland. 

Door deze mogelijkheid van samenwerking van gemeenten, 
die in ieder opzicht aan te bevolen is, was hot wetsontwerp, dat 
vcor ons ligt, verouderd vóór het in do Kamer kwam. 

Een particuliere destructor, zooals die hier wordt voorgesteld 
te, Woerden, is niet meer noodig. Daarmee vervalt dus elke 
rechtsgrond, om daarvoor uit 's Lands schatkist f 1 080 000 te 
geven, zij het ook als rentedragend voorschot. Te meer nog, 
omdat indien men dat doet, de met Eijksgcld gestichte des
tructor te Woerden geheel onnoodig concurrentie zou aandoen 
aan do Noordhollandsche destrnctoren en aan de particuliere 
destructor to Oversehie. Mot dit laatste bedrijf hel) ik niets te 
maken en ik verdedig dat ook niet. Zooals u gehoord hebt, ver
dedig ik het Overheidsbedrijf, het gemeentelijk bedrijf. Maar dat 
neemt niet weg, dat de destructor te Oversehie met eigen geld 
bestaat en dat het volkomen onredelijk is, dat met Overheids
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geld een particuliere destructor, die óók goed werkt, wordt be
streden. Nog eens, dit particuliere bedrijf gaat mij niet aan, 
maar recht is recht; het gaat niet aan, dat met een millioen van 
de Regeering een bestaande destructor onmogelijk wordt gemaakt. 

Als het allemaal goed gaat, zooals de Regeering hoopt en in 
de stukken is uitgestippeld, dan voldoet de N. V. Nederland
sche Thermo Chemische Fabrieken aan haar financieele ver
plichtingen, lost af en betaalt rente. Best, Mijnheer de Voor
zitter! Maar niets beter dan de andere bedrijven, particuliere en 
gemeentelijke, die dat ook doen. En gesteld, dat de nieuwe 
thermo-chemische fabriek in Woerden dat eens niet doet, welke 
maatregelen kan de Regeering dan nemen? Van particulieren 
is nu reeds geen kapitaal te verkrijgen, en dan dus zeker niet. 
Als dat met Overheidsdestructoren gebeurt, dan worden de 
kosten gedragen door de gemeenten, die zijn aangesloten, zoo
als te 1'urmcrend. Als dat met het bedrijf te Woerden gebeurt, 
dan zal dat even goed door de gemeenten moeten worden be
taald, die daarbij zijn aangesloten, en die hebben daarin niet 
de minste zeggenschap. 

Verder spreekt het vanzelf, dat, als do Regccring geld geeft 
aan een particuliere onderneming, zij schuldig is hetzelfde geld 
te geven, en nog eerder, aan de gemeentelijke dcstructoren; men 
is er dus met dit bedrag van f 1 080 000 volstrekte niet af. Er 
is ook in het Voorloopig Verslag naar gevraagd. De steller van 
de Memorie van Antwoord heeft die verplichting erkend, want 
hij heeft gezegd: het zou moeten gebeuren, indien het noodig 
was en als verder de zaak geheel in orde bleek te zijn. Welnu, 
dat is zoo; men zou dus op dit oogenblik reeds kunnen komen 
vanwege de drie Noordbollandscho bedrijven en ook vanwege 
het Winterswijkschc bedrijf met de vraag: geef ons naar ver
houding evenveel. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is nog een andere grond, waarom 
de stichting van dezen destructor te Woerden niet is aan te 
bevelen. Wij hebben in do laatste jaren op dit gebied een rijke 
ervaring gekregen. Een van de opgedane ervaringen is deze, 
dat gebleken is, dat het gebied, dat de N. V. Nederlandsehe 
Thermo Chemische Fabrieken bestrijkt, Friesland, Groningen, 
Drenthe, Overijssel en een stuk van Gelderland, veel te groot 
is; de kosten van ophalen zijn te hoog. Het bedrijf werkt niet 
zoo voordeelig als een bedrijf, dat eon gebied omvat met een 
straal van 40, hoogstens 50 K.M. Dat is nog een heel eind, maar 
dan is hot mogelijk, dat zoo noodig dag voor dag het afgekeurde 
vee en vlcesch wordt opgehaald, zonder te veel kosten. Daar
om is het verkeerd een gebied te bestrijken, zooals Woerden 
zal hebben; ook dat is te groot. 

Hoofdzaak echter is : deze zaak is overbodig. 
Het kan anders en beter. He t Rijk behoeft daaraan geen geld 

te geven. Men moet er niet van schrikken, dat het toezic-ht op 
de , ,Gekro" en ook op de gemeentelijke destructoren niet vol
doende zou zijn; dit is volmaakt hetzelfde toezicht als dat over 
Bergum en dat over Woerden. Volmaakt hetzelfde toezicht zal 
er zijn op de instituten, die zonder Rijkssteun werken, als op 
die, welke er in Woerden en later nog elders misschien met 
Bijksgeld zouden komen. 

Ten slotte is het de vraag of de begrooting, waarvan ons de 
stukken op de griffie zijn overgelegd, wel geheel juist is op dit 
oogenblik. De Memorie van Antwoord zegt: het heeft jaren 
geduurd en wij zullen het nader moeten bezien. Het komt mij 
voor, dat het bedrag van één millioen, dat op het oogenblik 
nog genoemd wordt, veel te hoog is enda tde , ,Gekro" , diezegt, 
dat liet wel voor vijf ton kan, dichter bij de waarheid is dan 
de Regccring. Ik zeg daarvan niet veel, omdat in do Memorie 
van Antwoord staat, dat men toch niet meer uitgeeft dan 
noodig zal zijn. Dit heeft dus minder beteekenis, maar het is 
toch eigenaardig, dat men dit bedrag van één millioen, dat drie 
jaar geleden misschien wel goed was, handhaaft in de stukken. 

De gemeenten zullen m. i. het bosto doen hot Noordhol
landsche voorbeeld te volgen en de zaak zelf tor hand te nemen; 
dat kunnen zij doen, omdat de Noordhollandsche on ook do 
Winterswijkschc inrichtingen werken zonder verlies, voor een 
deel zelfs met winst. De ervaring, in Noordholland opgedaan, 
is nog niet zóó heel lang, maar het ziet er goed uit. Wij hebben 
juist het jongste verslag van Winterswijk ontvangen; dat ziet 
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er weer goed uit. Neemt men den kring niet te groot, ten 
hoogste 8 a 9 uur van het middelpunt af, dan is er alle kans 
op welslagen zonder eenig verlies. Men kan een goed product 
leveren. Het diermeel en het dierlijk vet gaan grif weg; men 
maakt winst of men komt uit. Welke reden kan er dan nog zijn 
om, zij het als rentedragend voorschot, dit millioen te wagen 
aan een destructor met een veel te groot gebied? Hoe men het 
ook ziet, dit zal niet kunnen. 

De heer Westerman zeide zooeven: theoretisch gezien is de 
onteigening van de cadavers en het wegnemen daarvan door de 
Overheid in strijd met het Nederlandsehe recht. Als men Over
neidsdestructoren neemt, wijkt men in elk geval het minst van 
het Nederlandsehe recht af; dit is veel beter dan zulk een par
ticuliere destructor. 

Mijns inziens kunnen wij ?eon grooteren dienst doen aan Zijn 
Excellentie den Minister, die er nu zit, dan door dit wetsont
werp te verwerpen. Het is op dit oogenblik niet meer te ver
dedigen. Waarom de Minister het niet heeft ingetrokken, kan 
men tusschen de regels door lezen, nl. omdat men met de 
Nederlandsehe Thermo Chemische Fabrieken in zee is gegaan 
en als fatsoenlijk man zijn woord moet houden. De Minister 
kan er niet af, maar hij kan het ook niet verdedigen met goede 
argumenten. Men kan er wel een woord over zegsen, maar het 
zijn argumenten, die niet meer slaan op den toestand vnn 
nu. Daarom, laat ons den Minister dit genoegen doen en dit 
ontwerp van wet niet aannemen. 

De heer Lovink: Mijnheer de Voorzitter! Na alles, wat over 
het voorschot aan do Nederlandsehe Thermo Chemische Fabrie
ken gezegd is, zal ik mij tot een korte opmerking bepalen. De 
ervaring, welke ik met die naamlooze vennootschap heb opge
daan, heeft mij geen gunstig denkbeeld van die maatschappij 
gegeven. Een jaar of 10 geleden kwam in de gemeente, waarin 
ik toen woonachtig was, een verzoek om zich bij die maatschap
pij aan te sluiten. Die gemeente heeft dat onmiddellijk gedaan, 
maar er is niets van terechtgekomen, absoluut niets. De ge
meente heeft zich zelf gered. Eenigen tijd geleden kwam er een 
brief van de Nederlandsehe Thermo Chemische Fabrieken, 
waarbij harerzijds het bestaande contract werd opgezegd, dat de 
gemeente met do Nederlandsehe Thermo Chemische Fa
brieken had gesloten. Tot dusverre was bepaald, dat er 
geen kosten voor de gemeente zouden voortvloeien uit 
dat contract. In het nieuwe contract werd evenwel be
paald, dat men voortaan f 400 per jaar zou hebben te betalen. 
Terwijl de gemeente, na herhaaldelijk geïnformeerd te hebben, 
niets hoorde, werd men nu plotseling weer geplaatst voor deze 
uitgaaf. Sinds ik kennis heb kunnen nomen van hetgeen in 
Noordholland is geschied door do installatie in Purmerend en 
ook elders in het land, ben ik het met de vorige sprekers eens, 
dat de in Woerden in het leven te roepen organisatie volmaakt 
overbodig is. Ik geloof niet, dat op het oogenblik een subsidie 
van 1 millioen gulden aan de Nederlandsehe Thermo Chemische 
Fabrieken noodzakelijk is. De Minister merkt op, dat het geen 
subsidie is. Inderdaad, het is een voorschot, maar zelfs dat voor
schot is m. i. niet noodig, want ik geloof, dat onder de tegen
woordige omstandigheden aan do stichting van een inrichting 
te Woerden meer nadeclon dan voordeden zijn verbonden. Naar 
mijn bescheiden meening zal het het beste zijn om dit ontwerp 
te verwerpen, want ik heb de overtuiging, dat de installaties. 
voor zoover zij bestaan of nog opgericht zullen worden, thans 
de destructie in Nederland zullen kunnen beheerschon. 

De geachte afgevaardigde de heer van der Sluis heeft straks 
de opmerking gemaakt, dat in een door don Minister bijeenge
roepen vergadering daar ook tegenwoordig is geweest een afge
vaardigde van de afdeeling Zuidholland van do Vereeniging 
van Nederlandsehe Gemeenten, welke afgevaardigde vóór uit 
ontwerp zou hebben gesproken. Ik weet niet, wat deze afge
vaardigde gezegd hoeft, maar hij heeft zeker niet weergegevi 'i 
de moening in Zuidholland. Voor zoover mij bekend is, zijn 
vele gemeentebesturen er tegen om aan deze maatschappij ecu 
voorschot te verlcenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal dus tegen het voorsiel 
stemmen. 
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Do hoor de Visser: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mij bij 
deze verzameling van onderwerpen, welke thans aan do orde 
zijn, slechts beperken tot het uitspreken van enkele woorden 
over de beteekenis van do wijziging, welke wordt voorgesteld, 
met betrelcking tot art. 108, waarbij een zeer belangrijke bezui
niging op do Warenwet wordt voorgesteld. 

Mijnheer do Voorzitter 1 Het lijkt mij goed, hier in het Parle
ment nog met een enkel woord or aan to herinneren wat eigen
lijk de beteekenis van die Warenwet is. De keuringsdiensten, 
welke daarmee samenhangen, zijn eigenlijk opgericht tot be
scherming van liet publiek. Tegelijkertijd werpt daarmede deze 
wet wel een zeer schel licht op de kapitalistische methoden in 
do productie en distributie, waarbij men er hoegenaamd niet 
tegen opziet, zelfs levensmiddelen en andere waren vóór hot 
verbruik, ter wille van de winst, eventueel te vergiftigen en te 
verknoeien. Daarvoor vond do Overheid het noodzakelijk om 
beschermende maatregelen te treffen en deze beschermende 
maatregelen vinden hun uitdrukking in deze diensten. Zij zijn 
clan ook, naar mijn meening, zeer in het bijzonder in dezen 
tijd, nu het in vele zaken juist zoo moeilijk en slecht gaat, 
dubbel noodzakelijk, wijl de neiging tot het verhoogen van do 
winst zoo mogelijk nu nog sterker werkt dan anders, om tot do 
bederving van de levensmiddelen en andere distributic-artikelen 
over te gaan. Het komt mij dus voor, dat, als er óén dienst 
is, waarop niet bezuinigd had mogen worden, het juist deze 
dienst is. Nu weet ik wel, dat dit gedeelte van deze verzame
ling van ontwerpen tegelijkertijd betcekent hot uitvoeren van 
het bekende Welterplan. He t is bekend, dat do commissie
Welter niet minder dan f 350 000 op dozen dienst voor den 
Staat wilde bezuinigen, wat later, zooals ook de Regecring 
mededeelde, een vergissing bleek te zijn. Maar men wil toch 
tot een bezuiniging van f 350 000 komen, nl. voor de eenc helft 
vanwege den Staat en voor de andere helft vanwege de gemeen
ten. Ik behoef niet te zeggen, dat uit deze omschrijving reeds 
blijkt, dat onze partij met dit soort van bezuiniging niet kon en 
ook nu niet wil meegaan. Wij kunnen een dergelijk weiteren niet 
bevorderen. He t zou immers naar onze innigste overtuiging 
zeer ten nadeele komen van het groote publiek en in het bij
zonder van de arbeidersklasse. Want het spreekt vanzelf, dat, 
als de levensmiddelen en de waren, die verbruikt worden, niet 
ernstig tegen vcrvalsching worden beschermd, de bourgeoisie 
toch wel maatregelen zal weten te vinden om zich goode en 
onvervalschtc levensmiddelen te verschaffen, maar de arbeiders
klasse, die in het bijzonder in dit tijdstip van ncdorgang genood
zaakt is ieder dubbeltje, bij wijze van spreken, driemaal om te 
keeren vóórdat het wordt uitgegeven, zal onder dezo bezuini
ging zeer ernstig leiden. Er is dus voor ons ook nu goen aan
leiding om met dit voorstel mee te gaan, maar or zijn meer 
redenen, waarom wij er tegen zijn. 

Do Minister rekent ons zelf voor, dat met toepassing van 
dezen maatregel niet minder dan B8 ambtenaren weer naar het 
leger der werldoozen zullen afvloeien, waardoor een loonbespa
ring zal ontstaan van f 252 104, een cijfer, dat de Ministor ons 
in de Memorie van Antwoord geeft. Door besparing op do loonen 
en op het materiaal van deze diensten was roods op de begrooting 
van L933 f 01 900 bezuinigd. In totaal zou f 350 000 worden be
zuinigd, zooals ik zeidc, waarvan de helft nu als winst voor het 
Rijk binnen moet komen. Ik herinner er aan, dat naar aanleiding 
hiervun ook een uitvoerig adres aan ons is toegezonden van do 
Algemeens Roomseh-Katholiekc Ambtenarenverooniging, die oen 
reeks van bezwaren aanvoert togen deze voorstellen. Ik zal uit 
dat uitvoerig adres niet citeorcn, ik wil alleen zoggen, dat ook 
deze Katholiek georganiseerde ambtenaren tegen deze methode 
van bezuinigen ernstig bezwaar hebben en er bij ons dan ook op 
aandringen om tot verworping van dit wetsontwerp mede te 
werken, ik wil wel zeggen, dat do Roomseh-Katholioke ainbte
m ren daarbij op mijn stem en stoun kunnen rekenen. 

Behalve de bezuinigingen, die ik reeds heb aangegeven en do 
verkeerde maatregelen, die hiermede samenhangen, hooft de 
Minister geprobeerd om althans een doel van do Kamer voor zijn 
plannen te winnen door toe te geven, dat de drastische loon
besparingen, die worden gesignaleerd in het Voorloopig Verslag, 

(de Visser e. a.) 
niet op doze wijze moeten worden tot stand gebracht, maar dat 
de loonsverlaging zal worden verschoven naar de algomecnc wet
telijke maatregelen, die men van plan is te nemen tot beperking 
van do inkomsten van de gemeente-ambtenaren. Er zijn politici, 
die niet alleen mot een half ei maar ook reeds met een doode 
musch blij zijn. Ons geacht medelid mejuffrouw Groeneweg was 
daarmede reeds zoo ingenomen, dat zij den Minister een woord 
van sympathie niet wilde onthouden. Ik wil wel zeggen, dat 
wij ons door do begane vergissing van de Woltcr-commissie, op 
dezen weg niet laten dringen. Wij stellen vast, dat volgens 
do officieole opgave het plan bestaat om op do 381 ambtenaren 
er 68 te bezuinigen, dat is ongeveer 19 pet., en dat te gelijk een 
groote loonsverlaging voor de overige ambtenaren in uitzicht 
wordt gesteld. 

Ik behoef niet te zeggen, dat wij mot deze wijze van bezui
niging niet medegaan. 

De Regeering doet nog een zg. tweodo concessie. He t oor
spronkelijke plan was om met ingang van 1 Augustus de voor
gestelde bezuiniging te doen ingaan. Het is intusschen zoo laat 
geworden, dat de Minister de mededooling doet, dat het plan 
bestaat dit op 1 Januari te doen. 

Mijnheer de Voorzitter 1 Al deze overwegingen zijn niet van 
dien aard, dat wij daarom iets tot den Minister willen toe
naderen en wij zullen dan ook onze stem aan dit wetsontwerp 
onthouden. 

De heer Effendi: Mijnheer do Voorzitter! Eigenlijk behoeven 
wij ons als vertegenwoordigers van do arbeidende klasse niet te 
mengen in een strijd tussohen twee burgerlijke groepen, die zich 
hobben geconcentreerd om deze tweo naamlooze vennootschap
pen. Maar omdat bij dezen strijd het belang van de arbeiders
klasse op het spel staat, gcloovon wij, dat hot onze plicht is ook 
bij deze aangelegenheid het woord te voeren. 

He t spreekt vanzelf, dat wij tegen dit voorstel zullen stem
men, dat van ons niet is te verwachten, dat wij onze stem 
zullen geven aan een speculatieve politiek van dezo Rcgeering 
om in doze omstandigheden zoo maar eon millioen weg te geven. 
Als wij onze stem daartegen verheffen, dan is hot niet om het 
bedrag, niet omdat liet bedraagt een millioen of een half mil
lioen, maar omdat wij er principieel tegon zijn, dat de Staat de 
rol speelt van geldschieter voor kapitalistische instellingen. Dit 
is te meer het geval, omdat wij ons moeten afvragen: wat is de 
roden, dat de Rcgeering in dezen moeilijken tijd, terwijl wij 
overal hoorcn de leuze van bezuiniging, enz., toch maar zoo 
mild is om dit millioen weg te geven, terwijl het risico bijzonder 
groot is. Het is gebleken, dat deze naamlooze vennootschap 
absoluut geen perspectieven biedt en dat zij niot in staat is do 
benoodigde golden bij elkaar te krijgen. Wat betcekent dat? 
Dat bcteokent, dat ook de kapitalistische wereld buiten den 
Staat in hot geheel geen vertrouwen stolt in do mogelijkheden 
van deze noamloozo vennootschap. 

