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VERGADERING VAN VRIJDAG 29 DECEMBER 1911. 

(BlJEENROEPINGSUUB 11 VOOHMIDDAG.) 
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(van Deventer.) 

nemen. Daardoor wordt men al aanstonds gedwongen om 
veel ter zijde te laten wat toch nadere beschouwing wel waard 
zou zijn. Aan den anderen kant heeft men dikwijls onder-
werpen van uiteenloopenden aard in het kader van één rede-
voering samen te voegen, ten gevolge waarvan de draad, dien 
men in een betoog zoo gaarne ziet doorloopen, telkens bloot-
staat aan het gevaar van te worden verbroken. 

Tegenover deze onmiskenbare bezwaren staat echter het 
voordeel, dat de uit noodzaak voortgekomen beperking ons 
er toe brengt om veel wat bijkomstig is ter zijde te laten en 
te trachten ons zooveel mogelijk tot algemceue lijnen to be-
palen. 

Wanneer ik nu straks beginnen ga om enkele bijzondere 
onderwerpen ter sprake te brengen, zal ik tevens trachten die 
zooveel mogelijk te passen in een algemeen verband; het 
algemeeno verband van die beginselen, die, naar mijn over-
tuiging, aan een goede koloniale politiek ten grondslag moe-
ten liggen. 

Laat mij beginnen met mij van harte aan te sluiten bij het 
gesprokene door ons geachte medelid den heer van den Berg, 
gisteren, toon hij betoogde, dat het zoo wenschelijk is. ver-
betering te brengen in den rechtstoestand van de inlandsche 
bevolking. Inderdaad, ik ben het met hem eens, dat er reeds 
zeer veel zou gewonnen zijn, indien, in afwachting van defi-
nitieve regelingen, gemaakt werd, dat op veel ruinier schaal 
dan thans mogelijk is, de inlanders zich kunnen onderwerpen 
aan bepalingen van het Europeesch recht, hetzij in het alge-
meen, hetzij bijv. met uitzondering van het familierecht. 

Bij de verandering van art. 75 van het Regeeringsregle-
ment, die in het jaar 190(3 tot stand kwam, werd uitdrukke-
lijk voorgeschreven, dat de mogelijkheid van een algemeeno 
onderwerping door inlanders aan de bepalingen van het 
Europeesch privaatrecht bij algemeene verordening zal wor-
den geregeld. Het komt mij echter voor, dat, ook al blijft 
de nieuwe redactie van art. 75 voorloopig nog buiten wer-
king, er toch mogelijkheid is om aan den bestaanden misatand, 
door den heer van deu Berg zoo duidelijk uiteengezet, te 
gemoet to komen. Immers, het tegenwoordig art. 75 R_egee-
ringsreglement kent toch ook reeds dat instituut der vrijwil-
lige onderwerping, want het artikel spreekt van do gevallen 
„waarin inlanders zich vrijwillig hebben onderworpen aan 
het voor Europeanen vastgestelde burgerlijk en handels-
recht". Daaruit blijkt voldoende, dat ook bij de bestaande 
redactie van art. 75 de mogelijkheid openstaat, een regeling 
betreffende die vrijwillige onderwerping in het leven te 
roepen. 

Nu zou ik den Minister ernstig in overweging willen geven 
om, in afwachting van do inwerkingtreding van de nieuwe 
redactie van art. 75, gebruik te maken van do zeer ruime 
terminologie van het bestaande art. 75, om te komen tot de 
mogelijkheid, dat inlanders, die aan het Westersch verkeers-
leven wenschen deel te nemen en daardoor, zooals door den 
heer van den Berg zoo duidelijk is aangetoond, behoefte 
hebben aan het Westersch recht, zich vrijwillig aan dat recht 
in zijn geheelen omvang of voor belangrijke gedeelten kunnen 
onderwerpen. 

Ik acht dit een zeer g-ewichtige zaak, een vrijwel onmisbare 
voorwaarde om in Indië te komen tot do vorming van een 
inlandschen middenstand. Ik beveel, op dit punt mij geheel 
aansluitende aan het betoog vr>n den goachten afgevaardigd o 
den heer van den Berg, deze zaak ten warmste bij den heer 
Minister aan. - \ S 

Thans een woord over hét OTaiimvraagstuk. 
Do houding, welke de Regeeiing tegenover dit vraags'r ' 

aanneemt, is onlangs, bij do behandeling van de Indische 
begrooting in de Tweede Kamer, door den heer Minister 
duidelijk aangegeven, toen hij zeide, dat de opiumregie in 
banden van de Overheid niet anders zijn kan dan een middel 
nm het opiumgebruik uit te roeien, zij het dan natuurlijk 
iangs geleidelijken weg. 

Geheel in overeenstemming met dezo houding, die — ik 
behoef het nauwelijks te verzekeren — mij ten zeerste sympa-
thick is, was reeds eenige jaren geleden de verklaring, die 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 37 leden, te weten de 
Lorren: 

Tjarda van Starkenborgh, Barge, Bavinck, van Deventer, 
van Waterschoot van der Gracht, Dojes, Verheijen, Kraus, 
Reeken, Breebaart, van Lanschot, van Lamsweerde, Laan, 
Zijl ma, Hovy, Vermeulen, van den Berg, Staal, van Voorst 
tot Voorst, d'Aumale van Ilardenbroek, de Jong, Waller, 
van der Does de Willebois, Kist, Michieb van Kessenich, 
Woltjer, van der Feltz, Havelaar, van der Kun, Röell, 
Fransscn, Lely, Bosch van Drakestein, van Nierop, van 
Löben Sels en van der Maesen de Sombreff, 

en de heeren Ministers van Marine en van Koloniën. 

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

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

1°. een bericht van den heer van Wassenaer van Rosande, 
dat hij verhinderd is de vergadering bij te wonen. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen; 

2°. een boekwerk ,,Receuil international des Traites du 
XXe siècle, contenant 1'ensemblo du droit conventionnel 
entre les Etats et les sentences arbitrales.". 

Dit boekwerk zal worden geplaatst in de boekerij der 
Kamer. 