Nu zegt do Regeering, dat zij niet van plan is om het risico, 
voortgesproten uit dit bedrijf, to aanvaarden, omdat de Bi 
ring van plan is, dat risico af to wentelen op do gemeenten. 
Hot is natuurlijk heel gemakkelijk voor de Rcgeering dat te 
zeggen en het aan do gemeenten to dictcorcn. Ik twijfel er dan 
ook geen oogonblik aan, of de gemeenten, zooals bij vorige ge
legenheden gebleken is, zullen dit dictaat van do Regecring 
aanvaarden. Wanneer de lasten afgewenteld worden op do ge
meenten, dan wordon do gemeenten weer in moeilijkheden ge
bracht en dan zullen daarvan de dupe worden do arbeiders en 
do armiten onder de armsten. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu vragen wij ons af: is or werkelijk 
behoefte aan do ondersteuning van dit nieuwe bedrijf? 

Er zijn hier verschillende sprekers geweest, die hebben aan
getoond, dat do behoefte aan dit nieuwe bedrijf niet bijzonder 
groot is, omdat do bestaande bedrijven voldoende capaciteit be
zitten om cvonlueelo uitbreiding op to nemen. Er is echter iets 
anders. Wannoor do Regecring eenmaal begint met dit voor
schot to geven, dan moet dat ook beteekenen, wil do Regecring 
consequent zijn in haar politiek, dat andere bedrijven later het 
recht hebben om ecu dergelijk voorschot van de Rcgeering te 
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verwachten. Nu zegt do Regeoring wel: dat zijn wij niet van 
plan, maar dan vragen wij ons toch af: vanwaar en waarvoor 
dan deze differentiatio en hevoorrochting van een bepaalde 
bedrijfsgroep? 

De hoer Schaper vervangt den lieer Ruys de Beerenbrouek 
op den Voorzittersstool. 

De heer Effendi: Mijnheer do Voorzitter! Do Regoering voert 
nog een ander argument aan, nl. het zoogenaamde economische 
motief. Do Regoering zegt, dat centralisatie economisch voor
deeliger is dan decentralisatie. Nu weten wij, dat ccntralisatio 
zeer zeker economisch voordcel kan brengen, maar dan is het 
voordeel niet voor de arbeiders, doch alleen voor de kapitalisti
sche groepen; want wat betcokent ccntralisatio van hot bedrijf? 
Dat beteekent in de eerste plaats de vervolmaking en do door
vooring van de rationalisatie. Ik vrees, dat daardoor de kleine 
bedrijven in het gedrang zullen komen, en dat beteekent tevens, 
dat do belangen van de arbeiders, die bij dio kleine bedrijven 
werken, niet gewaarborgd zijn. 

Een ander argument is, dat de centralisatie met zich brengt 
een verbetering van de hygiënische verzorging. Ik geloof, wan
neer men werkelijk de hygiëne ernstig wil bevorderen, dat het 
in het geheel niet noodig is daarvoor do bodrijven te centrali
seeren. 

Ons voornaamste bezwaar ligt hierin, dat, terwijl do Regoe
ring op het oogenblik moord en brand schreeuwt over het tekort 
op de begrooting, de Rogcering, ondanks dio wetenschap, toch 
deze groote uitgave wil oploggon aan do arbeidersklasse. Want 
wanneer mon die tekorten gaat dekken, zal de consequentie 
zijn, dat men weer gaat probecren een nieuwen aanslag to 
plegen op den levensstandaard van de arbeidersklasse. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn daarom absoluut tegen hot 
verleenen van dit voorschot aan het genoemde bedrijf, niet aan 
dit bedrijf speciaal, maar aan alle bedrijven überhaupt. Ik ge
loof, dat wij als arbeiders onze stom aan dit wotsontworp niet 
mogen geven. 

De heer Boon: Mijnheer de Voorzitter! Ook ik sluit mij aan 
bij de velen, die groot bezwaar hebben tegen het voorstel, om 
een voorschot van ruim 1 millioen gulden to geven aan de 
Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken. In dezen tijd, 
waarin te recht op iedoren gulden gekeken wordt, waarin 
geen cent wordt uitgegeven, dio niet noodig is, moot allereerst 
worden aangetoond, dat inderdaad deze uitgave dringend nood
zakelijk is. E n dat is mijns inziens niet aangetoond. 

Daarnaast staat, dat het particuliere bedrijf, dat in deze 
materie belangrijke sommen heeft gestoken, en dat vele ge
meenten bedient, daardoor ernstig zal worden benadeeld. 

He t Koninklijk besluit tot vernietiging van vee en vleesch 
is vnn 1020, en do inwerkingtreding in steeds uitgesteld. Eerst 
tot 1032, daarna tot 1033, thans voor Onbepaalden tijd. Is er nu 
plotseling periculum in mora, zoodat maar moet worden beslo
ten, dit millioen to geven? Aanvankelijk was de bedoeling, 
dat do Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken do destruc
tie in het heele land zouden bedienen, maar daaraan is geen uit
voering gcgoven, omdat er verlies was en gebrek aan kapitaal. 

Hoe stond Minister Verschuur tegenover dit voorstel? ITet 
is wel heol merkwaardig, dat Minister Verschuur in 1030 zeide 
(Memorie van Antwoord begrooting voor 1031) ; 

,,De ondcrgotoekendo hoeft evenwel na rijp beraad 
goineend, om der wille van de consequenties, aan liet 
verzoek van do naamloozo vennootschap om steun geen 
gevolg to moeten geven, ondanks zijn waardeering voor 
haar nuttigen arbeid. Do ervaring loert, dat groepen van 
gomeenten een rendoercnd bedrijf van destructie hebben 
gevestigd. Is het bedrijf in Bcrgum gesaneerd, dan zal 
het eveneens rendabel kunnen zijn en zal do naamlooze 
vennootschap het noodigo kapitaal voor uitbreiding van 
haar nuttig bedrijf kunnen vinden." 

(Boon.) 

Maar nog veel sterker is, wat de Minister zcidc bij het 
mondeling debat op 28 November 1030 (Handelingen I I , blz. 
762): 

,,Dit zou in elk geval noodzakelijk" zijn, maar dan zouden 
toch allo andere door mij genoemde bezwaren nog van kracht 
blijven, on wanneer ik uit do overweging, dat het moeilijk 
is om aan veler aandrang, die overweging vragen, niet te 
voldoen, hier zou verklaren, dat ik hot gaarne nog eens in 
overweging zal nemen, of ik rnet mijn beide genoemde 
collega's nog overleg zal plegen, dan wil dit niet zooveel 
zeggen als bet gewoonlijk zeggen wil, wanneer ik van dozen 
kant zeg, dat ik oen zaak wil overwegen." 

En de Minister voegdo daaraan toe: 

,,Tk bezit in het geheel niet het vertrouwen, dat ik bij dit 
overleg met mijn beide ambtgenootcn de moeilijkheden zal 
kunnen overwinnen, maar het gevraagde overleg zul ik, in 
dien zin verstaan, gaarne toezeggen." 

Do strekking is duidelijk ! Maar daarom moet men niet ver
wijten aan degenen, dio begonnen zijn met een particulier be
drijf, dat zij geweten hebben, dat er steun aan de Nederlandsche 
Thermo Chemische Fabrieken zou komen van do zijde van do 
Regeering. Wanneer men ziet, wat Minister Verschuur heeft 
gezegd, kon men er toch op rekenen, dat dat zeer onwaarschijn
lijk was en dat men gerust in zee kon gaan. Er zijn dan ook tal 
van destructoren opgericht, gemeentelijke en een particuliere, 
de „Gekro" in Overschie. 

Er wordt nu gezegd, dat er groote tevredenheid heorscht over 
do werking van het bedrijf to Bergum, en te recht. Er zijn voor
treffelijke getuigenissen. Maar zijn er minder voortreffelijke 
getuigenissen van het bedrijf in Overschie? Wij hebben ze ge
hoord van Haarlem, Rotterdam, Alkmaar, 's Gravenhage, Zaan
dam, en de ongeveer honderd andere gemeenten, dio er door wor
den bediend. Het gaat dus niet aan, daaruit een tegenstelling to 
mak-en tusschen beide bedrijven. 

Wat de capaciteit betreft, deze is van het bedrijf to Ovorschio 
van dien aard, dat het heele westen er door bediend kan worden; 
het kan worden uitgebreid tot een bedrijf van ongeveer een zelfde 
capaciteit als dat to Woerden. Een centralisatie kan evengoed 
bereikt worden door een behoorlijke samenwerking, immers alle 
destructiebedrijven zijn in één centrale vereenigd, behalve de 
Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken! Nu zegt do Minis
ter to rocht, dat hij zelf aanvaardt, dat kapitaalversohafting 
alleen dan gerechtvaardigd is, wanneer vaststaat, dat het bedrijf 
voor do goede naloving van de wet noodig is. Inderdaad is dat 
de rechtsgrond, waarop de kapitaalverschaffing zou moeten zijn 
gebaseerd. Welnu, het is mijn volle overtuiging, dat voor een 
goede naleving van do wet do destructor to Woerden ounoodig is. 
BrjnA het geheelo land wordt bediend door de destructoren. 
Woorden is inderdaad een luxe, terwijl, door de Overheid aan een 
particuliere ondernoming geld wordt gegeven, waardoor onnoo
dig aan andere vennootschappen nadeel wordt toegebracht, Er 
zou geen risico voor het Rijk zijn. De Minister zegt, dat lut 
risico voor do bedrijfsuitkomsten van Woerden bij de gemeenten 
ligt. Maar als men do Vereeniging van Nederlandsche Gen n
ten hoort, dan ziet men, dat het risico juist bij het Rijk ligt. 
Intussohen, waar het ook ligt, het risico ligt altijd bij de Over
heid. 

Nu zegt de Minister, dat wij wel niet zooveel waarborg 
hebben in hot aandeelenkapitaal, dat gering is, maar in de 
bezittingen der vennootschap. Ik zou echter do particuliere bank 
wel eens willen zien, dio op de Incourante bezittingen der ven
nootschap een bedrag zou willen geven. Hetzelfde hebben wij 
indertijd gehoord van het hoogovenbedrij f te Umuiden, maar 
do 5 millioen, die wij daaraan hebben gegeven, zullen wij wel 
nimmer meer terugzien, evenmin als het bedrag, dat AmBter
dam er in gestoken heeft. 

Ik begrijp volkomen, dat de heer van den Heuvel zeide, dat 
hom een glimlach op het gelaat kwam, toen hij in de stukken 
las. dat Woerden en Bergum volkomen gescheiden zijn. Fat 
is uitgesloten. Wanneer men heeft oon gemeenschappelijk col
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h>ge van commissarissen en directie en een gemeenschappelijk 
•Kantoor te Amsterdam, dan kan het niet anders of de inkom
sten en uitgaven van Woerden en Bergum blijven niet geheel 
uit elkaar. 

Maar ik heb nog meer geglimlacht, toen ik in de stukken las: 
Minst maken is niet het doel van de vennootschap. 

Ik waardeer het in den Minister, dat hij deze naïcveteit van 
zijn voorganger nog voor zijn rekening heeft genomen door te 
zeggen, dat dat inderdaad niet zoo dwaas is, want dat er was 
een idealistische opzet. Maar moet het nu worden voorgesteld 
ais charitas? Dit bedrijf is natuurlijk wel opgezet om winst te 
maken. En wanneer de Minister zegt: deze menschon wilden 
aan de gemeenten zelfs iets toegeven, daaruit blijkt, hoe 
idealistisch hun opzet is geweest, dan is ook dat onjuist, want 
deze mensehen dachten bij de oprichting, dat zij wel zooveel 
winst zouden maken, dat ook bij een premie voor de aange
sloten gemeenten zij nog wel dividend zouden kunnen verdienen. 
Dat is tegengevallen en achteraf blijkt, dat zij den gemeenten 
niet alleen niets toe kunnen geven, maar dat zij zelfs van de 
gemeenten bedragen hebben moeten vragen. Maar daaruit moet 
men dan ook niet de conclusie trekken, dat het een charitatief 
bedrijf was. De Minister zal dus begrijpen, dat ik een glimlach 
op het gezicht kreeg, toen ik deze tirade in de stukken las. 

Ten slotte: is het niet mogelijk alsnog samenwerking te ver
krijgen tusschen de destructoren. ook van de Nederlandsche 
Thermo Chemische Fabrieken, die inderdaad in het noorden 
voortreffelijk werk heeft gedaan? Wanneer wij dit wetsontwerp 
verworpen, zullen er veel meer mogelijkheden om tot samen
werking te komen zijn, dan wanneer wij het aannemen. Toen 
het destijds beproefd is door Overschie, is zij door de Neder
landsche Thermo Chemische Fabrieken afwijzend ontvangen, 
flat was heel begrijpelijk. Deze menscben dachten: straks krij
gen wij van de Regeering een millioen en wat hebben wij dus 
met deze kleine mannetjes te doen? Maar wanneer het millioen 
niet komt, dan zal de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrie
ken heel wat minder hoog te paard zitten en dan zal men 
begrijpen, dat het noodig is te komen tot samenwerking en 
verdeeling van het destructiegebied. Na verwerping van dit 
wetsontwerp — en ik vermoed, dat de Minister van Financiën 
niet bepaald boos zal kijken als hij dit millioen in kas kan 
houden — zullen er meer mogelijkheden van samenwerking 
komen en daarom geloof ik, dat het in het belang der zaak zal 
zijn, als wij dit wetsontwerp verwerpen. 

De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter! He t moge mij ver
gund zijn om nog een enkel woord te spreken in het belang 
van het voorstel van de Regeering. Er zijn daarover al ver
schillende sprekers aan het woord geweest, waarvan het meeren
deel zicli geopenbaard heeft als tegenstanders van het onder
havige voorstel. Ik acht het niettemin noodzakelijk, omdat ik te 
dien opzichte een gevestigde overtuiging heb, om hier een enkel 
woord in het belang van het voorstel van de Regeering te uiten. 
Ik moge daarbij herinneren aan een stukje geschiedenis, dat 
aan do indiening van dit voorstel is voorafgegaan. 

In hot jaar 1930 is er blijkens het Voorloopig Verslag op hoofd
stuk X een sterke aandrang door de Kamer op de Regcering 
uitgeoefend om te bevorderen, dat een destructiebedrijf zooveel 
mogelijk voor geheel Nederland zou worden ingevoerd. Naar 
aanleiding van de gemaakte opmerkingen, in dat Voorloopig 
Verslag en ook ten gevol<*e van de toezegging bij de behandeling 
van hoofdstuk X in de Tweede Kamer destijds door de Begee
ring gedaan, heeft de Regeoring zich nadien, om het destructie
bedrijf voor geheel Nederland meer effectief te maken, ook in 
verband met de invoering van een wettelijke regeling in het 
belang der volksgezondheid, zich gewend tot de Nederlandsche 
Vereeniging van Thermo Chemische Fabrieken, welke in het 
noorden des lands een destructor had, en daarmede overleg 
gepleegd om op deze wijze het gestelde doel te bereiken. Het 
resultaat van dit overleg heeft geleid tot het onderhavige voor
stel. 

Nu dit wetsvoorstel er is, is er van de zijde der Kamer daar
tegen een krachtig verzot gerezen. Ik meen echter, dat dit 
verzet niet op de juiste gronden berust. Bij verschillende 
sprekers is nl. daarbij gebleken, dat men feitelijk iets tegen de 
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gestie van het bedrijf der Nederlandsche Thermo Chemische 
Fabrieken heeft, zooals die in het noorden van het land werken. 

In het Voorloopig Verslag betreffende dit voorstel komt name
lijk duidelijk tot uiting, dat tal van leden geen vertrouwen 
stellen in de gestie van die vereeniging, omdat haar destructie
bedrijf te veel geld heeft gekost, en zelfs hedenmiddag is dit bij 
tal van sprekers weer bij vernieuwing gebleken. 

Bestaat er echter nu eenige aanleiding toe om aan de Neder
landsche Thermo Chemische Fabrieken, gezien het werk, dat 
die vereeniging in de practijk heeft verricht in het belang van 
de volksgezondheid, het vertrouwen te ontzeggen. Wanneer in 
het noorden en oosten des lands honderden gemeenten en daar
naast ook de inspecteurs van de Volksgezondheid allen hun 
groote tevredenheid uitspreken over het werk, dat de Neder
landsche Thermo Chemische Fabrieken hebben verricht in die 
streken, dan komt het mij voor, dat er in de Kamer wel buiten
gewoon veel moed toe behoort, wanneer men dan deze des
ondanks zijn vertrouwen ontzegt. Mijns inziens is er echter geen 
enkele reden om die vereeniging het vertrouwen niet waardig 
te achten. Ik meen, dat het noodig is wanneer ik hierop even 
de aandacht vestig, en een woord in het belang dezer vereeni
ging spreek. 

Wat de quaostie van den duren opzet van de zaak betreft, 
moet men toch niet vergeten, dat men hier te doen had met een 
geheel nieuwe onderneming. Er moesten daarom allerlei proef
nemingen genomen worden, en al heel spoedig verbeteringen in 
het bedrijf worden aangebracht en inderdaad zullen ook in het 
begin van de exploitatie van dit nieuwe bedrijf wel eenige 
fouten zijn gemaakt, wat ook niemand behoeft te verwonderen. 
Nu heeft deze vereeniging in dat opzicht haar leergeld betaald 
en wanneer door haar een nieuwe destructor wordt opgericht, 
zal deze dan ook onder veel voordeeliger omstandigheden en 
voorwaarden kunnen werken dan destijds het geval was toen de 
destructor in Bergum tot stand werd gebracht, te meer, omdat 
men toen in veel opzichten onkundig tegenover deze nieuwe zaak 
stond. Van het leergeld, dat de Nederlandsche Thermo Che
mische Fabrieken echter hebben betaald, hebben andere fabrie
ken geprofiteerd, die de fouten hebben kunnen zien en deze dus 
niet behoefden te maken. Vandaar dat het misschien mogelijk 
is, dat later opgerichte fabrieken deze goedkooper konden cxploi
teeren dan dit met de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrie
ken hot geval is geweest. Dat tijdperk is echter voor de Neder
landsche Thermo Chemische Fabrieken achter den rug en 
niemand kan tegenspreken, dat alle gemeenten en alle land
bouworganisaties in het noorden en oosten des lands niet alleen 
in financieel opzicht de Nederlandsche Thermo Chemische Fa
brieken haar vertrouwen voor bet heden hebben geschonken, 
maar ook dit in de toekomst, mede door den arbeid dezer ver
eeniging, zullen blijven schenken. 

Nu heeft men hier telkens gesproken over het millioen, dat be
schikbaar gesteld zou moeten worden voor de Nederlandsche 
Thermo Chemische Fabrieken, noodig voor de oprichting van een 
destructor in het westen van het land. Ik heb enkele geachte 
afgevaardigden hier zelfs hooren spreken van een subsidie. Maar 
men heeft hier toch alleen te doen met een rentegovend voor
schot, waarvoor de gemeenten mede verantwoordelijk zijn ge
steld. 

Daarom komt het mij voor, dat men niet van een subsidie 
mag spreken en ook niet mag denken, dat een gedeelte van het 
voorgestelde bedrag voor het Rijk weg zal zijn. Ook in dat op
zicht dragen de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken 
en de gemeenten beide de verantwoordelijkheid voor het betalen 
der rente en aflossing. Wanneer men den Nederlandschen Ther
mo Chcmischen Fabrieken echter eenig vertrouwen zou willen 
Bchenken, dan moet men het ook zoo willen zien, dat die 
verantwoordelijkheid door de Nederlandsche Thermo Chemische 
Fabrieken wordt gevoeld en dat ten gevolge daarvan het ter 
beschikking te stellen bedrag voor den houw van een nieuwen 
destructor eenmaal weer terugbetaald zal worden aan het Rijk. 

Wanneer wij dus do kleine proporties zien van deze zaak, 
zooals ze in werkelijkheid is, dan zouden wij kunnen zeggen, dat 
de uitbreiding van liet destructiebedrijf van het noorden uit naar 
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het westen door middel van de Ncderlandsche Thermo Chemi
sche Fabrieken den Staat geen cent zal kosten. 

Ik geloof bovendien, dat juist aan centralisatie op dit gebied 
groote voordeden zijn verbonden. Ik heb altijd gestaan op het 
standpunt van decentralisatie. Men weet dit uit de houding, die 
ik destijds heb aangenomen bij de behandeling van de Ziekte
wet. Op dit gebied gevoel ik echter ontzaglijk veel voor centra
lisatie. Op deze wijze kan immers de noodige eenheid in de 
controle worden aangebracht en zal de controle beter kunnen 
geschieden en het Rijk ook minder kosten dan wanneer het 
destructorgebied in dit opzicht in kleine stukken uit elkaar ligt. 

Er is echter nog een belangrijke factor, die pleit voor cen
tralisatie, nl. dat op deze wijze een grondige bestrijding van 
veeziekten kan plaats hebben. Ik zou er zelfs voor gevoeld heb
ben, wanneer men van dit bedrijf had gemaakt een semi-over
heidsbedrijf. Dat klinkt uit mijn mond misschien eenigszins 
vreemd, maar ik bezie de zaken nuchter en ik geloof, dat het 
in het belang van de volksgezondheid was geweest, indien men 
daartoe was overgegaan. Wanneer een vereeniging een groot 
deel van het land bestrijkt, dan kan men de veeziekten door 
middel van haar destructiebedrijf in zeer sterke mate bestrijden, 
want dan heeft men dit voordeel — in het noorden des lands 
hebben de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken dat 
reeds gedaan —, dat men dat deel van het land, dat door een 
destructiebedrijf wordt bewerkt, in kaart kan brengen en daarop 
precies kan aangeven, op welke plaatsen een bepaalde veeziekte 
is uitgebroken en waar zij vervolgens optreedt, zoodat men 
precies kan nagaan, hoe de ziekte zich ontwikkelt en waar zij 
eindigt. De Ncderlandsche Thermo Chemische Fabrieken heb
ben dit het vorige jaar in Friesland gedaan, toen de ziekte onder 
de kalveren uitbrak in een bepaalde streek, en daardoor heeft 
men deze ziekte krachtig kunnen bestrijden. Ook in verband 
daarmede achten wij dus centralisatie van het destructiebedrijf 
van groot belang, want een afdoende bestrijding der veeziekten 
is alleen mogelijk, wanneer een dergelijk bedrijf in één hand 
berust en een groot gedeelte van het land bestrijkt. De Neder
landsche Thermo Chemische Fabrieken hebben daartoe krachtig 
medegewerkt, wat door de omvangrijkheid van haar bedrijf 
mogelijk was, en mede omdat door de centralisatie van het 
destructiebedrijf do controle op de meest doelmatige wijze kan 
plaats vinden, zal ik op grond van deze argumenten, overtuigd, 
dat deze zaak den Staat geen cent kost, niet de grootste vrij
moedigheid mijn stem aan dit voorstel geven. 

De heer Vervoorn: Mijnheer do Voorzitter! Ik zou na de 
vele sprekers, die reeds gesproken hebben, niet meer het woord 
gevraagd hebben, wanneer er niet een enkel punt was, waarop 
ik meen de aandacht te moeten vestigen. 

In de eerste plaats ben ik het volkomen eens met degenen, 
die gezegd hebben, dat de begrooting te hoog is en dat op Int 
oogenblik een bedrag van f 1 080 000 niet noodig is voor den 
bouw van een destructor. Er is wel gezegd: wanneer men dat 
bedrag uittrekt, dan behoeft dat nog niet altijd uitgegeven te 
worden, maar ik vind het gevaarlijk om dat bedrag uit te trek
ken, want in dat geval zal do bouw eenigszins royaal worden 
opgezet. 

Ecu bezwaar, dat ook door andere sprekers naar voren is ge
bracht, is, dat er op het oogenblik aan een destructor te Woorden 
geen behoefte is. He t gaat m. i. niet aan om hier mot Staats
geld een ander particulier bedrijf in den grond te boren; men 
kan wel zeggen, dat , ook al wordt dit voorstel aangenomen, het 
andere bedrijf kan blijven bestaan, maar het spreekt vanzelf, 
dat, als or in Woerden een destructor komt, terwijl er reeds 
dergelijke bedrijven zijn in Dordrecht, Overschie en in Noord
holland, dan deze bedrijven, aangezien het aantal gestorven 
dieren niet zoo groot is, dat ze in bedrijf kunnen worden ge
houden, absoluut in den grond worden geboord. 

Er is opgemerkt, dat het bedrijf te Overschie zich niet vol
doende heeft kunnen ontwikkelen om aan do eischen te voldoen. 
Mijnheer de Voorzitter! Er is tegen dat bedrijf voortdurend 
actie gevoerd door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeen
ten, die van de Nede"''hindsche Thermo Chemische Fabrieken een 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1933—1931. — I I . 

(Vervoorn e. a.) 
bedrag van f 1000 heeft ontvangen om voor dit bedrijf propa
ganda te maken. Vele gemeenten zijn door de actie van genoemde 
vereeniging er toe gebracht om zich aan te sluiten bij do 
Thermo Chemische Fabrieken, hetgeen zij niet zouden gedaan 
hebben, indien do Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten 
dat advies niet had gegeven. Daarom heeft men zeer ten 
onrechte aan de „Gekro" verweten, dat zij niet van voldoende 
capaciteit was, want wanneer men een bedrijf gaat inrichten, 
dan doet men dat m verband met het vee, dat verwerkt kan 
worden, en wanneer de „Gekro" ook waarborgen had gehad, 
dat meerdere gemeenten er zich bij zouden aansluiten, dan zou 
zij zeker haar bedrijf hebben kunnen inrichten op de verwerking 
van meer veo. 

Er wordt gezegd, dat de Thermo Chemische Fabrieken wel 
steeds hun bedrijf voordeelig zullen kunnen inrichten en dat de 
teruggave van het voorschot zeer zeker gewaarborgd zal zijn. 

Immers, zegt de Minister, de gemeenten zullen ! 1 risico 
dragen voorjaren, waarin de exploitatie-uitkomsten de uitgaven 
niet zullen dekken. Het Rijk neemt geen risico op zich; hier 
worden eenvoudig allo risico's van het bedrijf op de gemeenten 
gelegd, die toch reeds zoo met lasten zijn bezwaard, wier inkom
sten zijn verminderd; bovendien krijgen zij het risico van het be
drijf te dragen. Dit zijn vooral de plattelandsgemeenten. De kos
ten van aansluiting zijn ook niet onbelangrijk. Artikel 11 der 
concept-overeenkomst b.v. luidt: 

,,Voor zoover betreft dieren, waarbij onthuiding door de 
daartoe bevoegde autoriteiten, ingevolge de bepalingen der 
Veewet, verboden is, moet voor do onschadelijkmaking aan 
de N. V. worden vergoed voor een stier, koe, vaars, pink' of 
paard f30, voor een kalf (mest of graskalf), veulen cii 
varken, zwaarder dan 50 K.G, f 20 ." 

Dit is voor verschillende gemeenten een zeer zware bepaling. 
Ts nu een dergelijk voorschrift, als de Veewet geeft, voor elke ge
meente hetzelfde'? Moet, wanneer op do Noordhollandsche eilan
den Tessel, Terschelling, Vlieland een koe of een varken sterft, 
de auto daar dan komen om liet te transporteeren naar Woerden 
of een van die andere plaatsen? Hetzelfde geldt voor Zeeuwsch
Vlaanderen. Hier moet verschil gemaakt worden tusschen do 
veerijke streken en de streken met betrekkelijk weinig veo. In de 
gemeenten, die zoo veraf liggen van een destructor, kan men 
volgens de oude methode dat vee wel begraven, na onbruikbaar
making met petroleum of dergelijke middelen. 

Over het financieel beheer der Nederlandsche Thermo Chemi
sche Fabrieken is gesproken door den heer Bakker. Ik heb mij 
de moeite gegeven even te zien in de stukken op de griffie en 
daaruit is mij gebleken, dat aan het hoofd van dit bedrijf staan 
twee directeuren en nog een bedrijfsdirecteur, allen met meer 
dan f 7000 salaris, welk bedrag reeds in 1927 op dezelfde hooütc 
stond en ondank-s de slechte resultaten van dit bedrijf steeds het
zelfde is gebleven, liet had dus op den weg gelegen van do 
Thermo Chemische Fabrieken om, wanneer de resultaten niet 
gunstig waren, die salarissen te verminderen. Bovendien heeft 
ook nog de raad van beheer een salaris van oorspronkelijk f 7000; 
later is dit verminderd tot f 4-100. Do oprichtingskosten zijn ook 
kolossaal. 

Op dien grond acht ik het niet verantwoord in dezen tijd, nu op 
tal van uitgavi n moet worden besnoeid, waar de Troonrede zelfs 
zegt, dat verschillende diensten zullen moeten worden ingekrom
pen, nu voor het lager onderwijs zooveel minder moet worden 
uitgegeven en tal van scholen moeten worden opgeheven, om dit 
voorschot aan de naamlooze vennootschap te verstrekken. Ik 
acht het ook niet noodig in het belang van de volksgezondheid; 
deze wordt niet geschaad, wanneer dit wetsontwerp niet wordt 
aangenomen, omdat door de andere dcstruetoren voldoende 
hierin voorzien wordt. 

De heer Slotemaker de Bruine, Minister van Sociale Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik moge mij eerst een enkel woord ver
oorloven over art. 108. De beer de Visser heeft medegedeeld, 
dat hij voornemens is tegen dit wetsontwerp ie stemmen. Ik 
moet hem vragen, dat nog eens te overwegen, want het wets
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ontwerp beoogt, den post te verhoogen met f 281 101. Wanneer 
dus deze post verworpen zou worden, zou ik uit de diensten 
zooveel moeten persen, dat ik er f 281 000 meer uithaal. De 
vergissing van den geachten afgevaardigde is deze, dat men wel 
inderdaad in verband met dezen begrootingspost kan praten over 
de plannen van de Eegeering in zake de keuringsdiensten, maar 
dat de verhooging van dezen begrootingspost noodzakelijk is, 
omdat de plannen van de Eegeering nog niet zijn doorgezet. 

De heer Ruys de Beerenbrouck neemt den Voorzittersstoel 
weder in. 

De heer Slotemaker de Bruine, Minister van Sociale Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Hoe staat het nu met de plannen van 
de Eegeering zelf? Ik mag er op wijzen, dat reeds eenigen tijd 
de Eegeering de overtuiging had, dat ook op het artikel, dat nu 
in de begrooting voor 1934 is art. 58, „bijdragen aan de ge
meenten in jaarlijksche kosten van keuringsdiensten", zou moe
ten worden bezuinigd. Maar nu moet ik, om zoo aanstonds een 
afwijzend antwoord aan mejuffrouw Groeneweg te argumentee
ren, even hierop de aandacht vestigen, dat de vraag, of er be
zuinigd moest worden, algemeen bevestigend beantwoord is; 
maar dat de vraag, hoe er bezuinigd zou kunnen worden, zóó 
veelvuldig onderscheiden is beantwoord, dat — als ik nu nog 
weer over nieuwe plannen praten ga — er van een bezuiniging 
heclcmaal niets komt. Ik ben begonnen met te krijgen een rap
port-Bercnstcyn, dat zei: maak minder keuringsdiensten. Toen 
kreeg 'k van de commissie-Welter een rapport, dat zei: vind het 
door reorganisatie en door een vermindering van salarissen. De 
Maatschappij van Nijverheid en Handel heeft daarna geadviseerd 
met betrekking tot de methode, waarop de Warenwet wordt 
toegepast. De Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten heeft 
daarna een voorstel gedaan, ten opzichte waarvan ik niet onvrien
delijk ben, wanneer ik zeg, dat het nog niet geheel en al rijp zou 
zijn voor toepassing. Ik heb gekregen het rapport van de hoofd
inspectie. E n ik heb op 5 September en 3 October het verzoek 
gekregen van den Centralen Ambtenaarsbond en den Boomsch
Katholieken Ambtenaarsbond om over een andere methode te 
gaan praten. Nu zal het de Kamer waarschijnlijk duidelijk zijn, 
dat — indien ik voorshands met Berensteyn. Welter, Nijverheid 
en Handel, Nederlandsche Gemeenten, hoofdinspectie, Centrale
ambtenaren en Eoomsch-Katholieke ambtenaren (dat zijn nog 
maar zeven voorstellen) zou gaan praten en ik open was voor 
een achtste en negende — er van bezuiniging niet alleen op 
1 Augustus, maar ook op 1 Januari niets ter wereld komen zou. 
E n wanneer mejuffrouw Groeneweg gezegd heeft, dat zij het 
niet heel correct van mij vindt, dat de ambtenaren op hun beide 
verzoeken om mij te mogen spreken niet ten antwoord hebben 
gekregen, dat ik met hen zou gaan overleggen, dan zal zij nu 
wellicht erkennen, dat ik moeilijk met de ambtenaren kon gaan 
overleggen, noch ook met de Vereeniging van Nederlandsche 
Gemeenten, noch ook met wie anders, nu ik eenmaal de over
tuiging had, dat althans met Januari de zaak in orde zou moeten 
kunnen komen. De weg, die daarbij gekozen is, was aanvankelijk 
deze: reorganisatie van de diensten en een belangrijke winst op 
de salarissen. 

Ik ben dankbaar voor de instemming, die het in de Kamer 
gevonden heeft, toen ik bij mijn optreden heb gemeend, dat 
de regeling van de salarissen niet afzonderlijk zou moeten 
piaats hebben, dat ook niet dergelijke exorbitante verschillen 
tusschen het bestaande en het nieuwe salaris zouden moeten 
worden doorgezet als aanvankelijk de lijst deed vermoeden en dat 
deze zaak zal behandeld worden in verband met het wetsont
werp, dat door mijn ambtgenoot van Binncnlandsche Zaken 
hier zal verdedigd worden. Blijft over voor het oogenblik, ten 
einde toch iets te bereiken, een reorganisatie van de diensten. 
V t hm, daaromtrent heb ik het rapport van mijn hoofdinspec
teur gekregen; en aan de gemeenten is medegedeeld, dat ik 
verwacht, dat tegen 1 Januari deze reorganisatie haar beslag zal 
lebben. 

Nu heeft mejuffrouw Groeneweg gevraagd, of het toch niet 
wenschelijk is om eenige bepaalde onderwerpen daarbij nog eens 
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te bezien. Zoo heeft zij gezegd: Ik vrees voor aantasting van de 
buitendiensten; ik vrees voor een bepaalde vermindering, die 
in het district Zwolle bijzonder ongelukkig zou zijn; ik vraag, 
of er in zake de opleiding niet misschien andere maatregelen 
kunnen worden genomen. Welnu, Mijnheer de Voorzitter, ik heb 
geen enkel bezwaar om aan mijn hoofdinspecteur te vragen, 
deze opmerkingen, voor zoover zij een toepassing betreffen van 
den bepaalden maatregel, nog opnieuw te overwegen; maar ik 
beb wel bezwaar om te zeggen, dat ik, hetzij met den hoofd
inspecteur zal gaan overleggen, hetzij met de ambtenaren zal 
gaan overleggen; dat ik dus deze zaak voorshands niet zal door
zetten. E n dat wel om de reden, die ik zooeven heb gezegd: 
wanneer ik op 12 October vertel, dat alles nog onzeker is, dan 
moeten de gemeentebesturen wel zeggen, dat zij voorloopig nog 
af kunnen wachten; en dan is het volstrekt uitgesloten, dat de 
zaak op 1 Januari, ook zelfs ten deele, zou kunnen werken. Maar 
ik acht het met het oog op de schatkist noodzakelijk, dat hier 
met bezuiniging althans worde begonnen. 

Ik herhaal dus, dat men goed zal doen om vóór dit wets
ontwerp te stemmen, omdat ik dan voor dit jaar krijg wat ik 
noodig heb; en ik heb tevens gezegd, in welken vorm ik hoop 
het beleid verder ter zake te voeren. 

In de tweede plaats moet ik het een en ander zeggen over den 
destructor. Ik wil er op wijzen, dat drie vragen eigenlijk do zaak 
beheerschen; dat is ten eerste: moet er worden gecentraliseerd, 
ja of neen?; ten tweede: zoo ja, moet dat geschieden via de 
Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken?, en ten derde: 
zoo ja, moet dat geschieden al of niet met Eijkssteun? Ik zal 
dus daarover spreken en daarom bijzonderheden voor een deel 
ter zijde laten. 

Ik veroorloof mij in verband met de opmerkingen van den 
heer Vervoorn intusschen wel te zeggen, dat ik geenszins met 
hem instem, dat wij het eigenlijk wel kunnen doen met begraven 
en petroleum. Want ik geloof, dat wij goed hebben gedaan sinds 
de wet van 25 Juli 1919 te zeggen, dat wij anders moeten han
delen; en dat wij met bet oog op de volksgezondheid op dit 
punt niet een zekere reactie moeten inluiden. 

Er zijn enkele speciali.a in dit debat vermeld met betrekking 
tot de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken, de 
„Gekro", en andere vragen, die ik zal laten rusten, om rede
nen, die wel zullen blijken; op sommige zal ik intusschen 
ingaan. Maar de eerste vraag is: Wilt gij als Eegeering centra
liseeren, wilt gij dat via de Nederlandsche Thermo Chemische 
Fabrieken en wilt gij dat met Eijkssteun? Nu wijs ik er op, dat 
deze drie punten door de Eegeering op 16 September 1932 in 
positieven zin zijn beantwoord, omdat de Eegeering op dien 
dag het contract gcteekend heeft, welk contract ik vond bij 
mijn optreden en dat ik natuurlijk niet alleen juridisch, maar 
ook moreel geheel voor mijn rekening neem. 

De vraag, die ik dus moet beantwoorden, is deze: Hoe is de 
Eegeering er toe gekomen om deze keuze te doen? Ik maak 
mij sterk, dat i e geachte afgevaardigde de heer Westerman al 
te somber was, toen hij zeide, dat er alleen schrale argumenten 
vóór zijn aangevoerd. Ik wil wel het een en ander zeggen, dat 
niet schraal zal zijn. De argumenten staan in cle stukken, in de 
Nota van u, Mijnheer de Voorzitter, toen u nog in andere 
qualiteit Nota's aan de Kamer deed toekomen, en in mijn 
Memorie van Antwoord. 

Ik moet hier een kleine kantteekenmg maken op hetgeen do 
geachte afgevaardigde de heer van den Heuvel heeft gezegd 
over de commissie, die een zeker onderwerp heeft onderzocht 
en die samengesteld was op een wijze, die door den geachten 
afgevaardigde niet werd bewonderd. 