Aan de orde is de behaudeling van do wetsontwerpen tot 
vaststelling van de begrooting van Xederlandscn-Indic j 
voer het dienstjaar 1912 (4). 

De beraadslaging wordt voortgezet. 

De heer van Deventer: Mijnheer de Voorzitter! Do be-
handeling van de Indische begrooting in de Eerste Kamer 
heelt, vergeleken bij die in de Tweede Kamer, ongetwijfeld 
enkele bezwaren. 

De tijd voor de behandeling dier begrooting hier is te kort 
Din ook belangrijke detailpunteu in behandeling te kunnen 
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door de gedelegeerden der Nederlandsche Regeering ter 
opiumconuniMie to Shanghai werd afgelegd, dut do Neder 
laudscho Regeering zich nimmer door financicc-le overwegin-
gen zal laten weerhouden van het nemen vau maatregelen 
waarvan volgens haat oordeel te verwachten is, dat zij inder-
aand vermindering van het opiumgebruik zullen ten 'gevolge 
nebben. Hei lijdt geen twijfel of de Begeering, die ook ter 
ujuunieonferentie hier ter stede gehouden den uitdrukkelijken 
Menseh heelt te kennen gegeven zich op dat standpunt te 
willen handhaven, zal, op dat standpunt blijvende, met mede-
werking van andere natiën, nog zeer veel ter bestrijding van 
hel opiumkwaad in Nederlandsch-Indië kunnen doen. 
> Do vraag rijst nu: heelt de Regeering tot dusverre genoeg 
m die lichting gedaan? En dan, ofschoon ik allo hulde 
breng aan de goedo bedoeling van de Regeering in dit opzicht, 
meen ik toch, dat eenige twijfel mag worden uitgesproken. 
Van een eenigszins beteckenende afneming van het opium-
verbruik — en daaraan moet men het doeltreffende van do 
.genomen maatregelen leeren kennen — is in de laatste jaren 
nieta te bespeuren. In het Voorloopig Verslag van deze Kamer 
ia hieromtrent een opmerking gemaakt, hierop neerkomende, 
dat wel is waar, wanneer men het tegenwoordige opium-
vnbiuik vergelijkt met dat in 189-1 — het laatste jaar dat de 
pacht over geheel Java werkte — op een aanmerkelijke 
vermindering mag worden gewezen, maar dat die verminde-
ring reeds was bereikt in 1904, het jaar waarin do opiumregie 
over geheel Java was ingevoerd, terwijl zich nu bet zonder-
linge verschijnsel voordoet, dat sedert 1904 het verbruik niet 
meer is afgenomen. 

In de Memorie van Antwoord heeft do Minister daarop 
geantwoord, dat het jaar 1904 niet een zuivere vergolijkings-
basis zou opleveren, omdat in dat jaar nog veel pachtopium 
in de verschillende residentiën aanwezig was en daardoor uit 
den aard der zaak de consumtie van regie-opium een eenigs-
ssins geflatteerd beeld vertoonde. 

Laat ons dan 1906 nemen. Ik mag aannemen, dat in dat 
jaar de rest van die pachtopium wel verbruikt zal zijn ge-
woest. In dat jaar nu werd op Java en Madoera 744 954 thails 
regie-opium verbruikt en in 1910 was het verbruik voor Java 
•n Madoera 706 300 thails, dus 21 000 thails meer. 

Nu beroept de Minister zich, ter verklaring van dat ver-
schijnsel, op verschillende omstandigheden: op den gestadi-
gen aanwas der bevolking, op gunstige tijden en dergelijke, 
maar nu houdo de Minister mij ten goede, dat ik voor derge-
lijke argumenten niet veel gevoel. Als onzo opiumbestrij-
dmgspolitiek het niet mogelijk maakt, dat, niettegenstaande 
aanwas der bevolking en niettegenstaande gunstige economi-
sche omstandigheden, het verbruik toch achteruitgaat, dan 
moet er aan die bestrijdingspolitiek iets haperen. Want wat 
beteekent het beroep op den aanwas der bevolking? Dat 
beteekent niet anders dan dat men toegeeft, dat ook onder do 
opkomende geslachten telkens meer jongelieden, aankomendo 
nienschen, tot het opiumverbruik overgaan. En wat beteekent 
het beroep op de gunstige economische omstandigheden? 
Niets nriders dan dat nog steeds, als do Javaan iets meer ver-
dient dan anders, een belangrijk deel daarvan gebruikt wordt 
voor opium. 

Do opiunibestrijdingspolitiek moet er juist op gericht zijn 
dergelijke maatschappelijke verschijnselen ik zeg niet: 
dadelijk tot staan te brengen, maar allengs te doen afnemen. 
En dat zal zich moeten afspiegelen in de vermindering van 
hot opiumverbruik, niettegenstaande de factoren waarop de 
Minister zich in de Memorie van Antwoord beroept. 

Waarin bestaat nu onze opiunibestrijdingspolitiek? 
AVelke zijn de middelen die worden aangewend om de 

inlandsche bevolking van het misbruik dat van het heulsap 
wordt gemaakt, af te brengen? 

Ten eerste is een gestadige vermindering van verkoop-
plaatsen van regie-opium en van de verbruiksplaateen, de 
zoogenaamde kitten, waar de gekochte opium kan worden 
geconsumeerd; ten tweede in maatregelen tot bestrijding van 
den smokkelhandel, en ten derde in uitbreiding van verboden 
kringen, dat zijn streken van Java, waar de inlandsche be- . 
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volking geen gebruik maakt van opium, en die zorgvuldig 
tegen liet binnendringen van opium worden behoed. 

Hoe staat het nu met de geleidelijke inkrimping van de 
vcrkoopplaatsen en van de kitten? In 1910 is het aantal 
verkoopplaatscn van 922 tot 914 teruggebracht, dus maar 
met 8 afgenomen, en het aantal kitten van 647 tot 608, dus 
maar met 39 afgenomen. Hoelang moet het wel duren, wan-
neer men op een dergelijke wijze to werk gaat, voordat het 
opiumgebruik op Java, zooals de Minister zoo klemmend 
gezegd heeft, is uitgeroeid? 