Ik dank den geachten afgevaardigde den heer van der Sluis, 
omdat hij op de bedoelde samenkomst — want het was veel 
meer een samenkomst tot overleg dan wel een commissie om 
rapport uit te brengen — het juiste licht heeft laten vallen. 
En wanneer de heer van den Heuvel van meening is — wat ik 
letterlijk uit zijn mond heb opgeteekend —, dat er „een schijn" 
is van een minder gelukkige samenstelling van deze vergade
ring, dan zou een Kamerlid misschien kunnen zeggen: Als er 
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maar van een schijn sprake is, praat ik maar niet over de vraag, 
of die vergadering goed of niet goed was samengesteld. 

De Regeering heeft gemeend, dat een gecentraliseerd groot
bedrijf beter is dan een aantal kleine beurijven; economisch, 
technisch en ook hygiënisch. Wat dit betreft, wil ik mijn bijzon
dere instemming uitspreken met hetgeen de geachte afgevaar
digde de heer Bakker heeft gezegd met betrekking tot het 
hygiënische. Wat de heer Bakker heeft gezegd, is van te meer 
beteekenis, omdat de heer Bakker woont, werkt en bekend is 
in de streek, waar de Nederlandsche Thermo Chemische fabriek 
bekend is. Ik kom daarop nog terug. 

Wanneer men zegt, dat de Regeering door te handelen, zoo
als zij gehandeld heeft, toch eigenlijk een niet zeer economi
schen weg heeft ingeslagen, omdat het bedrijf in Bergum niet 
onmiddellijk uitsluitend economisch is opgezet geweest, dan 
antwoord ik daarop met den heer Bakker, dat, indien de opzet 
aanvankelijk niet geheel economisch was, de verklaring daarvan 
in de omstandigheden is te vinden en dat sinds dien tijd de 
zaak is hersteld. 

Miar ik antwoord bovendien, dat, wanneer de Regcoring zeg!: 
grootbedrijf of gecentraliseerd bedrijf is meer economisch, dit 
vooral beteekent, dat het gansche volksleven beter gediend is, 
ten slotte ook financieel, door eenige grootere groepen of eenige 
grootere bedrijven. De bedoeling van deze uitdrukking in mijn 
Memorie van Antwoord is natuurlijk niet, dat er één bedrijf 
moet zijn, gecentraliseerd voor het geheele land, waarover 
immers niemand heeft gedacht. 

Bovendien heeft het mij verbaasd, dat de wind gedraaid is; 
iets dat in deze dagen wel meer voorkomt. Bergum heeft van
middag niet uitsluitend goede dingen gehoord! Er zijn tijden 
geweest, waarin Bergum veel meer goede dingen hoorde; en 
daar wil ik toch met ernst op wijzen. Ik heb hier een gedrukte 
lijst van verklaringen, met een oordeel van de gemeenten 
Leeuwarden, Doniawerstal, Idaarderadeel, enz.; een oordeel uit 
kringen van den georganiseerden landbouw; een oordeel van 
Rijksautoriteiten, waarop bij mijn weten eigenlijk nooit afge
dongen is, en al welke autoriteiten blijkbaar zeer tevreden waren 
over de gestie van Bergum. Ik zeg dit ook, omdat het werkelijk 
zoo zonderling niet is, dat de Regeering, zoekende naar een 
zekere centralisatie, ook aan de Nederlandsche Thermo Che
mische Fabrieken dacht. Als de heer van den Heuvel geglim
lacht heeft en de heer Boon extra geglimlacht heeft bij de ver
klaring in de stukken, dat er geen financieele band is tussehen 
de twee bedrijven, het bestaande en het nieuwe, dan wil ik daar
van zeggen, dat de Landsadvocaat niet glimlachte, toen hij mij 
die verklaring heeft gegeven. . . . . . 

Over Ber"um, zeg ik, was men tevreden en men heeft hier m 
de Kamer "aangedrongen op geldelijken steun aan de Neder
landsche Thermo Chemische Fabrieken. De heer Bakker heeft 
dat gedaan op 8 December 1932 en hij is niet omgevallen; want 
vanmiddag is hij er nog voorstander van. Bij de bcgrooting voor 
1932 is aangedrongen op steun van de Regeering aan de Neder
landsche Thermo Chemische Fabrieken. Daarna heeft men het 
overleg geopend en reeds in November 1930 heeft de toenmalige 
Ministe° van Arbeid, Handel en Nijverheid aan de Kamer toe
gezegd om te zullen overleggen met de Nederlandsche Thermo 
Chemische Fabrieken over een tweeden destructor. 

Ik acht mij ontslagen van den plicht om met betrekking tot 
de eestie van de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken 
in Bergum op een aantal details in te gaan. Er is een lijst van 
traktementen, enz. gedeponeerd ter griffie, met de bedoeling, 
dat de leden der Kamer die lijst zouden inzien; het zal niet in 
den geest van de Kamer zijn, dat de Volksvertegenwoordiging 
allerlei details met betrekking tot traktementen van sommige 
ambtenaren van sommige vereenigingen gaat behandelen. Ik 
kan in dit verband ook geen antwoord geven op de vraag van 
den heer Westerman, of het mij bekend is, dat de Neder
landsche Thermo Chemische Fabrieken een handel in buiten
landse!) diermeel beeft, want ik meen die zaak te moeten ter
zijde laten. Ik betreur de opmerking van den heer Lovink, dat 
hij of zijn gemeente minder gunstige ervaring had met de 
Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken. Een dergelijke 
formule, in het openbaar uitgesproken, maakt een anderen in

druk dan ieder, wie ook, eigenlijk wenschen kan. Aldus spreken 
wij over details, die in billijkheid alleen binnenskamers kunnen 
worden besproken, omdat men dan van alle kanten de over
wegingen hooren kan. Overigens herhaal ik, dat Bergum tot 
voor zeer korten tijd genoot van de sympathie van de Kamer, 
al is dan nu, om een reden, die ik nog even noemen zal, de 
wind gedraaid. 

Vooraf een enkel woord over het plan, om ruim 1 millioen 
beschikbaar te stellen. Mag ik vragen, of de heeren de stukken 
gelezen hebben? Als de heer ter Laan vraagt: waarom hand
haaft men, nota bene in dezen tijd, een aanvraag van 
f 1080 000, terwijl dit nu niet meer noodig is?, dan ligt het ant
woord voor de hand: omdat dat bedrag staat in het contract! 
Maar in het contract staat er bij, en dat kan de Kamer weten, 
dat die aanvraag is „maximaal" . In een adres aan de Kamer 
van 9 Juni 1933 heeft de N.V. Nederlandsche Thermo Chemische 
Fabrieken doen weten: inderdaad, thans zal bij uitvoering van 
het plan een bedrag van meer dan 1 millioen niet meer noodig 
zijn. En in de Memorie van Antwoord heb ik nog eens nadruk
kelijk vastgelegd, dat aanneming van dit artikel, en dus een in 
zee gaan met de Nederlandsche Thermo Chemische Fabrieken, 
in geen enkel opzicht beteekent, dat er nu per se een voorschot 
van 1 millioen moet komen. Er komt een voorschot ter hoogte 
van wat dan noodig zal blijken; en er is alle reden om te ge
looven, dat er in 1933—'34 minder noodig zal zijn dan toen het 
contract werd ontworpen. 

Twee speciale dingen moet ik nog beantwoorden. Eerst de 
opmerking van den heer van den Heuvel, dat Woerden de plaat
sing niet wenscht. Ik geloof, dat de geachte afgevaardigde, goed 
zou hebben gedaan, wanneer hij dit onderwerp niet hier had ge
bracht. In de eerste plaats omdat de gemeenteraad van Woerden 
dat moet weten. De Kamer kan moeilijk zeggen: wij verwerpen 
een voorstel van de Regeering, omdat wij vinden, dat Woerden 
niet gelukkig zou zijn als het die destructor kreeg! De geachte 
afgevaardigde interrumpeert nu, gelijk hij ook in zijn rede heeft 
gezegd: het is besloten met 1 stem meerderheid. Ik vertrouw, 
dat de geachte afgevaardigde niet van oordeel is, dat een besluit 
van de Volksvertegenwoordiging met 1 stem meerderheid iets 
anders is dan het gevoelen van de Volksvertegenwoordiging. 

Een opmerking is gemaakt over de vraag, wat er gebeuren zal, 
wanneer deze aanvrage moclit worden geweigerd door de Kamer. 
De heer van der Sluis heeft gezegd : wij staan tussehen de Neder
landsche Thermo Chemische Fabrieken en de „Gekro". Hoewel 
ik den heer van dor Sluis natuurlijk dankbaar ben voor zijn 
steun — te dankbaarder, omdat een bloem in een ruiker van door
nen te grooter waarde bezit — moet ik toch zeggen, dat ik niet 
aanvaard; voor mij zelf ook niet, indien de Kamer onverhoopt 
den zonderlingen inval mocht hebben om dit voorstel te ver
werpen; dat het dilemma alleen is : Nederlandsche Thermo Che
mische Fabrieken óf „Gekro". Mocht de Kamer verwerpen, dan 
zal ik, voor zoover de Regeering er bij betrokken is — want de 
Regeering zal dan natuurlijk niet alleen leiding moeten geven, 
maar zij zal de zaak toch ter hand moeten nemen — overwegen, 
wat het beste is om te komen tot destructie door het gansehe 
land. Ik zal dan ook overwegen de gedachte van den heer Boon 
om de destructoren tot meer samenwerking te doen komen; ik 
kan dan ook overwegen de suggestie van den heer Westerman, 
dat men met betrekking tot de onteigening een andere methode 
moet gaan volgen. Maar op het oogenblik kunnen wij niet 
anders doen dan stemmen over de vraag van nominaal 1 
millioen. 

Met betrekking tot de . ,Gekro" moet ik nog deze opmerking 
maken. De heer Schilthuis heeft gezegd: het kapitaal, dat 
noodig is, ligt klaar. 

Ik antwoord: bij een bespreking, die gehouden is. waarbij 
aan de „Gekro" gevraagd is: hoe ZOlldt gij de noodzakelijke 
uitbreiding van uw bedrijf financieren? heeft de „Gekro" op 
die vraag geen antwoord gegeven. 

Ik meen, dat ik hiermede het meeste reeds beantwoord heb; 
maar ik moet toch nog even ingaan op één punt, dat hoofd
zaak schijnt te wezen, nl. op de vraag, of de toestand niet vol
komen is veranderd sinds den dag, waarop de Regeering het 
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contract toekende. Er zijn immers meer destructoren gekomen 
en bovendien is de fimmeieele toestand volkomen veranderd. 
Mag ik opmerken, wat de financieele toestand betreft, dat 
het contract er ligt en dat de Regeering niet het recht heeft, 
zelfs niet in verband met de buitengewone financieele omstan
digheden, om te doen, alsof er niet staat, dat de Begeering 
het millioen aan de Volksvertegenwoordiging zal vragen. 
Bovendien mag ik opmerken, dat Rotterdam, Amsterdam, 
Utrecht, Midwolde, Schagen en Dordrecht reeds destructoren 
hadden toen het contract geteekend werd; en daaruit dus niet 
volgt, dat het contract nu niet meer noodig is, als er sinds 
dien tijd destructoren zouden zijn bijgekomen. 

Ik laat nu rusten de vraag, of de boerenorganisatics van 
meening zouden zijn veranderd, en ook of er een belangrijke 
controverse is tusschen de nationale en provinciale organi
saties. Het ligt minder op den weg van den Minister te dezer 
zake uitspraak te doen. Maar ik wil wel in verband met 
hetgeen sommige geachte afgevaardigden hebben gezegd, de 
opmerking maken, dat, indien dit ontwerp aangenomen wordt, 
ik niet bereid ben daaruit te laten volgen een wettelijke of 
ook maar moreele verplichting van de Regeering, om in ver
gelijkbare gevallen ook bedrijfskapitaal beschikbaar te stellen. 

Jk aanvaard een dergelijke consequentie niet; maar ik meen 
met het oog op den geest, die de Kamer zoolang bezield heeft, 
als zij waardeerde wat in Bergum was gebeurd, wat nu in het 
Zuiden door anderen zal gebeuren en wat in het midden van 
wego Bergum kon gebeuren, te moeten zeggen, dat de Kamer 
goed zal doen, wanneer zij dit begrootingsartikel aanvaai'dt. 

De Voorzitter: Ik stel voor den spreektijd bij de replieken te 
bepalen op ten hoogste vijf minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

Mejuffrouw Groeneweg: Mijnheer de Voorzitter! Na de duide
lijke uiteenzetting van den Minister behoef ik niet meer te 
probeeren den heer de Visser te overtuigen van zijn vergissing. 

De heer de Visser redeneerde daareven alsof wij hier hadden 
te maken met een vermindering van een begrootingspost, ten 
einde tot groote bezuiniging te komen. Het is precies andersom, 
zooals de Minister al gezegd heeft, het gaat om een verhooging 
Aan een begrootingspost ten einde een rigoureuze bezuiniging 
te kunnen ontgaan. Die dreigde in December van het vorig 
jaar. Dit nu is een terugkomen op een fout, die vorig jaar 
dreigde gemaakt te worden. 

Evenzoo is het een vergissing van den heer de Visser, als bij 
in rnt, dat ik zooeven instemming heb staan betuigen met een 
salarisverlaging. Hier was ook alweer het tegendeel het geval; 
ik heb mijn instemming er mede betuigd, dat de Minister terug 
was gekomen van het plan om een rigoureuze verlaging van de 
salarissen van liet personeel van de keuringsdiensten in te 
voeren, die zou gaan tot de getallen, die genoemd zijn in het 
Voorloopig Verslag — als de heer de Visser het Voorloopig 
Verslag gelezen had, dan had hij kunnen weten, dat daar 
genoemd waren percentages van 40 tot GO. Die aanslag wordt 
nu ongedaan gemaakt en daarmede heb ik mijn instemming 
betuigd. Ik begrijp niet, wat die politici, waarover de heer de 
Visser sprak en die natuurlijk verraad plegen aan de arbeiders
belangen, daarmee hebben misdaan. Zij hebben alleen bun 
instemming betuigd met het terugnemen van een voorgenomen 
salarisverlaging van dergelijken omvang, als ik zooeven aangaf. 

Thans iets over het betoog van den .Minister naar aanleiding 
van mijn redevoering. Volgens den Minister zou ik hebben be
weerd, dat Zijn Excellentie naar mijn meening niet correct had 
gehandeld. Zoo zou ik niet gaarne het debat met den nieuwen 
bewindsman beginnen. Ik heb gezegd: niet gelukkig. Van „niet 
correct" heb ik niet gesproken. Niet gelukkig behoeft nog niet 
incorrect te zijn. 

Ik wil nu genoegen nemen met de toezegging van den Minis
ter, dal bij bereid is om alsnog in overweging te nemen, althans 
nog ITIIS met aandacht te zullen nagaan, of hetgeen ik heb ge
zegd ook nog verandering kan brengen in het voorloopig plan, 

(Groeneweg e. a.) 
in de methode, do details. Mijn betoog kwam hierop neer: 
handhaaf vooral het contact niet het publiek, raak niet zonder 
hooge noodzaak aan do buitendiensten, omdat de controle 
natuurlijk ook een stuk opvoeding is voor de bevolking in 
hygiënischcn zin, maar zoek het meer in do concentratie van 
het administratieve en wetenschappelijke werk. Het wil er bij 
mij niet in, dat noodig zijn voor 21 diensten 21 laboratoria. Ik 
kan mij voorstellen, dat best volstaan kan worden voor het 
keuren van de monsters niet b.v. 10 laboratoria en de diensten, 
die daaromheen geweven zitten, zoodat wij de buitendiensten 
kunnen sparen en de bezuiniging kunnen aanbrengen op den 
wetenschappelijken en den administratieven dienst. 

Ik geef toe, dat de data, die genoemd zijn door Zijn Excel
lentie van de verzoeken van den Centralen Nederlandsellen 
Ambtenaren Bond, wel laat zijn, maar ik wil er op wijzen, dat 
in het orgaan van 21 Juli, dus vroeg genoeg, vlak na het op
treden van den Minister, de verklaring voorkomt, dat men daar 
bereid en in staat was de middelen aan te wijzen tot het ver
krijgen van een grootere bezuiniging dan de Minister voorstelt. 

De algcmeenc beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen I tot en met ITT worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Artikel IV komt in behandeling. 

Onderartikcl 170 wordt zonder beraadslaging en zonder hoof
delijke stemming aangenomen. 

Het daarin voorkomende onderartikel 171, luidende: 

„Rentedragend voorschot aan de Nederlandsche Thermo 
Chemische Fabrieken N. V., Destructor Woerden, geves
tigd te Amsterdam f 1 080 000." 

wordt verworpen met 50 tegen 19 stemmen. 

Tegen hebben gestemd de hcercn Usselmuiden, Kuiper, mejuf
frouw Meijer, de heeren Suring, Groen, Aalbcrse, Kampschöer, 
Hermans, Vervoorn, Terpstra, Zijlstra, van der Zaal, Wielinga, 
van Dijk, Tilanus, Schilthuis, van de Bilt, Ketelaar, Effendi, 
Sneevliet, Goseling, mevrouw Bakker—Nort, de heeren Butgers, 
Duys, Bierema, Joekes, Boon, Schacpman, van Dijken, 
Kooiman, K. ter Laan, de Visser, Amelink, Westerman, J. ter 
Laan, Ebols, Kortenhorst, Lovink, Thijssen, Pleskens, van den 
Heuvel, van Voorst tot Voorst, Engels, van der Weijden, van 
Koeverden, van Poll, van Kempen, van Dobben de Bruyn, 
Schouten en Smeenk. 

Vóór hebben gestemd de heeren Kupers, Schaper, van Braam
beek. Snoeck Henkemans, van der Sluis, van Zadelhoff, Drop, 
Cramer, Droes, mejuffrouw Katz, mejuffrouw Groeneweg, de 
heeren van der Heide, IJzerman, Louwes, Wendelaar, do Geer, 
Droesen, Bakker en de Voorzitter. 

De Voorzitter: Ten gevolge van den uitslag dezer stemming 
vervalt bet geheele artikel. 

Artikel V wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Artikel VI komt in behandeling. 

De Voorzitter: Door de Begeering is mij medegedeeld, dat zij 
in art. VI schrapt de volgende regels: 

„de Kapitaaldienst f 1080 000 f 1 180 3G0 

„Kapitaaldienst." 

Afdeeling I I 1080 000 1 0 8 0 0 0 0 . " 

en dat voorts de cijfers achter „Geheele dienst" worden ge
wijzigd in „303 0 3 1 " en „81 290 424",, 
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(Voorzitter e. a.) 
Ik neem aan, dat de bcgrootingscommissie tegen deze wijzi

gingen geen bezwaar heelt. 

He t gewijzigde artikel VI, zoomedc de beweegreden van het 
ontwerp van wet, worden achtereenvolgens zonder beraadsla
ging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijke stemming aan
genomen; 

XXIV. het ontwerp van wet tot nadere wijziging van de 
wet op de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, 
de. wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n". 181), tot regeling van 
de samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de 
arrondissements-rechtbanken en de kantongerechten en van de 
jaarwedden der rechterlijke ambtenaren alsmede van de klassen 
der rechtbanken en kantongerechten, de provisionele instructie 
voor het hoog militair geregtshof, de regtspïeging bij de land
magt, de regtspïeging bij de zeemagt, de Beroepswet en de 
Ambtenarenwet 1929 (29). 

De Voorzitter: Tk stel voor, den spreektijd bij de algemeene 
beraadslaging te bepalen op> ten hoogste tieii minuten voor 
eiken spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

Mejuffrouw Katz: Mijnheer de Voorzitter! Over twee quaesties 
een enkel woord. Allereerst over het administratief personeel 
bij de rechterlijke macht. Hier heerscht een zekere teleur
stelling over dit wetsontwerp. Zij gevoelen zich dusdanig onder
deel van de rechterlijke macht, dat zij er aanspraak op meenen 
te mogen maken om in het geheele complex der rechterlijke 
organisatie opgenomen te blijven, terwijl nu de regeling van 
hun positie daar uitgelicht wordt, uit Reglement IV, en gebracht 
ouder liet gewone Rijksambtenarenreglement. Ik heb den indruk 
dat dit bij deze ambtenaren gevoeld wordt als iets, waardoor 
hun positie in zekeren zin verminderd wordt, en, ik kan mij dit 
zeer goed begrijpen. Zij hebben zieli altijd gevoeld in dit groote 
geheel. Wel is waar komen zij nu in een nog grooter geheel, 
maar zij zullen niet meer bijzonderlijk behooren tot dat bepaalde 
onderdeel, waar zij een bepaalde taak hebben. Nu gevoel ik 
altijd — ik heb vroeger bij de begrooting ook al over deze 
ambtenaren gesproken—,dat hun wenschen, geuit in de bijzon
dere commissie, dikwijls niet genoegzaam tot hun recht zullen 
komen in do Centrale Commissie voor georganiseerd overleg, 
waarin allerlei groepen zitting hebben. Zou de Minister deze 
zaak niet nog eens opnieuw willen overwegen'.' De vraag is, of 
op het oogenblik de waarborgen dezer ambtenaren verminderd 
worden, zooals zij zelf dit gevoelen. 

Allereerst is er nu de eisch, dat: de formatie der rechterlijke 
beambten bij algcineenen maatregel van bestuur worde vast
gesteld. Het is waar, wat de Minister zegt, dat het niet is op 
grond van art. 19 Regterlijke Organisatie, maar hij geeft toch 
toe, dat aangenomen wordt — al bestaat hieromtrent twijfel —, 
dat dit op grond van art. 14 van de wet van 5 Juli 1910 het 
geval is. En dit artikel vervalt thans, zoodat de eisch, dat de 
formatie van de rechterlijke beambten bij algemeenen maat
i; vel van bestuur worde vastgesteld, daarmede vervalt. Nu zegt 
de .Minister: dit beteekent niet, dat, het niet kan, maar de 
dwang is niet juist, want de werkelijke behoefte hieraan is 
niet gebleken. Het kan eerder belemmerend werken, terwijl er 
gegronde twijfel bestaat, of het een waarborg oplevert. Maar 
wanneer deze groep zeil' dit dan blijkt te weerspreken en dit 
gevoel! als een vermindering van waarborgen, dan hoop ik toch, 
dat de Minister daaraan aandacht zal willen geven. Een 
mindere waarborg wordt ook gezien in het feit, dat zij niet meer 
door den Minister zullen worden benoemd en ontslagen en 
straffen, aan hen opgelegd, niet meer onderworpen zullen zijn 
aan het oordeel van den Minister. De Minister zegt in de 
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Memorie van Antwoord, dat dit alles in het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement tot zijn recht zal komen, maar hij erkent 
toch zelf, dat nu wel de mogelijkheid van delegatie van aan
stellingsbevoegdheid ontslaat, al meent hij, dat een dergelijke 
delegatie ten aanzien van deze ambtenaren hem onwaar
schijnlijk voorkomt. 

Het is begrijpelijk, dat de Minister dit op het oogenblik vindt, 
maar de positie van den ambtenaar is thans niet meer zóó vast, 
dat men zeker kan zijn, dat iets, dat nu onwaarschijnlijk is, 
later niet heelemaal zoo onwaarschijnlijk meer zal zijn. Daarom 
zou ik den Minister willen verzoeken, een en ander nog eens 
ernstig te overwegen. 

Een tweede punt, dat niet in de stukken is behandeld, maar 
dat ik met goedvinden van den Minister ter sprake breng, be
treft de quaestio van de deurwaarders. Er staat nu, dat art. 11 
zal worden gelezen als volgt: 

„Bij de gerechten, in deze wet bedoeld, worden deur
waarders aangesteld. 

Omtrent hun taak worden nadere voorschriften gegeven 
bij algemeenen maatregel van bestuur." 

Mijnheer de Voorzitter! In de bestaande wet van 5 Juli 1910 
werd niet over do deurwaarders gesproken; tot op dit oogenblik 
werden over hen in Reglement 4 regelen gegeven. Wat is nu de 
bedoeling — dat zou ik gaarne van den Minister willen weten — 
van het ontwerp, om de deurwaarders thans onder deze wet te 
doen vallen? Welk motief is daartoe aanwezig geweest? Noch 
het ontwerp van wet, noch de Memorie van Toelichting geven 
daarover eenige informatie. 

Toch zal het opnemen van dit nieuwe artikel in deze wet en 
het uit Reglement IV lichten der deurwaarders een dieperen 
ondergrond moeten hebben. Is het de bedoeling de deurwaarders 
in het vervolg te doen zijn ambtenaren, in dienst van den Staat, 
met andere woorden, hun positie gelijk te stellen met die van 
andere ambtenaren? Dan zou ik toch willen opmerken, dat er 
een verschil bestaat, want dat de positie van de deurwaarders 
is een volkomen zelfstandige. Zij oefenen het beroep voor eigen 
rekening uit. Zij genieten geen salaris van Rijkswege. Eenig bevel 
om hun werkzaamheden in eenig geval niet te verleenen is alleen 
mogelijk krachtens art. 10 van het Reglement 4, juncto art. 13a, 
Wet Algemeene Bepalingen, dat is, als de Minister hen aanzegt, 
dat een exploot strijdig is met de volkenrechterlijke verplich
tingen van den Staat. Zou de Minister zijn meening hieromtrent 
willen te kennen geven? Het kan natuurlijk zijn, dat de Minister 
de deurwaarders alleen onder deze wet brengt om — zooals als 
algemeene ratio gesteld werd — meer eenheid te brengen tus
schen verschillende groenen ambtenaren, maar dan wijs ik toch 
op wat ik hierover zei over het verschil in positie van deze groep. 

Bovendien zou ik den Minister willen vragen — er is misschien 
gelegenheid om daarop bij de behandeling van de begrooting 
terug te komen — of de Minister bij den algemeenen maatregel 
van bestuur, welke zal komen, niet alleen de geheele positie van 
de deurwaarders, maar ook die van de candidaat-deurwaarders 
nader zou willen bezien. 

T)c heer van Schaik, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde heeft te kennen gegeven, 
dat dit wetsontwerp eenige teleurstelling heeft gebracht bij 
de betrokkenen. Ik meen te mogen aannemen, dat do 
geachte afgevaardigde ook eigen teleurstelling daarover heeft 
willen kenbaar maken, omdat ik' immers niet mag aannemen, 
dat alleen die van de zijde van de betrokkenen voldoende reden 
kan zijn voor haar houding tegenover het ontwerp. Ik kan 
mij bedoelde teleurstelling overigens niet begrijpen. Er wordt 
opgemerkt, zooals ook reeds in het Voorloopig Verslag is 
gezegd, dat de beambten bij de rechterlijke macht zich als het 
ware één complex gevoelen met de rechterlijke macht en thans 
daaruit zullen worden gelicht. Ik' vind dit woord complex 
in zooverre niet te aanvaarden als daarin een soort tendenz 
naar voren zou komen, dat men zich als het ware als een 
onderdeel beschouwde van de rechterlijke macht. Men moet 
niet uit het oog verliezen, dat de staande en zittende magistra
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tuur wordt gevormd door een geheel andere categorie van 
ambtenaren, ook toegerust met een geheel andere taak dan 
degenen, die een meer ondergeschikte positie bij de rechter
lijke macht bekleeden. Als men onder het woord „complex" 
zou willen verstaan één geheel van personen, die op de een 
of andere manier betrokken zijn bij de rechtspraak, zie ik 
niet in, dat dit ontwerp in dien toestand wijziging brengt. 
Men blijft houden de magistratuur en daarnaast de mede
werkers bij en ten dienste van de rechtspraak. 

De geachte afgevaardigde mejuffrouw Katz heeft er aan toe
gevoegd, dat do betrokkenen mcenen, dat hun positie vermin
derd wordt. 

Mijnheer de Voorzitter! Van vermindering van hun positie is 
niet de minste sprake. Dit wetsontwerp heeft niets anders 
ten doel dan om een beetje orde te scheppen in de verschil
lende voorschriften, die op het stuk van de lagere ambte
naren en de bedienden bij de gerechten op het oogenblik 
bestaan en het ambtenarenrecht voor die categorieën zooveel 
mogelijk aan te passen aan de Ambtenarenwet en het Alge
meen Rijksambtenarenreglement. Men heeft nu naast elkan
der de Ambtenarenwet, het Rijksambtenarenreglement, de Wet 
op de Regterlijke Organisatie, de Wet op de Begeerlijke Indeeling 
en het Reglement n°. 4. Al die wettelijke regelingen bevat
ten een stuk ambtenarenrecht voor verschillende categorieën 
van ambtenaren, die aan de gerechten verbonden zijn, maar 
het geheel is onvolledig; en zonder wetswijziging is ook niet 
te bereiken, dat in de rechtspositie van de betrokkenen be
hoorlijk wordt voorzien. Nu is de strekking van dit wetsont
werp om de gerechtsbeambten en bedienden en de deurwaar
ders bij de gerechten bij elkaar te voegen en enkel te laten 
vallen onder de Wet op de Regterlijke Indeeling; m. a. w. alles 
wat niet behoort tot de magistratuur in den eigenlijken zin 
van het woord en dat toch als ambtenaar betrokken is bij de 
rechterlijke macht, wordt overgebracht naar de Wet op de 
Regterlijke Indeeling. Zoodoende zal dus de positie van de 
rechterlijke beambten, van de bedienden en van de deurwaar
ders haar basis vinden in die wet. 

Art. 19 van de Wet op de Regtcrlijke Organisatie blijft alleen 
geschreven voor de eigenlijke magistratuur. Dat de rechtspositie 
van hen, wier belangen mejuffrouw Katz heeft bepleit, daardoor 
wordt verzwakt, kan ik niet inzien en dat is door de geachte 
afgevaardigde ook niet aangetoond. 

De geachte afgevaardigde mejuffrouw Katz heeft eenige pun
ten aangegeven, o.a. het ontbreken van den eisen, dat de for
matie der rechterlijke ambtenaren bij algemeenen maatregel 
van bestuur wordt vastgesteld. Ik moet de geachte afgevaardigde 
doen opmerken, dat er op het oogenblik geen wettelijke ver
plichting bestaat om een formatie te hebben. De Wet op de 
Regterlijke Organisatie noch die op de Indeeling kennen die ver
plichting, zoodat in dit opzicht de positie van de ambtenaren 
niet kan worden verslechterd of verminderd. Er bestaat ook 
geen behoefte aan een wettelijke formatie. Men moet geheel naar 
omstandigheden kunnen handelen; een bepaalde formatie be
lemmert meer bezetting der gerechten met bureelpersoneel naar 
gelang van de wisselende behoeften. 

Het is mij namelijk niet duidelijk, dat de rechtspositie van 
het personeel door een wettelijke formatie gunstig zou worden 
beïnvloed. Zooals in de Memorie van Antwoord reeds is opge
merkt, een formatie geeft practisch eigenlijk aan, welk minimum 
er aan personeel zal zijn. Zij kan slechts gericht zijn tegen aan
stelling van te veel ambtenaren. Waarom wordt het personeel 
gediend door een regeling, die is bedoeld althans werkt als een 
getalsbegrenzing naar beneden? 

Verder heeft mejuffrouw Katz gewezen op het feit, dat op het 
oogenblik het personeel wordt benoemd, geschorst en ontslagen 
door den Minister van Justitie en dat ten gevolge van de regeling, 
die nu wordt voorgesteld, althans de mogelijkheid kan komen te 
slaan, dat deze benoemingen en ontslagen niet meer geschieden 
door den Minister. In de stukken is reeds opgemerkt, dat er 
op het oogenblik geen aanleiding bestaat om te dien aanzien 
verandering in don bestaanden toestand te brengen, om dus 
dezerzijds de benocmingsbevoegdheid te delegeeren. 

(Minister van Schaik e. a.) 

Maar stel, dat er bepaalde redenen zijn, om van de tegen
woordige regeling af te wijken, dan vraag ik mij af, of daarmee 
de positie van het personeel inderdaad minder gunstig behoeft te 
worden. 

Door de Ambtenarenwet en het Ambtenarenreglement zijn de 
rechten en bevoegdheden en is ook de rechtszekerheid van de 
ambtenaren aanzienlijk versterkt. Waar voortaan de rechts
positie der bureelambtenaren en bedienden zal worden be
heerscht door het Algemeen Rijksambtenarenreglement, kan ik 
niet inzien, dat door dit voorstel de betrokkenen in hun rechts
positie zullen worden gelaedeerd. Ik acht dan ook de bezwaren, 
die van de zijde van de belanghebbenden zijn geuit, laat ik het 
noemen min of meer denkbeeldig. 

Ten slotte heeft mejuffrouw Katz nog een opmerking gemaakt 
over de deurwaarders. De deurwaarders vallen op het oogenblik 
onder de rechtsbedienden, bedoeld bij art. 19 van de wet op de 
Rechterlijke Organisatie. De gerechtsdeurwaarders, die ook amb
tenaren zijn, worden nu eenvoudig overgebracht van de wet op 
de Rechterlijke Organisatie naar de wet op de Rechterlijke indee
ling. De algemeene maatregel, strekkende ter regeling van hun 
positie, zal niet meer rusten op art. 19 van de wet op de Rechter
lijke Organisatie, maar op art. 11 van de wet op de Rechterlijke 
indeeling. Dat is o. a. hierom geschied, opdat de wet op de 
Rechterlijke Organisatie uitsluitend een regeling zou bevatten 
van de magistratuur in den eigenlijken zin van het woord. Alles 
wat daarbuiten valt, het administratieve personeel (zooals de. 
beeren het zelf graag noemen), de rechtsbedienden, zooals con
ciërges, boden, portiers, zoomede de deurwaarders, wordt onder
gebracht in de wet op de Rechterlijke indeeling. Daar vinden zij 
clus de basis van hun rechtspositie. Anders en meer is er niet be
doeld. Ecnig bijkomstig motief heb ik daarvoor niet gehad. 

De geachte afgevaardigde heeft er ook op gezinspeeld, dat deur
waarders niet zijn ambtenaren in den gewonen zin des woords. 
Ik moet toegeven, dat de deurwaarders een eenigszins andere 
positie hebben dan verschillende ambtenaren hebben, die recht
streeks werken onder de Overheid. Zij hebben een meer vrije 
positie, hun taak is niet die van een ondergeschikte. Maar dat 
neemt niet weg, dat het toch ambtenaren zijn. Zij worden aan
gesteld door den Minister, eendcel hunner geniet Rijksbczoldiging 
en ook pensioen. Zij zijn dus ambtenaren en ook volgens de 
nieuwe regeling blijven zij ambtenaren. Nu spreekt het vanzelf, 
dat, wanneer Reglement n°. IV wordt opgeheven en de positie 
van de deurwaarders zal worden geregeld bij een afzonderlijken 
algemeenen maatregel van bestuur, ik rekening zal houden met 
de bijzondere positie, met name met het min of meer vrije beroep 
vnn de deurwaarders. Het is niet mijn plan om ingrijpende wijzi
gingen te brengen in de materieele regeling van Reglement n°. 
IV. Er zit niets achter en de geachte afgevaardigde heeft er veel 
te veel achter gezocht. 

Overigens kan ik mij niet anders dan verheugen in het voor
uitzicht, dat ik met mejuffrouw Katz bij een andere gelegenheid 
over de uitwerking van deze materie opnieuw in debat zal mogen 
komen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, den spreektijd bij de replieken 
te bepalen op ten hoogste drie minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

Mc juffrouw Katz: Mijnheer de Voorzitter! Hoewel ik niet 
overtuigd ben, wil ik nog slechts één ding opmerken, namelijk, 
dat aan de quaestie der rechterlijke ambtenaren vastzit de sinds 
jaren bij hen levende wensch om gelijkgesteld te worden, in 
titulatuur, met de Departementsambtenaren, tot en met den 
rang van commies. Waarom hen geen „administratieve" amb
tenaren genoemd? Ik zie, evenmin als deze ambtenaren, hot 
gradueel verschil tusschen hun werkzaamheden en die van de 
ambtenaren op de Departementen in. Maar ik geloof, dat ton 
Departemente nog niet voldoende doorgedrongen is, welke ver
antwoordelijk-heid ook op deze ambtenaren rust. Zij zijn zoowel 
voor de justitiabelen als voor de magistratuur een vraagbaak, 
iets wat dezen Minister toch wel bekend is. 
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De heer van Sohalk, Minister van Just i t ie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou u het woord niet hebben gevraagd, indien 
de geachte afgevaardigde niet een nieuw onderwerp ter sprake 
had gebracht, dat zij in eersten termijn niet heeft aangeroerd, 
nl. de quaestie van de titulatuur. Nu wil ik mejuffrouw Katz 
dcen opmerken, dat de term: bureelambtenaar, in het algemeen 
niet in den weg staat aan de mogelijkheid, dat de Kroon bij het 
geven van titels ook de titels kiest van de ambtenaren, die 
verbonden zijn aan de Departementen van Algemeen Bestuur. 
M. a. w. de Kroon blijft de bevoegdheid behouden, om het 
bureelpersoneel in te deelen met den naam commiezen, adjunct
commiezen, enz. Ook blijft de mogelijkheid behouden om de 
salarissen gelijk te doen zijn aan die van de ambtenaren van 
de Departementen. 

Ten slotte komt dus alles neer op de quaestie van een naam. 
Moeten de betrokken personen nu genoemd worden „administra
tieve ambtenaren", zooals de geachte afgevaardigde mejuffrouw 
Katz blijkbaar wil, of „bureelambtenaren", zooals hier voor
gesteld wordt ? 

Ik heb reeds schriftelijk uiteengezet, dat het woord „admi
nistratieve ambtenaren" mij onjuist voorkomt, omdat zij iets 
anders hebben te. doen dan administratief werk, althans zich 
niet alleen en niet uitsluitend met administratief werk bezig
houden. Zij dienen tot hulp en bijstand van de magistratuur, 
hetgeen met het woord „bureelambtenaren" beter wordt uit
gedrukt dan met het woord „administratieve ambtenaren". 