Wat de intensiteit van de maatregelen tot bestrijding van 
den smokkelhandel betreft, daarvoor kan men een maatstaf 
vinden in het geld dat voor die bestrijding wordt uitgegeven. 
Uit do begrooting, die wij thans behandelen, heb ik niet 
met juistheid kunnen nagaan, hoeveel het totaal van die be-
dragen is, maar in 1909 hebben de gedelegeerden van Neder-
land te Shanghai verklaard, dat in 1907 f 488 000 besteed 
werd ter bestrijding van den opium-smokkelhandel, dat is 
nog geen half millioen, terwijl in dat jaar het netto bedrag 
van hetgeen voor het opium meer ontvangen dan uitgegeven 
werd, 18 millioen bedroeg. Een vergelijking van die twee 
cijfers geeft, naar mij voorkomt, geen grooten dunk van de 
kracht, waarmede de Regcering dien smokkelhandel bestrijdt. 
Zij doet meer denken aan de bekende vaderlandschc zuinig-
heid, die gaarne veel ontvangt en weinig uitgeeft. 

Wat de uitzetting van de verboden kringen betreft, in dat 
opzicht hebben wij een zeer schoon voorbeeld in het eiland 
Madoera, waar in 1894 de regio werd ingevoerd en waar de 
toestanden thans, onder de werking van die regie, zoo ver-
beterd zijn, dat met 1 Januari 1912 binnen de grenzen van 
dat eiland geen opium meer zal worden verstrekt dan alleen 
aan personen die een licentie hebben. Dit is daarom een 
schoon voorbeeld, omdat men langs dien weg een groote 
echrede nader komt tot hot door den Minister beoogde doel. 
Het verdient dus aanbeveling cm ook in andere residentiën, 
vooral in den omtrek van bestaande verboden kringen, dat-
zelfde stelsel in to voeren, om langs dien weg tot een gestadige 
uitzetting der verboden kringen te komen en langs een wei-
overwogen, vooruit vastgesteld plan het nog zeer uitgestrekte 
gebied, waar het opiumverbruik niet inheemsch is, uit to 
breiden totdat dit geheel Java overspant. Het spreekt echter 
vanzelf, dat men niet volstaan kan met dergelijke wenschen 
op papier te uiten en in ordonnantiën te belichamen, maar 
dat men er zich ook rekenschap van moet geven dat, wil men 
maatregelen van dien aard handhaven, men beschikken moet 
over de middelen, om daaraan klem bij te zetten. Het zal dus 
uoodig zijn, dat een krachtiger opiumbestrijdinp;spolitiek 
gepaard gaat met een versterking van de politie, die aan de 
uitvoering van de wenschen van het Gouvernement krachtig 
de hand houdt. 

Versterking van de politio kan ook in andere opzichten 
niet anders dan in de hoogste mate heilzaam zijn, want aan 
de veiligheid van personen en goederen ontbreekt op Java 
altijd nog zeer veel, niettegenstaande in de laatste jaren in de 
organisatie van de politie wel eenige verbetering is gekomen. 
Maar wanneer men ziet, dat niettegenstaande die verbete-
ring, om een voorbeeld te noemen, de rietbranden op Java 
nog altijd een zoo ontzaglijken omvang hebben, dan zal men 
toch gevoelen, dat ter voorkoming van dergelijke euvelen 
versterking van politie nog wel zeer gewenscht zou zijn. In 
het algemeen neemt het aantal brandstichtingen onder do 
inlandsche bevolking schrikbarende afmetingen aan. Uit een 
particulier bericht is mij gebleken, dat in den laatsten oost-
moosson, dus in enkele maanden tijds, in twee regentschap-
pen van de residentie Kedoe niet minder dan 2000 inlandsche 
huizen door kwaadwilligheid in vlammen zijn opgegaan. 

Waar men voor dergelijke toestanden staat, moet de Regee-
ring ingrijpen, en zij kan m. i. niet anders ingrijpen dan door 
versterking van de politie. Het schijnt, dat de Minister van 
den omvang speciaal van de rietbranden nog niet volkomen 
op de hoogte is, althans hij verklaart, dat de Regeering daar-
omtrent geen voldoende gegevens heeft. Maar waarom maakt 
hii dan geen gebruik van de gepubliceerde en niet-gepubli-
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ceerdc gegevens van het syndicaat van suikerfabrikanten, dat 
Uit den aard dor fcaak op dat voor de suikercultuur zoo nood-
lottige euvel «eer nauwkeurig het oog houdt, zooals o. a. kan 
blijken uit de Indische Mcrcuur van 7 November, waarin men 
een itatbtiefc van do rietbranden vindt. Daaruit blijkt, dat 
dat euvel niet alleen op Gost-Java, waar het het ergsto is, 
maar ook in Midden-Java schrikbarende afmetingen heeft 
aangenomen. 

Ik beveel <!us de versterking der politie èn om tot een 
meer intensieve opiumbestrijding te komen èu in het belang 
van do algemeone veiligheid, in het bijzonder tot tegenjrans: 
van kwaadwillige brandstichting, ten warmste bij den 
31 mister aan. 

Het zij mij thans vergund enkele woorden te wijden aan 
onze bestuurspolitiek ten opzichte van de Buitenbezittinj?cn. 
p e Minister heeft zich in de Memorie van Antwoord en ook 
in andero 6tukken doen kennen als een warm voorstander 
van het in stand houdeu van inlandsche zelfbesturen in de 
Buitenhezittiugen, zij het dan ook dat die instandhouding 
gepaard moet gaan met liet streven om, door een betere in-
richting van het bestuur dier inlandsche vorsten, dat bestuur 
nieev te doen strekken tot heil van de landschappen, waar-
ovx-r bestuur gevoerd wordt. 