Wat overigens den wensch betreft, om de positie van de bureel
ambtenaren gelijk te stellen met die van de ambtenaren op de 
Departementen van Algemeen Bestuur, ik wil deze aangelegen
heid wel eens onder de oogen zien. Ik moet er alleen de aan
dacht op vestigen, dat, al zou men de ambtenaren op griffies 
en parketten in zekeren zin mogen vergelijken met die van de 
Ministeries — ik ben er nog niet zoo zeker van, dat dit vergelijk 
opgaat —. er aan deze zaak ook een financieele kant is. Want 
wat de. geachte afgevaardigde wil, zou ook een niet onbelangrijk 
offer voor 's Lands schatkist kunnen beteekenen. Dus dit is 
mede een punt, dat, wat de geachte afgevaardigde niet gedaan 
heeft, wel eens bekeken mag worden. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen I tot en met VIII , zoomede de beweegreden 
van het ontwerp van wet, worden achtereenvolgens zonder be
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

He t ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Op verzoek van de Regeering stel ik voor de 
ontwerpen van wet: 

Goedkeuring van de Verdragen van 19 Maart 1931 met bijbe
hoorende Protocollen: 

1°. tot invoering van een eenvormige wet op cheques; 
2°. tot regeling van zekere wetsconflicten ten aanzien van 

cheques; 
3°. betreffende het zegelrecht ten aanzien van cheques. 
Wijziging van het Wetboek van Koophandel, van het Wet

boek van Burgerlijke Rechtsvordering, van de Zegelwet 1917, 
van de Geldschieterswet en van de wet van 25 Juli 1932 
(Staatsblad n°. 405) naar aanleiding van het Verdrag tot invoe
ring van een eenvormige wet op cheques (34), 

thans niet te behandelen, maar aan het einde der agenda te 
plaatsen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is het ontwerp van wet wijziging van de be
palingen der Arbeidswet 1919 betreffende den arbeid in brood
bakkerijen (64). 

— 12 OCTOBER 1933. 

Arbeidswet 1919 betr. den arbeid in broodbakkerijen. 

(Kuiper e. a.) 

De heer Kuiper, voorzitter van de Commissie van Rappor
teurs, brengt het volgend verslag uit: 

In handen der Commissie van Rapporteurs zijn gesteld de 
navolgende adressen: 

1°. een adres van den Algemeenen Nederlandschen, den 
Nedcrlandschen Roomsch-Katholieken en den Nederlandschen 
Centralen Bond van Christelijke bakkersgezellen, met het ver
zoek dit ontwerp van wet niet aan te nemen; 

2°. een adres met hetzelfde verzoek, van den Neutralen 
Bond van Personeel in de Voedingsbedrijven; 

3°. een nader adres van de voornoemde drie bakkersgezellen
bonden, waarin met aandrang wordt gevraagd dit ontwerp van 
wet niet aan te nemen, subsidiair het zoodanig te wijzigen, dat 
het aanvangsuur voor den bakkersarbeid van 5 uur slechts naar 
plaatselijke omstandigheden wordt toegestaan en niet dan nadat 
daaromtrent de vakvereenigingen van werkgevers en arbeiders 
in het broodbakkersbedrijf zullen zijn gehoord. 

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 Voorzitter: Ik stel voor. den spreektijd bij deze algemeene 
beraadslaging in eersten termijn te bepalen op ten hoogste 
twintig minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Schaper: Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie en ik 
zullen onze stem niet aan dit wetsontwerp kunnen geven. 

De geschiedenis van de afschaffing van den nachtarbeid van 
bakkers is zeer interessant en ik zou deze kunnen bespreken in 
verband mot dit wetsontwerp. Ik zal dat echter niet doen. 

He t zal met het oog op den tijd niet doelmatig en ook niet 
noodig zijn. Maar ik vrees, dat met dit wetsontwerp weer een 
stapje wordt gedaan om terug te gaan en dat er weer geleidelijk 
geknabbeld wordt aan de afschaffing van den nachtarbeid. 

Het komt mij voor, dat het onnoodig is en ongeoorloofd. 
De nachtrust der arbeiders wordt er weer door beperkt: in 

plaats van om 6 uur zal men om 5 uur kunnen aanvangen. 
Anderen doen het reeds en als het absoluut noodig was, zoudon 
ook de arbeiders er voor te vinden zijn, maar die noodzakelijk
heid blijkt mij niet en dan acht ik het ongeoorloofd. 

In de 37ste vergadering van den Hoogen Raad van Arbeid is 
in 1932 een voorstel ingekomen van den toenmaligen Ministor 
van Arbeid, Handel en Nijverheid, dat beoogde de mogelijkheid 
te openen, dat de Minister het aanvangsuur van broodbakkerijon 
in bepaalde gemeenten of gedeelten van gemeenten met een uur 
kan vervroegen, indien zoowel vakvereenigingen van werkgevers 
als van arbeiders in dat bedrijf van oordeel zijn, dat zulks 
gewenscht is. Een meerderheid in den Raad (23—9) kon K:oh 
met dat voorontwerp vereenisien. Maar de Minister vond de/.e 
regeling niet algemeen en niet bindend genoeg en besloot nu de 
wet te veranderen: gelijke monniken, gelijke kappen, allen om 
5 uur beginnen! 

Het lijkt aardig en in zeker opzicht logisch, maar het is niet 
noodig en het onderwerp is te précair om ter wille van de 
elegantie allen over één kam te schoren. 

Er wordt gesproken van de middelgroote bedrijven. Het wil er 
bij mij niet in, dat daarvoor het aanvangsuur vervroegd moet 
worden. 

Blijkens de adressen staan alle vereenieingen van personeel als 
één man tegenover het wetsontwerp. Zij zijn in den Hoogen 
Raad niet ongenegen gebleken over de zaak te spreken, desnoods, 
als het noodig bleek, het initiatief te nemen, in elk geval de 
toestemming te geven tot de vorvroefldng van het aanvangsuur. 
Maar de Minister — ik zou haast zeegen draconisch of burea;i-
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cratisch — wil uit een oogpunt van Staatsgezag alles gelijk 
regelen en het gevolg is, dat een belangrijk deel van het bakkers
personeel wederom de dupe wordt. 

\ \ at zeggen deze menschen in hun laatste adres, dat van 
Ootober 1933'.' Het is van de volgende bonden: de Algem. 
Nederl. Bond van Arbeid(st)ers in liet Bakkers, Chocolade en 
Suikerbewerkingbedriif, gevestigd te Amsterdam; de Nederl. 
Roomsch-Kath. Bond van Bakkers en Cacao, Chocolade en 
Suikerbewerkers, gevestigd te Utrecht, en de Nederl. Centrale 
Bond van Christelijke A,rbeid(st)ers in de Voedings en Gcnot
middelenbedrijven, gevestigd te Rotterdam. Deze bonden willen 
allemaal, dat deze maatregel niet wordt getroffen en dat anders 
althans iets wordt voorgesteld, waarmee, men een beetje te 
gemoet komt aan de wenschen der bakkersgezellen. Ze zeggen 
in hun adres: 

„dat zij tot hun leedwezen hebben bemerkt, dat het 
wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen der Arbeidswet 
1919 betreffende arbeid in broodbakkerijen de Tweede 
Kamer der Staten Generaal ongewijzigd ter behandeling 
wordt voorgelegd; 

dat zij de bezwaren, hij Adres van 31 Januari 1933 de 
Kamer kenbaar gemaakt, moeten handhaven; 

dat zij in bedoeld Adres, èn voor wat de bedrijfsont
wikkeling èn voor wat de vermindering van de nachtrust van 
de gezellen betreft, alsmede uit vrees voor verdere terug
gang naar nachtarbeid, het wetsontwerp zoomin in het 
belang van het bedrijf als in dat van de gezellen achten; 

dat zij met waardeering kennis hebben genomen van de 
steun, die zij blijkens het Voorloopig Verslag reeds van 
verscheidene leden der Tweede Kamer mochten onder
vinden ; 

dat hun waardeering ook ten zeerste geldt voor de mee
ning van Zijne Excellentie den Minister van Sociale Zaken 
ten aanzien van het beschikbaar stellen van versch brood 
bij het ontbijt; 

dat zij echter met aandrang verzoeken, dit wetsontwerp 
niet aan te nemen, subsidiair het zoodanig te wijzigen, dat 
het aanvangsuur van 5 slechts naar plaatselijke omstandig
heden wordt toegestaan en niet dan nadat Zijn Excellentie 
de Minister van Sociale Zaken de vakvereenigingen zoowel 
van werkgevers als van arbeiders in het broodbakkersbcdrijf 
zal hebben gehoord." 

Mijnheer de Voorzitter! Dit laatste is een bescheiden wensch. 
Ik heb er een oogenblik over gedacht om een amendement in 
dien geest in te dienen, maar dit raakt toch de kern van het 
wetsontwerp; de Minister wil daarvan niet weten; hij wil de 
zaak draconisch doorzetten; het is beter, dat wij stemmen over 
het wetsontwerp zelf, en ik geloof, dat de Kamer verstandig zal 
doen dit wetsontwerp niet aan te nemen. De zaak heeft zich 
tot dusver gered en blijft zich redden; het spijt mij, dat de 
Minister een dergelijk ontwerp van den vorigen Minister van 
Arbeid heeft overgenomen en meen, dat, zooals ik reeds zei, 
de Kamer verstandig zal doen dit wetsontwerp te verwerpen. 

De heer Smeenk: Mijnheer de Voorzitter! Bij de wettelijke 
regeling is aanvankelijk, wat het aanvangsuur betreft, verschil 
gemaakt tusschen groot, midden en kleinbedrijf. Men meende 
in 1922, dat, waar de toestand van do bedrijven verschilde, ook 
de regeling van bet aanvangsuur niet gelijk kon zijn. Intusschen 
is tegen die wettelijke ongelijkheid steeds bezwaar geopperd, l i e t 
gewicht daarvan valt ook niet geheel te ontkennen. Trouwens — 
dit is in dit debat een belangrijk punt —, ook de arbeidersorgani
saties hebben erkend, dat het bezwaar van de bedrijven met 
minder dan zes gezellen gegrond is en zij willen daaraan dan ook 
ouder zekere voorwaarden te gemoet komen. Bij een vorige be
handeling heb ik gepoogd om liet bezwaar van het verschillende 
aanvangsuur te ondervangen, door voor alle bedrijven het aan
vangsuur op 6 te bepalen, maar met de naar mijn meening nood
zakelijke toevoeging, dat dan ook het verkoopuur later gesteld 
zou worden. Er moest, zonder te jagen en te jachten, voldoende 
tijd en gelegenheid zijn om het brood klaar te maken. Nu zijn 

(Smcenk.) 
tegen het later stellen van het verkoopuur, ook na dien tijd nog, 
van alle kanten weer bezwaren geopperd, die verband hielden 
met het feit, dat sommige bevolkingsgroepen dan bij de lunch 
niet zouden hebben versch brood, waarvan men in het bakkers
bedrijf een sterk verminderd debiet vreesde. Of dat bezwaar nu 
werkelijk zoo overwegend is, betwijfel ik nog, maar ik wil niet 
wijzer zijn dan de vakdeskundigen en ik zal dus dit bezwaar ook 
bij de beslissing laten wegen. 

Nu wordt voorgesteld om voor alle bedrijven het aanvangsuur 
op 5 te bepalen. Het is weer niet gemakkelijk om zich thans 
daartegen nog te verzetten. Immers, zooals ik reeds zeide, zijn 
de deskundige partijen het feitelijk over de technische noodzake
lijkheid eens. Gaat liet nu aan om het te gemoet komen aan een 
bezwaar, waarvan de gegrondheid wordt erkend, voorwaarden te 
verbinden, welke met de quaestie zelf niet in direct verband 
staan? M. i. niet, omdat het bezwaar ontstaan is, in het leven 
is geroepen door don wetgever zelf. Dit argument, dat in de 
stukken door de Regeering wordt aangevoerd, acht ik buiten
gewoon sterk. De Minister zegt, naar mijn mcening te recht, in 
de Memorie van Antwoord: 

,,Als de wetgever een misstand heeft doen ontstaan, is do 
wetgever verplicht dezen misstand zoo mogelijk op te heffen 
zonder deze opheffing afhankelijk te maken van factoren, 
die niet niet de materie zelf gegeven zijn. Dit standpunt, dat 
kwalijk zal kunnen bestreden worden, is geenszins in strijd 
met de overtuiging, dat onder zekere voorwaarden het be
drijfsleven zelf — met name ook bij vvege van collectieve 
contracten — tot het treffen van regelingen komen moet 
daar, waar niet een door den wetgever geschapen misstand 
in het geding i s . " 

Tk acht dat betoog inderdaad kwalijk te wecrdeggen. Waarbij 
dan nog komt, dat het heel moeilijk is om voor een deel van 
het bedrijf die eene regeling te hebben, die uit het bedrijf op
gekomen is en dat gebonden is aan allerlei voorwaarden, en 
voor andere doelen van dat bedrijf die voorwaarden niet te doen 
gelden. 

Toch is bij mij wel ecnige aarzeling om met dit wetsontwerp 
mee te gaan. Is niet het gevaar te duchten, dat het grootbedrijf 
nu straks weer met een beroep op de verschillen, evenals in 
1922, zal pleiten voor een nog vroeger aanvangsuur, b.v. van 
4 uur? Dan zou natuurlijk een herleving van den nachtarbeid 
voor breede groepen van arbeiders het gevolg zijn. De Begee
ring moet zich eventueel krachtig verzetten tegen een aan
drang in die richting. Onder geen voorwaarde zouden mijn geest
verwanten en ik den nachtarbeid weer willen ingevoerd zien. 
De zedelijke en sociale nadeelen daarvan zijn naar onze over
tuiging te groot. De afwijzing van het streven der voorstanders 
van het versehe kadetje door den Minister, juich ik zeer toe. 
Maar er moet ook weerstaan worden de aandrang met een be
roep op de verschillen tusschen groot en middenbedrijf, om nu 
weer het algemeene aanvangsuur te verzetten en een aanvangs
uur van 4 uur te verkrijgen, liet bedrijf als geheel zou door 
een dergelijken maatregel ook zeker niet worden gebaat. 

Mijnheer de Voorzitter! Nog voor een zaak, die zijdelings 
maar met deze quaestie verband houdt, wil ik de aandacht van 
den heer Minister vragen. Er zijn hotelbakkerijen, die 's mor
gens voor hun gasten over versch brood beschikken. Natuurlijk 
kan men een hotelhouder niet beletten tevens een bakk-erij te 
exploiteeren, om een eigen voorziening te treffen. Maar het 
motief is hier toch het verkrijgen voor de gasten, dus niet voor 
«ie eigen gezinsleden alleen, wat andere Nederlandsche burgers 
in verband met de wettelijke regeling niet kunnen ontvangen, 
nl. versch brood bij bet ontbijt. Dat alles natuurlijk Zeer tiin 
nadeele van het zelfstandige normale bakkersbedrijf. Ik zou 
toch aan den Minister willen vragen om deze quaestie eens 
onder de oogen te zien. Het spreekt vanzelf, dut deze quaestie 
formeel niet bij dit wetsontwerp thuis behoort. Indirect houdt 
het echter wel verband met dit wetsontwerp, want het feit, dat 
die hotelbakkerijen in staat zijn gasten in een bepaald hoti 1 
versch brood te geven bij het ontbijt, heeft natuurlijk ten ge
volge, dat particuliere bakkers aan andere hotels ook wel eens 
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pogen te leveren in strijd met de bepaling van het verkoopuur. 
In zooverre is er wol eenig verband tussehen de materie, die 
hier aan de orde is, en de opmerking, die ik heb gemaakt. 

Er is ondanks de sterke argumentatie, bij mij toch nog eenige 
aarzeling. Alleen wanneer de Begeering mij overtuigen kan, 
dat dit wetsontwerp nu beteekent een definitief einde van den 
strijd om het aanvangsuur en dat dit wetsontwerp niet zal zijn 
een nieuwe springplank om te komen tot een nog vroeger aan
vangsuur, alleen dan zal ik mijn stem aan het wetsontwerp 
kunnen geven. Ik zal dus afwachten wat de Eegcering dien
aangaande zal verklaren. 

Be heer Kuiper: Mijnheer de Voorzitter! De beteekenïs van 
dit wetsontwerp gaat naar mijn oordeel boven zijn beperkten 
omvang en eenvoudige strekking uit. 

Aan de regeling van den bakkersarbeid zit namelijk een ge
schiedenis vast, die bij elke wijziging in de bestaande wette
lijke regelen als vanzelf op den voorgrond treedt en daarbij 
maant tot voorzichtigheid ter beveiliging van het groote goed, 
dat in de verdwijning van den bakkersnachtarbeid gelegen is. 

Het zou dan ook niet ongepast zijn bij deze gelegenheid op 
de geschiedenis wat dieper in te gaan. Ik zal dit echter niet 
doen. Mijnheer de Voorzitter, omdat het een zóó levend deel 
van onze parlementaire historie betreft, dat de belanghebben
den en de belangstellenden daaromtrent geen geheugenopfris
sebing noodig hebben. 

Maar ik voor mij ben toch sterk geneigd om in bijzondere 
mate met de bedoelde geschiedenis rekening te houden, niet 
alleen bij ingrijpende, maar ook bij betrekkelijk eenvoudige 
wijzigingen in de bestaande wettelijke regelen. 

Als men in den geest en in vogelvlucht aan zich voorbij Iaat 
gaan de jarenlange — tientallen jaren — actie tot afschaffing 
van den nachtarbeid in het bakkersbodrijf, de vruchtelooze 
pogingen van wijlen Minister Talma in 1911, en men realiseert 
zich, dat alleen een schokkend gebeuren als de wereldoorlog den 
psychologischen weg tot de afschaffing kan banen, dan is er 
alle reden om met het eenmaal verkregen groote goed behoed
zaam om te gaan. 

Ik mag er wel aan herinneren, dat de jarenlange actie tot 
afschaffing van den bakkersnachtarbeid niet alleen gevoerd is 
vanwege de bakkersgezellen, maar ook door een beduidend deel 
van de bakkerspatroons en niet het minst door dat deel, waar
om het in dit wetsontwerp voornamelijk gaat. 

In dezelfde groep van bakkerspatroons blijft men streven naar 
vervroeging van het aanvangsuur. 

Ik zie hier een zelfde verschijnsel als waarmede we te doen 
hebben ten aanzien van de Winkelsluitingswet. Tientallen van 
jaren heeft de middenstand geroepen om een wettelijke regeling 
van de winkelsluiting. Dat was jarenlang het groote object van 
levendige actie. 

Nu echter deze regeling er is on enkele jaren werkt, is de 
actie in haai' tegendeel omgeslagen, en krijkt men soms den 
indruk, dat de winkelsluiting in hooge mate do belangen van 
den middenstand belaagt. Dit is natuurlijk grootendeels mis
verstand, Mijnheer de Voorzitter, want men zoekt in do huidige 
omstandigheden oorzaken van de economische moeilijkheden 
('"'ik waar ze niet gelegen zijn. De Winkelsluitingswet wordt ook 
als een van die oorzaken aangevallen, terwijl ze er doodonschul
dig aan is. 

Zoo staat het ten deele eveneens met de quaestie van het 
aanvangsuur van den bakkersarbeid in den ochtend. Men weet 
het voor te stellen alsof het aanvangsuur van 6 in plaats van 
5 uur niet alleen bedrijfsmoeilijkheden schept, maar bovendien 
ook ernstige economische nadoelen schept voor de middengroep 
bakkerijen, die met minder dan G gezellen werken. 

De klachten daaromtrent worden in de laatste paar jaren 
weer veelvuldiger, maar het schijnt mij toe, dat ook op dit 
punt de dalende draagkracht onzer volkshuishouding uit het oog 
wordt verloren en voorts, dat de wijzigingen in werktijdregeling 
van de massa der arbeiders tot vermindering van het brood
verbruik heeft bijgedragen. Waarbij nog komt, dat de massale 
werkloosheid in de laatste jaren eveneens tot beperking van 
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het broodverbruik bijdraagt. Er is daarom geen reden, Mijn
heer de Voorzitter, om in alle klachten overtuigende argumen
ten te zien. 

En ik kan bij die klachten den indruk niet van mij afzetten, 
dat, evenals bij de Winkelsluitingswet, de metterdaad verkregeu 
zedelijke on cultureele verbeteringen al te zeer worden mis
kend. Dit heeft er mij toe geleid om in 1925 de vervroeging 
van het aanvangsuur van 6 op 5 uur te bestrijden, en de 
bezwaren van toen zijn ook thans nog onverzwakt blijven 
bestaan. Tot een stemming over het wetsontwerp van 1925 is 
het destijds niet gekomen. Door mijn steun aan het radicale 
amendement van de hecren Smeenk en Zijlstra heb ik toen 
echter wel tot handhaving van de bestaande bepalingen bijge
dragen. 

Sindsdien is mijn oordeel over do vervroeging van het aan
vangsuur niet gewijzigd. Dit oordeel wordt behcerscht door de 
gedachte, dat in elk geval de nachtarbeid geen nieuwe kans mag 
krijgen, dat dus geen enkele grendel mag worden weggeschoven 
van de deur, die den nachtarbeid afsluit. 

En nu ben ik geenszins overtuigd, dat straks het grootbedrijf 
niet terug zal komen met een nieuwe actie, en bij den wetgever 
komt betoogen, dat het kleinbedrijf door de beoogde verruiming 
een ongemotiveerden voorsprong heeft verkregen. 

Deze vertogen hebbon wij ook voor de wetswijziging van 1922 
gekend, en het was mede op grond van de ongelijke verhouding 
tussehen groot en kleinbedrijf, dat toen aan het grootbedrijf 
faciliteiten werden toegestaan. 

Als men dit in het oog houdt, Mijnheer de Voorzitter, dan 
zijn nieuwe bezwaren vanwege het grootbedrijf geenszins denk
beeldig en dan zou de nachtarbeid metterdaad een nieuwe kans 
maken. 

Ik weet wel, Mijnheer do Voorzitter, dat de wetgever dit zelf 
in de hand zal houden, maar volgens het standpunt van den 
heer Minister, in zijn Memorie van Antwoord ingenomen — een 
standpunt, dat ik onderschrijf —. dat namelijk de wetgever geen 
misstand mag laten voortbestaan, die hij zelf in het leven hoeft 
geroepen, heeft dat in de hand houden maar betrekkelijke bc
teekenis. 

De herhaalde rectificaties vormen in elk geval een bedreiging 
van het groote goed, dat met de afschaffing van den nachtarbeid 
is verkregen. 

Op de tweede plaats zou ik ccnige opmerkingen willen maken 
over de procedure, die aan de indiening van dit wetsontwerp is 
voorafgegaan. 

Nadat de poging van 192") was gestrand, hooft do opvolgende 
heer Minister zijn medewerking verleend om do belanghebbende 
organisaties tot overeenstemming te brengen, overeenstemming 
over het aanvangsuur, hetgeen aanvankelijk niet is gelukt. Later, 
onder het bewind van 's Ministers ambtsvoorganger, is de over
eenstemming toch wel verkregen, nadat de Minister had laten 
weten, dat zonder die overeenstemming geen wetsontwerp tot 
wijziging der bakkerij-paragraaf bij de Staten-Generaal zou wor
den ingediend. 

De ambtsvoorganger van den Minister beeft dus wat men 
noemt de 1000 pond in werking gesteld, den stuk achter de deur 
vandaan gehaald en dat heeft tot het beoogde resultaat geleid. 

De methode was doeltreffend, Mijnheer de Voorzitter, en het 
resultaat is ook belichaamd geworden in het vóór-ontwerp, dut 
ton deze om advies bij den iloogen Baad van Arbeid is aan
hangig gemaakt. Dit hooge adviescollege heeft bedoeld voor
ontwerp met 23 tegen 9 stemmen goedgekeurd, en zoo bleek er 
dus een vrij groote overeenstemming te bestaan. Tot clan toe 
ging het dus in de, ook door het geheele bedrijf, gewenschte 
richting, en de vrede kwam dus nabij. Locarno kwam in Int 
zicht. In het zicht, Mijnheer de Voorzitter, ja. maar verder 
kwam het niet, want in het wetsontwerp, dat bij de Kamer 
werd ingediend, was hot vredesverdrag niet Opgenomen, mai r 
werd net gedaan, alsof er van een overeenkomst tussehen de 
belanghebbende partijen geen sprake was. Dit is toch eigenlijk 
wel zeer ongewoon, oin het zacht te zeggen, ook al erken ik 
volmondig, dat de Minister aan geen enkele afspraak buiten 
hem om, of aan geen enkel advies gebonden is. 

Ik waag het echter om meer dan één reden te betwijfelen of 
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het aanbevelenswaardig was, de eenmaal in het bedrijf zelf ver
kregen overeenkomst ter zijde te schuiven en daarmede eigen
lijk den vrede te verijdelen. 

_ Ik kan dit, Mijnheer de Voorzitter, geen gelukkigen greep 
vinden. 

Voor dien greep worden in de Memorie van Antwoord argu
menten aangevoerd, die mij echter niet van overtuigende 
kracht voorkomen. 

Het sterkste argument is, dat het onbillijk zou zijn, bij de 
vaststelling van het aanvangsuur voor den bakkersarbeid naar 
tweeërlei maatstaf te werk te gaan en voor een groep van 
bakkerijen de overeenstemming van de partijen uit het bedrijf 
te eischen, terwijl voor de overige bakkerijen de norm in de wet 
verankerd ligt. 

Dit argument doet eigenaardig aan, Mijnheer de Voorzitter, 
niet alleen omdat men over de onbillijkheid van den zg. 
tweeërlei maatstaf van meening verschillen kan, maar ook 
omdat van die onbillijkheid blijkbaar gedurende het geheele 
voorbereidingsproces, waaraan de directeur-generaal van den 
arbeid ten deele persoonlijk heeft deelgenomen, niets is be
merkt. Deze onbillijkheid werd pas ontdekt nadat het voor
ontwerp uit den Hoogen Baad van Arbeid terug was. 

Maar aangenomen, dat van een onbillijkheid sprake kan zijn, 
— wat ik niet toegeef —, dan nog rijst de vraag, of de Minister 
de goede richting heeft ingeslagen, dus de goede methode heeft 
gekozen om de onbillijkheid weg te nemen. 

De goede richting ware, dunkt mij, geweest, om de overeen
komst van de belanghebbende organisaties in het bakkersbedrijf 
als algemeenen grondslag voor de geheele bakkerij-paragraaf in 
de wet op te nemen, en dan was de onbilliijkheid geheel en 
al uit de wereld. 

Ware deze oplossing gekozen, Mijnheer de Voorzitter, dan 
was gekozen voor de regeling der bedrijfsverhoudingen door 
belanghebbende georganiseerde groepen in het bedrijf zelf; voor 
de methode, die al langer hoe meer wordt erkend als de voor
waarde om de bedrijfsverhoudingen bevredigend te regelen en 
den socialen vrede te versterken en te consolideeren. Door daar 
lijnrecht tegen in te gaan, doet men naar mijn oordeel aan de 
gezonde ontwikkeling der maatschappelijke verhoudingen geen 
dienst. 

Wij bevinden ons thans, ook in ons land, in een tijdperk, 
waarin consolideering van evenwicht brengende elementen van 
groote waarde is. En dit zoowel in staatkundigen als in maat
schappelijken zin. Het is thans geen tijd om maar strak de oude 
methode vol te houden en geen open oog te hebben voor het 
nieuwe en betere, dat met toenemende kracht zijn uitwegen 
zoekt. 

Wij hebben thans een Bedrijfsradenwet; waarom nu niet aan 
den voor het bakkersbedrijf op te richten bedrij f sraad de taak 
overgelaten, om deze aangelegenheid met inachtneming van de 
wederzijdsche inzichten te regelen? 

Dit ware naar mijn oordeel de oplossing geweest, die in de 
huidige omstandigheden het meest passend is. 

Ziedaar, Mijnheer de Voorzitter, de bezwaren toegelicht, die 
mijnerzijds tegen dit wrizigingsontwerp bestaan. 

Dat ze onoverkomelijk zijn, Mijnheer de Voorzitter, zeg ik 
nog niet. Daartoe pleeg ik niet ontijdig over te gaan, maar 
Int zal den Minister toch wel duidelijk wezen, dat mijn bezwa
ren ontleend zijn aan de wezenlijke bedoeling van de Arbeids
wet zelf. 

Intusschen, Mijnheer de Voorzitter, wil ik niet nalaten te 
erkennen, dat het thans met de quaestie van het aanvangsuur 
voor den arbeid in de betreffende groep bakkerijen wel eenigszins 
anders staat dan in 1925 het geval was. 

Sindsdien zijn er ruim acht jaren verloopen, waarin klaar
blijkelijk het bakkersbedrijf zich niet overal bij de geldende 
wettelijke voorschriften heeft kunnen aanpassen. Zou dat ge
kund hebben, dan zou ik het hebben toegejuieht, maar het is 
niet gebeurd. 

Dit is klaarblijk-elijk het geval, Mijnheer de Voorzitter, omdat, 
in afwijking van de positie in 1925, ook de bakkersgezellenbonden | 
thans feitelijk hebben erkend, dat óók voor de betreffende groen 
bakkerijen vervroeging van het aanvangsuur door plaatselijke 

Kuiper e. a.) 
omstandigheden noodig of althans wenschelijk en redelijk kan 
zijn. 

Dit is een verschil, waarop ook de Memorie van Antwoord 
bij herhaling de aandacht vestigt en dat ik ook zonder omwegen 
moet toegeven. 

In welken omvang die vervroeging echter wenschelijk en rede
lijk zal zijn, is hier door ons niet te bepalen en zal ook moeilijk 
te bepalen zijn door den Minister of zelfs door de ambtenaren 
der Arbeidsinspectie. 

Daarom is de regeling van de toepassing daarvan een zoo 
bij uitstek voor de werkgevers en werknemersorganisaties als 
het ware van nature aangewezen taak. 

Het spijt mij, dat de Minister deze wijze van oplossen heeft 
verworpen en een m.i. verkeerde methode heeft gekozen. 

Mijn voorkeur berust hierop, dat het de natuurlijke taak is 
van de organisaties in het bedrijfsleven zelf als deskundigen en 
belanghebbenden, om aan deze uitvoering mede te werken. 
Daarom geef ik de voorkeur aan de uitvoeringsmethode, die do 
Minister juist niet heeft gekozen. 

In de huidige omstandigheden hebben wij echter bovendien 
ook te rekenen met de economische inzinking in het algemeen, 
die de betreffende, meestal kleine, onden.erningen uiteraard 
scherper en zwaarder treft dan de groote. Ik ben bereid, ondanks 
mijn bezwaren, dit alles in mijn beoordeeling te betrekken en 
straks bij de beslissing dit alles ook te doen gelden. 

Mejuffrouw Katz: Mijnheer de Voorzitter! Over het alge
meen acht ik dit wetsontwerp een verbetering. Er was nu een
maal in de wet een bepaling, die in de practijk minder juist 
gebleken is. Dit is o.a. hieruit duidelijk, dat langzamerhand 
van de mogelijkheid tot vergunning om vroeger te beginnen een 
zeer groot percentage, ongeveer 85 pet., gebruik maakt. Wat is 
dus begrijpelijker dan dat men zich bewust wordt, dat de alge
meene regel dus wel blijkt niet goed te zijn, want dat er bij 
een zoo groot percentage uitzonderingen iets niet in orde moet 
wezen. Nu is er in 1925, nadat het hier in de Kamer geweest 
was, iets gebeurd. Er is namelijk een compromis tot stand ge
k-omen tusschen werknemers en werkgevers in dit bedrijf, 
waarbij men er zich mede verecnigd heeft, dat het aanvangsuur 
op 5 uur gebracht zou worden, wanneer men het hierover in 
een bepaald bedrijf eens was, dus bij wijze van collectief 
arbeidscontract. Nu doet de Minister dat niet. De Minister ver
andert de wet en brengt, wat reeds bij uitzonderingsvergunning 
voor 85 pet. geldt, voor allen. Ik acht dat juist. Met alle waar
deering voor een dergelijk compromis, acht ik het beter, dat, 
waar nu ook door dit compromis principieel erkend was, dat 
de wet, zooals ze nu luidt, in de practijk niet bevredigt, de wet 
zelf wordt veranderd. Wat zijn nu de bezwaren, vooral van den 
kant van de verschillende bonden daartegen geopperd. Naar 
mijn meening vrees, vrees dat er weer een drang zal komen 
naar nachtarbeid. Ik kan mij begrijpen, dat sommige werk
nemersbonden, die ervaringen van reactie hebben opgedaan, 
zulk een vrees koesteren, maar ik blijft gelooven, dat men in 
de vrees geen goede leermeester heeft. M.i. zal er zoo licht 
niet weer een drang naar wederinvoering van den nachtarbeid 
komen. Daarom herhaal ik, dat ik over het algemeen dit voor
stel voor dit geheele bedrijf een verbetering acht. Maar nu is 
er toch één bepaling, waartegen ik bezwaar heb en waarvan 
het mij een teleurstelling is, dat de Minister deze niet ver
anderd heeft. Dat bezwaar betreft art. 35, 6de lid, waarbij 
wordt bepaald, dat het brood niet vervoerd mag worden, ook 
wanneer het gereed is, vóór 9 uur en niet verkocht vóór 10 uur 
's morgens. Ik zou meenen, en heb dit ook van verschillende 
menschen uit dit bedrijf gehoord, dat men tegenwoordig, door 
de nieuwere technische uitvindingen in het bedrijf, de mogelijk
heid heeft, dat het brood 's morgens geheel gereed is, zoodat 
men het brood reeds eenige uren eerder zou kunnen vervoeren 
en verkoopen. Nu weet ik wel, dat daartegen groot verzet zou 
rijzen. Daarom heeft dit vraagstuk zich in de practijk hierop 
toegespitst, dat men gezegd heeft: laten wij niet te veel vragen, 
laten wij ons beperken en slechts voor versch klein brood ver
vroeging van het verkoop en afleveringsuur vragen, b.v. om 
half 8 of 8 uur. Dat zou reeds van zeer groot belang zijn zoowel 
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voor het bedrijf als voor de consumenten, hen, die het brood 
moeten eten. 

Langzamerhand is wel gebleken, dat velen zich van het oud
bakken brood 's ochtends hebben afgekeerd en allerlei andere 
voedingsmiddelen zijn gaan eten, zooals b.v. havermout. Ik wil 
niet zeggen, dat havermout niet goed is, maar het is toch niet 
wensehelijk, dat het brood steeds meer uit de huisgezinnen ver
dwijnt. In het buitenland is het anders; overal waar men komt, 
kan men 's morgens nog versch brood krijgen. In ons land gaan 
thans de hotels hoe langer hoe meer zelf bakken. Dit acht ik 
voor den middenstand, die reeds op zooveel manieren wordt 
gedrukt, een groot bezwaar, omdat daardoor op dit terrein aan 
den middenstand concurrentie wordt aangedaan. Daarom zou 
het ook een sociaal belang zijn, als men hier aan den midden
stand zou te gemoet komen. Vooral wanneer men dan bovendien 
de consumenten meer bevredigt en er naar mijn gevoelen de 
technische mogelijkheid is om het brood gereed te hebben. Ik 
heb daarbij niet alleen mijn licht opgestoken bij mensehen in 
het bedrijf, maar ik heb toevallig in mijn eigen familie iemand, 
die indertijd als chemicus een Eegeeringsonderzoek heeft gedaan 
naar het oudbakken worden van het brood en die mij altijd 
heeft verzekerd, precies zooals men mij dat in het bedrijf zeide 
— hij is iemand, die er objectief tegenover staat en die niets 
met het bedrijf te maken heeft —, dat de technische mogelijk
heid aanwezig was zeer zeker voor klein brood, maar ook voor 
groot brood. 

Nu worden tegen deze zaak verschillende bezwaren aange
voerd. Eén van die bezwaren is, dat er geen behoefte aan bestaat. 
Ook de Minister zegt dat in de Memorie van Antwoord. Hij acht 
het als het ware een luxe quaestie. Ik betwijfel dit ten sterkste. 
Ik heb wel eens opgemerkt, dat heel andere lagen van de bevol
king dan men zou verwachten belang hebben bi.i vroeg verkrijg
baar stellen van dit soort brood, omdat zij geen lust hebben oud 
brood te eten. Zoo gaan b.v. schoolkinderen aan broodkarren 
''s ochtends klein brood koopen en gaan moeders het voor hun 
kinderen koopen. Ik geloof dus niet, dat het waar is, dat dit 
belang zich tot een kleine categorie beperkt. 

In de tweede plaats het bezwaar, dat er weer een toenemende 
drang naar nachtarbeid, althans naar een vroeger aanvangsuur 
zal komen. Ik geloof niet, dat dit juist is. Behalve degenen, 
die ik straks heb genoemd, heeft ook indertijd in de Eerste 
Kamer de heer van der Lande, die ook op dit gebied ook wel 
weet, hoe het in elkaar zit, er op gewezen, dat het brood klaar 
ligt. Hij heeft gezegd: 

„ Ik ben niet vóór nachtarbeid; indien echter vóór 6 uur 
met het werk in de bakkerij begonnen wordt, kan vóór half 8 
het kleine brood gereed zijn.'

Welnu, thans zal om 5 uur worden begonnen, dan kan het 
kleine brood toch zeker vóór halfacht gereed zijn. 

Een ander bezwaar, dat het versche brood voor de gezondheid 
schadelijk zou zijn, Degene, die ik noemde, die omtrent het oud
bakken brood een onderzoek heeft ingesteld, is ook medisch 
dokter, en heeft daaromtrent als zijn meening uiteengezet, dat 
dit niet waar is, voor zoover het gezonde menschen betreft. Wie 
aan de gezondheid van zijn spijsverteringsorganen twijfelt, kan 
medisch advies vragen, maar het is ongemotiveerd, op medische 
gronden den menschen versche kleine broodjes aan het ontbijt 
te onthouden. Bovendien werd door dr. Katz opgemerkt, dat het 
verkoopverbod — en dat is een geheel andere zijde van het 
vraagstuk — het initiatief van Nederlandsche onderzoekers en 
uitvinders doodt om nieuwe methodes te zoeken, ten einde — 
met behoud van de nachtrust — zoo vroeg mogelijk versch 
brood gereed te hebben. 

Op al deze gronden betreur ik, dat de Minister thans de kans 
voorbij heeft laten gaan, deze zaak te regelen. 

Wanneer men zich had beperkt tot het kleine versehe brood 
en had gezegd, dat vervoer mag plaats hebben naar de filialen 

niet het vervoer om aan huis te bezorgen — en dat men om 
halfacht mocht verkoopcn, dan had men kunnen zien of het 
waar is, dat daarvan een dergelijke drang naar vervroeging het 
gevolg zou zijn. Ik ben er van overtuigd, dat dat niet het geval 

| (Katz e. a.) 
I zou zijn. Daarmede was men te gemoet gekomen aan een groot 
I deel van het publiek èn het bedrijf. 