In nauw verband hiermede staat de instelling van de land-
schapskassen, waardoor een scheiding gemaakt wordt tus-
schen het inkomen van de inlandsche vorsten en dat van de 
landschappen. Ik sympathiseer in hooge mate met de rich-
ting, die door den Minister in de stukken verdedigd is, en 
ook ik meen, dat wij bij den grooten omvang van onze taak 
ten aanzien van de Buitenbezittingen, en pegeven de daar 
nu eenmaal zijnde inlandsche organisaties, het verstandigst 
doen door te trachten die organisaties te behouden en daar-
van zooveel mogelijk gebruik te maken, hen tevens bindendo 
aan bepalingen, die een behoorlijke uitoefening van het be-
stuur waarborgen. 

De instelling van de Iaudschapskassen, waarin dit denk-
beeld het best belichaamd is, heeft dus mijn volle instem-
ining, maar dat neemt niet weg, dat ik niet kan instemmen 
met de wijze van uitoefening van controle op de landschaps-
kassen, die door den Minister is voorgesteld en waarmede de 
Tweede Kamer, zij het dan door staking van stemmen over 
een amendement van tegenovergestelde strekking, zich ver-
eenigd heeft. 

Ik vind het in strijd met goede regelen van comptabiliteit, 
dat de hoogere controle over deze kassen, die geheel staan 
onder het toezicht van ambtenaren van het binnenlandse!) 
bestuur, nu ook weer zal komen bij het binnenlandsch bo-
ituur en ik ben het geheel eens met die leden van de Tweede 
Kamer, die betoogd hebben, tot mijn groot leedwezen zonder 
succes, dat die controle had moeten worden toevertrouwd aan 
een geheel onafhankelijk Staatsorgaan, bijv. aan de Reken-
kamer. 

Ik wil nu over deze zaak niet meer napleiten, maar toch 
den wensch uitspreken, dat bij nadere overweging van het-
geen ten aanzien van die landschapskassen gedaan moet 
worden, alle maatregelen zullen worden genomen om het toe-
zicht en do controle over die kassen zoo krachtig mogelijk te 
doen zijn. 

Wat die zelfbesturen betreft, nog één woord. Ik heb be-
lioord tot de vele leden in het Voorloopig Verslag van onze 
Kamer genoemd, die zich hebben afgevraagd of bij de 
invoering van de landschapskassen en verschillende andere 
reorganisaties ter Oostkust van Sumatra, in het bijzonder in 
het sultanaat van Assahan, de sultan van Assahan wel met 
de vereischte gematigdheid is behandeld. Ook na de nadere 
toelichting die de Minister dienaangaande gegeven heeft, 
blijf ik van oordeel, dat men oneimlijr beter zou gehandeld 
hebben, wanneer de autoriteiten, die deze reorganisaties tot 
stand moesten brengen, zich tevreden hadden gesteld met de 
zegepraal van het beginsel der landschapskassen (de schei-
ding tusschen het bijzonder vermogen van den vorst en dat 
\an het landschap), in plaats van deze gelegenheid tevens 
aan te grijpen om het landschap ten nadeele van den vorst 
in belangrijke mate te beoordeel en, dus dien vorst in zijn 
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persoonlijke inkomsten te besnoeien. Dat dit geschied is, is 
nu toch wel heel duidelijk geworden. 

Toen verleden jaar in November deze zaak ter sprake kwam 
in de Twe°do Kamer en door den heer do Meester enkele 
bedenkingen in het midden werden gebracht, vereenigde zich 
do Minister mot de uiteenzetting van de feiten door het loen-
inalige Tweede Kamerlid, den heer Colijn, gegeven, hierop 
neerkomende, dat de sultan van Assahan „volgens do cijfers 
van een ambtelijk en nauwkeurig ingesteld onderzoek" door 
die reorganisatie zijn inkomsten terug zag gebracht van 
f 77 000 'tot f 70 000, dus met f 7000, een bedrag, dat door 
den heer Colijn toen genoemd werd ,,een zeer geringe ver-
mindering". Bvze opvatting blijve natuurlijk geheel voor 
rekening va" dien geachten financier, maar thans vernemen 
wij, dat de zaken toch werkelijk eeuigszins anders hebben 
oestaan. Thans vernemen wij, dat de sultan niet f 7000, maar 
f20 000 in netto inkomsten is achteruitgegaan. Het is te 

I lezen op bladz. 20 van de Memorie van Antwoord op hot 
Voorloopig Verslag der Tweede Kamer. En ook in andore 
opzichten is er belangrijk verschil, want volgens ,,het ambte-

' lijk en nauwkeurig ingesteld onderzoek", waarover de he^r 
Colijn sprak, zou de sultan onder de werking van het oude 
contract f 13 000 besteed hebben ten behoeve van zijn land-
schap, maar nu vernemen wij, dat dit bedrag inderdaad^ondc-r 
de werking van het oude contract bedragen heeft f 27 000, 
dus f 14 000 meer. 

Do Indische regeoving vond dat echter nog niet genoeg 
en heeft nog eens f 20 000 van den sultan afgenomen, door 
hem de verplichting op te leggen om die f 20 000 te voegen 
bij de f27 000, en 'dus voor zich zelf met f20 000 minder 
genoegen te nemen. Nu weet ik wel, dat met hetgeen de 
sultan van Assahan ook na die vermindering overhoudt, hij 
nog niet van honger behoeft om te komen, maar toch durf 
ik de vraag stellen, of bij de behandeling van deze zaak wol 
een verstandige politiek heeft voorgezeten. Men had hier 
toch te doen met een man van den ouden stempel, een man 
die, ook door ons, er toe was gebracht de kas van "zijn land-
schap te beschouwen als zijn eigen kas en die het van zich 
zelf waarschijnlijk al heel verlicht en heel royaal vond, dat 
hij jaarlijks een bedrag van f27 000 ten behoeve van zijn 
landschap bestemde. Had men nu niet het verstandigst ge-
daan, hem te zeg-gen, dat liet werkelijk goed van hem was, 
dat hij die, f 27 000 voor zijn landschap besteedde, maar dat 
het wenschelijk was, dien toestand vast te leggen, dit niet 
langer te doen afhangen van zijn bon plaisir en van dat 
van zijn eventuecle opvolgers, maar te bepalen, dat voortaan 
als verplichting f 27 000 in die landschapskas zou worden 
gestort? Wanneer die tactiek ware gevolgd, zou er waar-
schijnlijk niets zijn gebeurd, zou de sultan dat zelf ook een 
heel goede regeling hebben gevonden en zou er in den looi) 
der tijden zeker af on toe aanleiding geweest zijn, de dcor 
de landschapskas te behartigen belangen in overleg niet den 
sultan nog wat uit te breiden. Zoo zouden w-ij langs geleide-
lijken weg zijn gekomen tot een toestand dien men nu in eens 
heeft willen 'bereiken, daarbij vergetend, dat men door der-
gelijke zaken te forceeren wel oans personen togen het hoofd 
6toot, op wier medewerking niet alleen op billijkheidsgron-
den, maar ook in het belang van de landen zelf, de hoogste 
prijs moet worden gesteld. 

Eenige maanden geleden is deze zaak nog eens in kleuren 
en geuren uiteengezet door den heer Ballot, thans gouverneur 
van Sumatra's Westkust, vroeger resident van Sumatra's 
Oostkust. 

Ik heb diens voordracht bijgewoond en met buitengewoon 
genoegen aangeboord, ook omdat bet mij zoo aangenaam trol', 
dat deze actief dienende ambtenaar, die maar voor korten 
tijd in Nederland was, het niet beneden zich achtte in een 
voor het publiek toegankelijke vergadering bet werk van de 
Indische regeering te komen uiteenzetten. Maar ook de heer 
Ballot heeft mij toch niet overtuigd, dat in deze zaak in 
alle opzichten behoorlijk gehandeld is. 

Echter heeft hij ook gezegd, — en daarop wil ik even 
wijzen — dat, welke bezwaren de sultan aanvankelijk ook 
moge gehad hebben togen do wijze waarop hij door het Gou-
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voincmont is behandeld, hij toch in de practijk zich niet 
onterreden toont met den t ogen woordigen toestand. 

liit geeft nnj hoop, <lat van de zijde van het bestuur alles 
wordt gedaan om den onaangenainen bijsmaak, welke do 
reorganisatie in het landschap Assahau voor den sultan heb-
ben moet, zooveel mogelijk weg to nemen. Wanneer dit zoo 
1S; e " ik twijfel daaraan niet na de verzekering van den 
iieer liollot — wil ik nu ook niet verder over deze zaak 
spreken. Ik heb haar alleen ter sprake gebracht om to doen 
uitkomen, dat tegenover de zelfbesturen met grooto gema-
tigdheid moet worden opgetreden en dat daarbij moet worden 
gestreefd niet zoozeer naar bet verkrijgen van dadelijke 
ïiuancieele voordeelen voor de landschappen, als wel naar net 
verkrijgen van overeenstemming met de vorsten, opdat een 
goede samenwerking in de toekomst verzekerd zij. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met grooto ingenomenheid 
uit de stukken gezien, dat bij de hoogst gewichtige hervor-
ïning die in de Javaansche Vorstenianden aanstaande is, 
overeenstemming met den soesoehoenan en den sultan ver-
kregen is. Dit pleit zoowel voor die vorsten, als voor de ambte-
naren die met hen hebben moeten onderhandelen. Ik ver-
wacht van de aldus aangekweekte en voorbereide stemming 
dan ook de beste gevolgen voor de toekomst. 

Nu ik over ambtenaren spreek, wenscb ik nog een opmer-
king te maken van zeer ernstigen aard. Vooral voor de Buiten-
bezittingen, waar tal van nieuwe ondernemingen worden ge-
Opend en gevestigd, maar ook voor Java, waar bloeiende 
particuliere ondernemingen werken, waarmede de ambtenaren 
uit den aard der zaak dikwijls bemoeienis hebben, is het van 
bet hoogste belang, dat zij tegenover die particuliere onder-
neiningen een volkomen zuiver standpunt innemen. Daarom 
acht ik van groot gewicht de vraag die in de stukken behan-
deld is, of een ambtenaar, die op wachtgeld is gesteld, vrij is 
om rechtstreeks of zijdelings betrokken te zijn bij bet aan-
vragen, verkrijgen of houden van rechten, vergunningen of 
concessiën als grondslag dienende van ondernemingen van 
land- of mijnbouw, nijverheid en scheepvaart, gevestigd of 
werkende in Nederlandsch-Indië en in het bijzonder om als 
bestuurder van zoodanige ondernemingen op te treden? De 
Minister heeft deze vraag in bevestigenden zin beantwoord, 
omdat een ambtenaar op wachtgeld, al blijft bij, wat do 
Minister erkent, formeel tot 's lands dienst behooren, ont-
trokken wordt aan den werkelijken dienst en mitsdien bevrijd 
van alle verplichtingen, welke die dienst voor hem mede-
brengt. 

Ik zou willen vragen: waar staat dat? 
Niet in de ordonnantie, waaruit ik zooeven eenige woorden 

aanhaalde, opgenomen in Indisch Staatsblad 1904, n°. 199, 
die het verbod inhoudt van deelneming in de opgesomde 
ondernemingen voor alle landsdienaren, onverschillig of zij 
formeel dan wel materieel tot den dienst van Indië behooren. 

Het staat ook niet in de algemeene bepalingen betreffende 
Wachtgeld, opgenomen in Indisch Staatsblad 1852, n°. 1; even-
min in Indisch Staatsblad 1868, n°. 76, waarin het Koninklijk 
besluit is opgenomen tot regeling van de positie van met 
verlof iu Nederland zijnde Indische ambtenaren, die ver-
kozen worden tot lid van de Staten-Generaal en dientenge-
volgo op wachtgeld komen, en eindelijk staat het ook niet 
in het Koninklijk besluit opgenomen in Indisch Staatsblad 
1909, n°. 854, dat die bepalingen van 1868 heeft uitgebreid 
tot de koloniale ambtenaren op bet oogenblik van bun 
verkiezing tot lid van de Staten-Generaal, nog in werkelijken 
dienst in Nederlr.ndsch-Indië zijnde. 