He t spijt mij, dat de Minister dat niet heeft willen doen en ik 
zou er bij hem op willen aandringen om deze quaestie nog eens 
te overwogen, omdat ik er van overtuigd ben, dat de praetijk 
zal uitwijzen, dat het noodzakelijk is en omdat toch te zijner 
tijd een wijziging in dit opzicht zal moeten komen. 

De heer Sneevliet: Mijnheer de Voorzitter I Het komt mij 
voor, dat dit stukje destructie van sociale wetgeving minder 
gevaar loopt in de Kamer belet te worden dan de vorige zaak, 
die wij hebben behandeld, nl. de quaestie van den destructor. 

E r is van verschillende kanten critiek op dit wetsontwerp 
uitgeoefend, maar terwijl bij de behandeling van het wets
ontwerp betreffende den destructor de Minister het de Kamer 
zoo gemakkelijk mogelijk heeft gemaakt om het wetsontwerp te 
verwerpen, heb ik nu den indruk, dat de Kamerleden, die 
critiek uitoefenen, het den Minister zoo gemakkelijk mogelijk 
hebben gemaakt deze critiek omver te stooten. Ik meen, dat, 
wanneer in de redeneering van de Kamerleden, die niet duidelijk 
een afwijzenden klank hebben laten hooren in verband met het 
wetsontwerp, een beroep wordt gedaan op den geworden toe
stand als uitkomst van een compromis in het bedrijf tusschen 
de geïnteresseerde partijen, hier alleen wordt aangegeven, 
hoe gevaarlijk dergelijke compromissen zijn. Compromissen van 
deze soort leiden er toe, dat verkregen posities, in den loop der 
jaren door de arbeiders verworven door strijd, worden bedreigd 
en afgebouwd; juist in dezen tijd leveren de compromissen tus
schen de geïnterresseerden de voornaamste argumenten op om 
verslechtering over de geheele linie door te voeren. 

Mijnheer de Voorzitter! De compromisgedachte is zelfs te 
vinden in het adres van de drie vakorganisaties, die een sub
sidiair naar voren brengen en die spreken over de noodzake
lijkheid dit wetsontwerp te verwerpen, maar als dit niet gebeurt, 
het van plaatselijke omstandigheden willen laten afhangen, in 
hoeverre deze vervroeging van den arbeidstijd zal worden door
gevoerd. 

Mijnheer de Voorzitter! He t komt mij voor, dat dit subsi
diair in het adres van de vakvereenigingen afgewezen moet 
worden. De quaestie van den nachtarbeid in dit bedrijf is voor 
mij niet een quaestie, waarbij ik het standpunt inneem: omdat 
het nachtarbeid is, tegen! Wanneer wij in een geordende maat
schappij zouden leven, zou ik mij kunnen indenken, dat een 
geordend bakkerijbedrijf toestanden zou kennen met verwezen
lijking van nachtarbeid, die voor de betrokken arbeiders in dat 
bedrijf zeer aannemelijk zouden zijn. Maar wij leven in een 
maatschappij, die alle voorwaarden mist om maar op eenig punt 
in eenig bedrijf een orde te scheppen, die aannemelijk is voor de 
werknemers. Het komt mij dan ook voor, dat zeker in dezen 
lijd stelling moet worden genomen tegen elke poging, die in het 
wezen van de zaak een stap terug beteekent. 

De heer Smeenk heeft gezegd: als de Minister mij verzekeren 
kan, dat dit de eindstreep is, dat er nooit meer aan getornd zal 
worden, ben ik bereid om mee te gaan. Maar, Mijnheer de 
Voorzitter, de Minister kan in dit opzicht geen voor alle tijden 
geldende garantie geven aan den heer Smeenk, en hij zal dus 
op dit punt geen bevredigende verklaring kunnen afleggen. 
Integendeel, wie in dezen tijd den steen van de verslechtering 
van onze sociale wetgeving aan het rollen brengt, mist elke 
kracht, om dat proces van teruggang te stuiten. Dit is mijn 
hoofdbezwaar tegen dit wetsontwerp, dat, terwijl daarmede 
geen financiecle belangen gemoeid zijn, zoodat men het bezui
nigingsargument als zwaarwegend argument niet kan doen gel
den, waar het hier alleen gaat om het prijsgeven van begrippen, 
die in een vorige periode zijn vastgelegd als noodzakelijk aller* 
eerst voor de werknemers in dit bedrijf, het mij voorkomt, dat 
de Kamer geen rechtsgrond zou kunnen vinden om met de ge
dachte, die in het wetsontwerp is belichaamd — al wordt zij nog 
zoo aannemelijk voorgesteld en soepel beredeneerd —, mee te 
gaan. Ik ontken stellig, dat er eenig groot maatschappelijk be
lang verbonden zou zijn aan het toegeven aan de neiging van 
hen, die zoo op het vroege versehe brood zijn gesteld. Ik ont
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ken, dat de havermout pas zou zijn uitgevonden, toen dat 
vroege versche brood was weggenomen. Er zijn altijd men
schen geweest, die met pap zijn grootgebracht en die bij de 
pap des morgens zweren. Het komt mij voor, dat het brood
verbruik in wezen niet verminderd is door de beperking van den 
nachtarbeid, zoodat er geen groot sociaal belang bestaat om 
deze bepaling te wijzigen, om den nachtarbeid in eerste stadium 
weer in te voeren, want daar komt het op neer. Als daar geen 
enkel groot belang voor bestaat, dan komt het mij voor, dat 
het zeker in dezen tijd noodig zou zijn en het beteekcnis zou 
hebben voor het regeorbeleid van het Kabinet en ook voor het 
beleid van den Minister, die de sociale zaken behartigt, dat de 
Kamer destructief gaat staan tegenover deze verleiding tot 
destructie van een stuk sociale wetgeving, die wij hier hebben 
verkregen. Ik dring er daarom op aan bij degenen, die klanken 
tegen hebben laten hooren, om in geen geval aan inlichtingen, 
mededeelingen, die deze verslechtering aannemelijk zouden 
kunnen maken en welke zelfs een soort van gerustheid zouden 
kunnen inhouden; met deze verslechtering is het meteen ook 
stop, waarde toe te kennen, omdat het in dezen tijd zeker aan 
al die vertegenwoordigers, die met belangrijke groepen in ver
binding staan, zwaar aangerekend zal worden, als zij, waar 
algemeen de leuze weerklinkt: afbraak van de sociale wetgeving, 
in dezen ook maar eenige concessies doen. Eeden, waarom ik 
natuurlijk verklaar, tegen dit wetsontwerp te moeten zijn en 
ineen te moeten doen uitkomen, dat ik mij geen amendeering 
denken kan, die deze verslechtering aannemelijk zou kunnen 
maken en die dezen pil zou kunnen vergulden. 

De heer Slotemaker de Bruine, Minister van Sociale Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! De beschouwingen, welke de Kamer aan 
dit onderwerp heeft gewijd, draaien naar mijn inzicht vooral 
om twee punten: het gevaar, dat wij den nachtarbeid terug
krijgen, en het bezwaar, dat niet een zeker overleg tusschen 
werTvgevers en arbeiders niet voldoende is rekening gehouden. 

Op deze twee punten wil ik vooral het licht laten vallen, maar 
ik begin met te zeggen, dat de heer Schaper toch al te opti
mistisch was toen hij zeide: de zaak redt zich wel. Wanneer 
ik denk aan de ervaring, welke ik zelf gehad heb toen ik de 
vorige maal het Departement beheerde, wanneer ik bovendien 
denk aan de bezwaren, die de Arbeidsinspectie tegenkomt, wan
neer zij begeert de wet, zooals die is, te handhaven, dan zeg 
ik reeds op grond van die twee gegevens, dat er een misstand 
is, die op een of andere wijze moet verdwijnen. 

Maar er is een zeer sterk argument, ook voor hen, die de 
ervaring van den Minister en de ervaring van de Arbeidsinspectie 
niet al te belangrijk zouden achten. In het compromis, dat hier 
vanmiddag eenige malen is genoemd, komen deze woorden voor: 
„dat de arbeiders bereid zijn de moeilijkheden van het onge
lijke aanvangsuur in het bedrijfsleven op te heffen". 

' Wanneer zij, die midden in het bedrijfsleven staan, zoo spre
ken, mag men zeggen, dat er een uniforme regeling komen 
nmest, en de gedachte van den heer Schaper, dat men het 
recelen moet naar plaatselijke omstandigheden en na raadple
ging van werkgevers en arbeiders, helpt in dit speciale geval 
niet', omdat, zoodra de plaatselijke omstandigheden gelden, de 
moeilijkheden terugkomen, waarvoor iedere Minister staat bij 
de huidige wetgeving, nl. dat twee gemeenten, onmiddellijk 
naast elkander gelegen, een verschil in toestand op dit punt 
kennen, ten gevolge waarvan een concurrentie ontstaat door den 
wetgever zelf, die in geen geval geoorloofd is. 

Nu heeft men gevraagd — de heer Kuiper heeft er op gewezen 
en de heer Schaper heeft in die richting gesproken — of ik toch 
niet meer aandacht had moeten schenken aan het feit, dat 
werkgevers en arbeiders het eens zijn geworden. 

Nu~houcle de heer Kuiper het mij ten goede, wanneer ik zeg: 
ik geloof, dat hij het zich zelf moeilijker gemaakt heeft dan 
noodig is om voor de bedrijfsregelingen bij de bakkerij te pleiten, 
wanneer hij in verband met dit ééne speciale punt reeds aan 
(1 ,i Minister waagt: gevoelt ge eigenlijk wel veel voor afspraken 
binnen het bedrijf? 

(Minister Slotemaker de Bruine.) 

Ik heb juist gemeend, dat ik nadrukkelijk in mijn Memorie 
van Antwoord kon doen uitkomen, dat deze ééne maatregel, 
die door mij wordt gehandhaafd, gelijk mijn voorganger dien 
voorstelde, los van het compromis, in geen enkel opzicht zegt, 
dat ik eigenlijk niet gevoel voor b.v. collectieve contracten, voor 
regelingen, die bedrijfsgewijze ontstaan. 

Ik stel er prijs op, het nog eens te zeggen. Hoe deze zaak 
zich ontwikkelen zal, in hoeverre er normen van de Overheid 
moeten zijn, e. d., laat ons daarover niet spreken op dit oogen
blik. Maar ik zou niet gaarne willen, dat de heer Kuiper den 
indruk had, dat het niet handhaven door mij van dit speciale 
compromis beteekent: de Minister voelt dus minder voor rege
lingen, opkomende uit het bedrijf. Als hij zelfs zegt: „gij gaat 
daartegen lijnrecht in" , dan raad ik hem aan, daarover nog eens 
te denken. Ik ga er niet lijnrecht tegen in; maar ik heb hier een 
onderwerp, dat er niet mee te maken heeft, apart behandeld, 
omdat de wet het bedoelde ongeluk had teweeggebracht; en ik 
geloof, dat de heer Kuiper met hetgeen hij wil sterk staat, als 
hij er de aandacht op vestigt: wat de wetgever heeft bedorven, 
moet de wetgever herstellen; en daarnaast moet men er over 
praten, in hoeverre het bedrijf andere en betere regelingen maken 
kan. Als hij bovendien zegt: laten toch de partijen en Bedrijfs
raden kunnen praten over die dingen, dan ben ik dat met hem 
eens; maar ik wijs er op, dat dit in geen enkel opzicht onmoge
lijk wordt gemaakt. 

Nu de vraag betreffende den nachtarbeid. Als dit ontwerp, 
dat ik vond bij mijn optreden, destructie beteekende van het 
reikte, een stap kon zijn in de richting van herstel van den 
nachtarbeid, dan zou mijn ambtsvoorganger het niet hebben 
voorgesteld en ik zou het niet hebben gehandhaafd, want het 
laatste, wat ik doen wil, i s : één voet te geven aan maatregelen, 
waardoor de nachtarbeid weer terugkomen zal. 

Dit zal dadelijk nog wel even blijken, wanneer ik mejuffrouw 
Katz beantwoord. Ik wijs er echter op, dat men niet zal kunnen 
zeggen van dit eenvoudige wetsontwerp: „nu is de deur voor 
den nachtarbeid open", wanneer men slechts de volgende din
gen zich herinnert.De gezellen zelf hebben tegen deze regeling 
geen bezwaar. Zij begeerden wel is waar maatregelen tegelijk 
met deze regeling, die echter niets te maken hadden met het 
afweren van het gevaar voor nachtarbeid. Zij zien dus in deze 
materie geen destructie. Dat zijn toch menschen, die het beoor
deelen kunnen. Als van de gezellen 15 pet. ten hoogste in een 
andere conditie zal komen en 85 pet. blijft waar zij zijn, dan 
kan men niet zeggen: nu is de deur open voor het herstel van 
den nachtarbeid. Misschien mag ik zelfs iets anders zeggen, nl. 
dat, indien men zeide: 5 uur alleen, wanneer er een compromis 
bestaat, dan het gevaar opkomt, dat wanneer de werkgever eens 
een heel royaal aanbod doet op ander terrein, de arbeiders dan 
zeggen zullen: dan ook maar beginnen om 4 uur. Ik zie in het
geen aldus gebeuren kon, meer gevaar voor den nachtarbeid dan 
in wat hier wordt voorgesteld. 

Als ik over het versche kadetje iets zeg — die populaire term 
zij mij veroorloofd — dan doe ik' dat vooral in verband met de 
quaestie van den nachtarbeid. Mejuffrouw Katz heeft eerst ge
sproken over een algemeen verkrijgbaar stellen van versch brood 
en heeft vervolgens gezegd: laten wij ons bepalen tot het kleine 
brood. Zij heeft daarbij een autoriteit aangevoerd, waarvan ik 
alleen reeds, omdat mejuffrouw Katz dien aanvoert, bereid ben 
te aanvaarden, dat het een volkomen autoriteit is; maar nu is 
het ongelukkige van den Minister, dat ik 5 of 6 autoriteiten heb, 
die dan wel niet zóó volkomen zijn als die van de geachte afge
vaardigde, maar waarmede ik dagelijks in aanraking kom en die 
zeggen: met dien „slapenden bakker" is het op het oogenblik 
no" niet zoo volmaakt als mejuffrouw Katz dacht; klein versch 
brood kan men in korten tijd krijgen, maar groot versch brood 
kan men langs dien weg nog niet krijgen, enz. En dan ga ik 
nadenken over de vraag: of ik door klein versch brood toe te 
staan op een vervroegd uur niet begin met een regeling, die 
straks natuurnoodwendig leidt tot een algemeene vervroeging. 

Ik ben persoonlijk daar eigenlijk buitengewoon bang voor. 
Ik wil mejuffrouw Katz wel zeggen, dat — wanneer wij nu 
zeggen: het kleine versche brood kan wel geregeld worden, het 
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groote niet — wij dan toch dit gevaar krijgen, dat de menschen, 
die vooral groot brood maken, zullen zeggen: met welk recht 
heeft de Minister een onderscheid gemaakt tusschen de 
menschen, die het van het kleine brood moeten hebben, èn 
die het van het groote brood moeten hebben? Ik beroep mij 
op Minister Slotemaker de Bruïne, die gezegd heeft: als de 
wetgever een ongeluk maakt, moet de wetgever het ook her
stellen. En dan moet ik met het groote brood over stag. 
Daartoe kan ik niet medewerken. 

Daarbij komt nog dit: het argument, dat zoovelen het wen
schen en dat het broodverbruik zoo is teruggegaan, schijnt mij 
niet heel overtuigend. Het is bitter om dit te zeggen in dezen 
tijd van malaise; maar het broodverbruik is, dat is statistisch 
vastgesteld, teruggegaan vooral toen de levensstandaard beter 
werd en de arbeidende stand meer vleeseh ging eten. Ik herhaal, 
dat het bitter is om het thans te zeggen, maar het feit moet men 
vaststellen. En zou het versche kleine brood voor een kleinen 
kring in bepaalde plaatsen de oorzaak kunnen worden, dat het 
broodverbruik weer kwam op het oude peil? Ik geloof het niet, 
afgezien van de opmerking van den geachten afgevaardigde den 
heer Sneevliet, waarmede ik het eens was — als men het met 
hem eens is, moet men het ook eens een keer zeggen —, dat 
de havermout al bestond, voordat wij de Bakkers wet hadden. 
De poging om nu te zeggen: „een aantal menschen begeert het, 
geef het aan die menschen, waarom zou men de proef met het 
versche brood niet wagen?" beantwoord ik aldus — dan krijgt 
meteen de heer Smeenk een antwoord op de vraag, welke hij 
straks gesteld heeft —: de geschiedenis van de wetgeving op het 
gebied van de bakkerijen is één groote lijdensgeschiedenis, laat 
het nu eindelijk uit zijn; en laat degenen, die zelf wel voelen 
voor versch brood; maar die een klein gedeelte van ons volk zijn 
— de overgroote meerderheid van ons volk gaat van huis voordat 
het versche brood er zijn kan en voordat men kleine versche 
broodjes eet —, laten nu degenen, die voor een kleinen kring 
van ons volk opkomen, op zich zelf misschien volkomen te 
recht, zich afvragen: is het niet beter, elk van onzen kant iets 
te laten vallen en te komen tot vrede in het bedrijf? 

Daarmede is meteen een antwoord gegeven op de vraag van 
den heer Smeenk, die door den heer Kuiper is overgenomen -
Als het grootbcdrijf nu gaat pleiten voor 4 uur, wat doet gij 

I (Minister Slotemaker de Bruïne e. a.) 

dan? Het antwoord luidt: dat de heer Smeenk mij niet 
! gevraagd heeft om voorgoed vast te leggen, wat ei zal gebeuren 
| — de heer Sneevliet heeft dat eenigszins minder juist begre
• pen —, maar van mij is geen enkele stap te wachten, geen 

enkele, in de richting van een pleidooi voor 4 uur. En men 
heeft al gevoeld, dat dit de eigenlijke reden is, waarom ik de 
quaestie van het versche kadetje meen te moeten behandelen, 
zooals ik haar behandeld heb. 

Mijnheer de Voorzitter! Eén detail nog. De geachte afgevaar
digde heeft mij gevraagd om de werking nog eens te bekijken 
van de regeling, dat sommige hotels thans versch brood mogen 
leveren. Ik maak eerst de opmerking, dat het aantal hotels, 
die zoo iets kunnen doen, waarschijnlijk heel gering is, omdat 
broodbakken niet ieders «eik is. Ik maak daarbij de opmerking, 
dat ik verleden week en los van de opmerking, die de heer 
Smeenk gemaakt heeft — het is geen doorgestoken kaart —, 
aan mijn directeur-generaal opdracht heb gegeven om deze 
materie te onderzoeken, omdat mij enkele gegevens waren 
verstrekt, die mij noopten deze materie te bezien. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop, dat ik hiermede de bezwaren 
heb ondervangen, die uit de Kamer tegen het ontwerp zijn 
ingebracht. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen I tot en met VI, zoomede de beweegreden van 
het ontwerp van wet, worden achtereenvolgens zonder beraad
slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stemming over het ontwerp 
van wet te houden morgen, bij den aanvang der vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

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

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt gesloten. 
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