Bij het stilzwijgen van al dezo bepalingen moet m. i. wor-
den aangenomen, dat do ambtenaren op wachtgeld alleen 
zijn vrijgesteld van die verplichtingen, die zij uit den aard 
der zaak onmogelijk kunnen nakomen, maar dat de overige 
verplichtingen, die zij wèl kunnen nakomen, voor hen, evenals 
voor andere landsdienaren, hun volle kracht behouden. Om 
iets te noemen, bet is aan landsdienaren niet geoorloofd om 
zaken, die zij uit den aard hunner betrekking onder geheim-
houding hebben vernomen, aan anderen mede te deelen. Dit 
verbod moet evengoed gelden voor ambtenaren die op wacht-
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geld zijn als voor ambtenaren in werkü.'vjken dienst. Ambte-
nareu op wachtgeld moeten zich do kortunS e n laten welge-
vallen voor hun pensioen en hun weduwenpen..',1,0.en> evengoed 
als do ambtenaren in actieven dienst. Tot dergei^ke verpnch-
tingen behooren m. i. ook do verplichtingen vergat in het 
Staatsblad 1904, n°. 199. 

Een tegenovergestelde opvatting zou inderdaad tot heden-
kelijke gevolgen aanleiding kunnen geven. 

Laat ons onderstellen dat de betrekking van adviseur voor 
de Buitenbezittingen wordt opgeheven en dat voor dien hoo-
gen titularis niet zoo dadelijk een andere betrekking vacant 
is, dan wordt hij op wachtgeld gesteld. _ 

Indien nu die ambtenaar onmiddellijk daarop de leiding-
op zich neemt van een groot consortium, dat zich ten doel 
stelt ontginning van gronden in de Buitenbezittingen, waar-
van hij alles gezien heeft, waarvan hij beter op de hoogte 
is, en meer weet dan met een bijzonder persoon bet geval 
kan zijn, zal de Gouverneur-Generaal dien landsdienaar dan 
niet te kennen geven, dat hij zal moeten kiezen tusschen den 
dienst van den lande en deu dienst van dat consortium? Ik 
geloof niet, dat op dio vraag een ander antwoord mogelijk 
is dan dat de Gouverneur-Generaal inderdaad aldus behoort 
te handelen. 

Daarmede is dan tevens een antwoord gegeven op de vraag, 
hoe de Minister van Koloniën in het geval waar ik hier net 
oog op heb had behooren te handelen. 

Mijn conclusie is dus, dat deze zaak uit een wettelijk oog-
punt in het geheel niet twijfelachtig is. De ambtenaar op 
wachtgeld blijft landsdienaar. 

Van grooter gewicht in deze zaak acht ik echter de moreele 
zijde, want niets is voor een goeden geest onder bestuursamb-
tenaren verderfelijker, dan wanneer onder ben twijfel mocht 
postvatten of het met hooge regeerinssbeginselen wel zoo 
nauw behoeft te worden genomen. Tot dezebooge beginselen 
behoort ook, dat de ambtenaren het land dienen en het land 
alleen; dat het azen op bijzondere voordeelen geheel vreemd 
moet zijn. Alleen als zij dit goed in het oog houden en voort-
durend in practijk brengen, alleen dan, zal de Regeering 
onvoorwaardelijk op hun adviezen kunnen vertrouwen, en 
alleen dan, dit voeg ik er bij, zullen ook de rechten der inlan-
ders, in het bijzonder de rechten der inlanders op den grond, 
in hun handen veilig zijn. 

Maar hoe zal bet gaan indien, verlokt door een voorbeeld, 
door de Regeering verdedigd en van andere zij do als zoo 
bijzonder practisch aangeprezen, do zwakkere broeders het 
met de wet ook minder nauw gaan nemen en er dan allicht 
too zullen komen, om bij hun adviezen rekening te houden 
met de wenschen van particulieren? 

Deze zaak is van te meer gewicht, nu wij staan voor nieuwe 
en grootsche ontginningen in de Buitenbezittingen, ik denk 
vooral aan Zuid-Suinatra. Meer dan ooit nog had er nu voor 
moeten worden gewaakt, dat bet beginsel der ambtelijke amb-
tenaren van alle deelneming aan bijzondere ondernemingen 
zoo hoog mogelijk werd gehouden. Het doet mij leed te moe-
ten verklaren, dat dit niet geschied is. 

Hoe noodzakelijk bet is, dat het standpunt van de Euro-
peesche ambtenaren zoo hoog mogelijk worde opgevoerd, 
wordt vooral duidelijk, wanneer men denkt aan de grootsche 
taak die zij hebben ten opzichte van do inlandsche ambte-
naren. Door een man als dr. Snouck Hurgronje is eens ge-
zegd, dat de eigenlijke taak van de Europeesche ambtenaren 
kan worden geresumeerd in deze als een paradox klinkende 
uitspraak, dat zij zich zelf overbodig moeten maken. Zij 
moeten de leermeesters, de leiders der inlandsche ambte-
naren zijn, ben weten to doordringen van het besef, dat be-
kwaamheid, integriteit, plichtsbesef, de onmisbare eigen-
schappen zijn voor een goed ambtenaar. 

Eerst indien deze denkbeelden door bt t goede voorbeeld 
van de Europeesche ambtenaren ook het gemeengoed zijn 
geworden van de inlandsche ambtenaren, eerst dan zal de 
bestuurshervorming, waarover zooveel wordt gesproken en 
die in theorie door velen wordt gewenscht, ook in werke-
lijkheid tot een daad kunnen worden. Een bestuursbervor-
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ming waarin op nieuwe schaal gebruik moet worden ge-
'uaakt van behoorlijke onderlcgdo inlanders, en die, wanneer 
ook bij die inlandsehe ombtcaaren bekwaamheid gepaard 
gaat m # plichsbesef en integriteit, tot een zesren kan worden 
voor Jiidië. 

R'jeds meer dan 10 jaren geleden — ik zeg dit niet 
zonder eenigen trots — werd in het programma van de poli-
fieke partij, tot welke ik de eer heb te belmoren, in het 
programma van den Vrijzinnig-deniocratisckDn Bond, in 
do koloniale paragraaf de wenschelijkheid uitgesproken, 
'T t* .^e hervorming van het bestuur in Nederlandsch-
ïndië, dit geleidelijk zou worden hervormd in die richting, 
dat een groot deel van de taak zou kunnen worden overge-
«ragen aan behoorlijk onderlegde inlanders; dat programma 
drong ook aan op verbetering van den maatschappelijken 
toestand van de Indo-Europeanen en inlanders, door hen 
op ruime schaal de gelegenheid te verschaffen. overeenkom-
stig hun aanleg, zich voor verschillende beroepen, betrek-
kingen of bedrijven te bekwamen. 

Inderdaad, èn om te kunnen komen lot een goede be-
stuurshervorming, waarbij het inlandsehe element een 
ruime plaats inneemt, èn om in het algemeen te kunnen 
komen tot een verheffing van de inlandsehe maatschappij, 
is het noodzakelijk, dat met do meeste kracht en toewijding 
gewerkt worde aan de taak van de volksopvoeding. Dit is 
in het stadium waarin Indic thans verkeert de allesbeheer-
schende eiseh. 

Hoe staat nu de Regeering tegenover die reusachtige 
taak van de volksopvoeding? Het zou onbillijk zijn om te 
beweren, dat zij die gewichtige taak niet gevoelt en niet 
binnen zekere grenzen ook krachtig aan de uitvoering van 
die taak werkt. Maar tevens zou het onoprecht zijn te ver-
zwijgen, dat de Regeering in vele opzichten blijft beneden 
de eischen van het oogenblik. Ee t tegenwoordige Kabinet 
heeft een groote fout gepleegd, door geen gebruik te maken 
van do schoone gelegenheid, die het door het vorig Kabi-
net was geboden, om het volksonderwijs op Java eens flink 
op poolen te zetten. 

In 1906 werd door den toenmaligen Minister van Kolo-
mën mr. Fock, een algemeen plan tot reorganisatie van 
het inlandsch onderwijs op Java en Madoera voorgesteld, 
waaraan door Tweede en Eerste Kamer sanctie werd ver-
leend. Die onderwijs-hervorming kwam in het kort hierop 
neder, dat het aantal 2de-klasse-scholen op Java, dat zijn 
do scholen voor gewoon lager onderwijs, destijds nog geen 
300 bedragende, binnen enkele jaren zou worden opgevoerd 
tot 1000, dat beneden die 2de-klasse-scholen zouden komen 
10 000 desascholen van zeer eenvoudig gehalte, doch voor-
bestemd om gaandeweg zicli te ontwikkelen naar het voor-
beeld van de 2de-klasse-scholen, en dat boven de 2de-klasse-
echolen zou komen een honderdtal Iste-klasse inlandsch* 
scholen voor uitgebreid onderwijs, waar als leervak ook bet 
Nederlandsch aan het programma zou worden toegevoegd. 

Nu heeft deze Regeering van dat plan iets anders gemaakt 
dan Minister Fock heeft bedoeld, en dan ook de bedoeling 
van de Staten-Generaal was. Het aantal tweede-klasse-scko-
len, in het plan vastgesteld op 1000, werd teruggebracht tot 
750. Dit kan men desnoods nog een niet-principieele, of-
schoon zeer betreurenswaardige verandering noemen, maar 
wat wel principieel is, dat is, dat de aard van de tweede-
klasse-scholen door de tegenwoordige Regeering veranderd 
werd in dezen zin, dat, terwijl in het plan-Fock die school 
was de gewone volksschool, deze Regeering de desaschool tot 
gewone volksschool ging maken, en aan de tweedc-klasse-
scholen, zonder iets aan haar leerplan te veranderen, een 
hoogere positie ging geven. Daardoor is het peil van het 
volksonderwijs, zooals het door Minister Fock is vastgesteld, 
gevoelig verlaagd. Dit moet in het oog worden gehouden, 
ook wanneer overigens erkend wordt, dat binnen de verengde 
en naar een lager niveau overgebrachte grenzen iu de laatste 
jaren ijverig gewerkt wordt. Dit neemt intussehen niet weg, 
dat ook binnen die grenzen en op dat lager niveau nog altijd 
zeer veel ontbreekt. Zoo ontbreekt, om één belangrijk punt 
te noemen, een overgang van de eerste-klasse-scholen naar 

inrichtingen van hooger vakonderwijs. Het onderwijs op de 
eerste-klasse-scholeu gaat niet zoo ver, dat de leerlingen, 
dio van de volksschool komen, kunnen gaan bijv. naar do 
school tot opleiding van inlandsehe geneesheeren. Daarvoor 
moet een tusschenweg worden gekozen. De aanstaande kwee-
kelingen moeten naar een Europeesche school, om daarna 
aan de school voor inlandsehe geneesheeren in een vooibc-
rcidende klasse txo worden geplaatst. Uit dit alles blijkt, dat 
tusschen het gewone onderwijs en het hooger vakonderwijs 
nog een belangrijke schakel ontbreekt. 

Nu heb ik met genoegen van den Minister vernomen, dat 
bij de Indische regeering het plan bestaat om do eerste-
klasse-scholen uit te breiden, en nog meer te verhollandschen, 
::oodat do leerlingen dier scholen wat verder kunnen worden 
gebracht; maar als ik den Minister goed begrepen heb, zuJ-

\ leu zij toch niet zóó ver gebracht worden, dat zij dadelijk 
op do inrichtingen van hooger vakonderwijs kunnen komen 
en dat de voorbereidende klassen, waaraan zooveel nadeelen 
verbonden zijn, kunnen wegvallen. 

Er moet dus een tusschenschakel worden ingevoegd in het 
inlandsehe onderwijsstelsel; een school, waarop als voorberei-
ding voor het onderwijs aan do hoogere inrichtingen uitge-
breid lager onderwijs en een begin van middelbaar onderwija 
op Hollandsehen grondslag wordt gegeven; en ik zou gaarne 
van den Minister vernemen, of het in de bedoeling van do 
Regeering ligt een dergelijken tusschenschakel in het onder-
wijsstelsel in te voegen. _ # 

Eén onderdeel van het inlandsch onderwijs, dat ook in het 
stelsel van Minister Fock nog niet tot zijn recht kwam, 
namelijk het industrieel onderwijs, door den Minister Iden-
burg eens genoemd ,,het noodzakelijk complement van het 
inlandsch schoolonderwijs". wordt door dezen Minister, naar 
het mij voorkomt, te karig bedeeld. Er zijn op Java volgens 
het plan-Fock drie amhachtscholen, uitstekende inrichtin-
gen, maar inrichtingen, die voornamelijk ten doel hebben om 
inlanders bekwaam to maken om in de door Europeanen in 
Indië geleide industrieën verschillende nuttige werkzaam-
beden te verrichten. 

Voor de eigenlijke inlandsehe nijverheid wordt echter tot 
dusver zoo goed als niets gedaan. Eén school is er op «Java, 
die met gouvernementsgeld bekostigd wordt en dat is de 
kunstvlijtschool te Ngawi, waar door bekwame Indische vak-
mannen les wordt gegeven in inlandsehe industrieën. Dio 
school, die haar ontstaan dankt aan het initiatief van een 
inlandsch ambtenaar, leidt een kwijnend bestaan. De Minister 
zegt zelf, dat de resultaten van die school zóó geringziju, dat 
er ernstig over gedacht wordt haar op te heffen. Nu mogen 
de resultaten, vergeleken bij de verwachtingen die men van 
die school mocht koesteren, gering zijn, geheel onbeduidend 
zijn zij toch niet. Wanneer ik lees op bladz. 98 van het laat-
ste algemeen verslag van het inlandsch onderwijs, dat, op het 
eind van 1909 38 leerlingen op die school aanwezig waren, 
dan is dit voor een klein en geïsoleerd plaatsje als Ngawi nu 
niet zoo heel onbeduidend, en wanneer ik verder lees: ,,De 
door de leerlingen vervaardigde artikelen, waarin door ver-
meerder ing der modellen meer en meer verscheidenheid 
kwam, vonden geregeld afzet bij do inlandsehe bevolking en 
bij Chineezen, en vooral het aardewerk verkreeg door zijn 
deugdelijkheid een goeden naam. De verkochte artikelen 
geven in het verslagjaar een opbrengst van f 73-4,41, dus on-
geveer f 230 meer dan in het vorig jaar ; daarvan ontvingen 
de leerlingen als hun aandeel f 197,47s. 

„Van de inzendingen van verschillende artikelen op tentoon-
stellingen, de 6ekaten te Solo enz., ontving de huisvlijtschool 
tot nog toe 6 eerediploma's en 2 bronzen medailles." 

Wanneer ik dit alles lees, dan vraag ik mij af, of deze resul-
taten nu zóó ontmoedigend zijn, dat men besluiten moet om 
die school op te heffen ? 

De Minister verkeert in de meening, dat de voorwerpen dio 
aan die school vervaardigd worden van zeer geringe beteeke-
nis zijn. Dit zijn voorwerpen, zeide de Minister in de Tweede 
Kamer, die ieder inlander vervaardigen kan. 

Ik weet niet aan welk verslag de Minister deze mededee-
lingen ontleend heeft; in het officieel verslag staan zij niet. 

Handelingen d«r Staten-Generaal. — 1911—1912. — I , 
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Ilc rou den Minister een verzoek willen doen, nl. of hij 
aan. zijn ambtgenoot van Justitie eens zou willen vragen hen» 
te looneu do djatihoulen doos, dio door den heer Regout iu 
iqja functie van oud-coinmibsaris-gcneraal der Brusselschc 
tentoonstelling, als souvenir van do inlanders dio daar work-
XUtt waren, is ontvangen. Die doos is geheel en al voorzien 
van keurig snijwerk, ontworpen en uitgevoerd door een jon-
gen Javaan, die in 1009 de huisvlijtsehool to Ngawi met elnd-
gc tu ip- lmf t verliet. Ik ben overtuigd, dat do Minister, die 
«lous. bekijkende eu bewonderende, niet lang zal gelooven dal 
•Ie inlanders zulke miraculeuze wezens zijn, dat zij, zonde) 
bet geleerd to hebben, dergelijke kunstvoorwerpen kunnen 
maken. 

De Minister zegt, dat de school zoo slecht bezocht wordt, 
doen daarvoor is een verklaring te vinden. Er wordt van de 
ai.jdo der Regcering uiterst weinig gedaan om het bezoek aan 
«lic school aan ie moedigen. Op do begrooting van de school 
komt een bedrag van f 130 voor om aan 5 ijverige leerlingen 
een toelage van f 3 's maands te kunnen geven. Bedenkt men 
nu, dat do school ook leerlingen uit de omliggende desa's 
moet trekken, dan zal men begrijpen, dat slechts weinigen 
van dezo uit deu aard der zaak meest onbemiddelde personen, 
per spoor of met een ander vervoermiddel naar Ngawi kunnen 
gaan om het onderwijs aan de huisvlijtsehool to volgen. 

De ambaclitsscholcn op de hoofdplaatsen van Java hebben 
allo de beschikking over f 900 om onvermogende leerlingen 
te steunen. Wanneer de 6ehool to Ngawi een gelijk krediet 
kreeg, zou zij in plaats van 5 reeds dadelijk 25 onvermogen-
den in staat kunnen stellen om met een zeer bescheiden toe-
slag van f 3 per maaud het onderwijs te volgen. 

Ik hoop, dat de Minister, alvorens tot opheffing van deze 
school over te gaan, nog eens zal overwegen of in die richting 
niet iets nog to doen is. 

Wat de Buitenbezittingen betreft wordt voor het industrieel 
onderwijs van gouveincmentswcge niets anders gedaan dau 
dat een subisidio van i Ö000 wordt verleend aan do particu-
liere ambachtsschool te Naroemanda (Tapanoeli). 

Gewoon onderwijs wordt in de Buitenbezittingen, als men 
'Amboina en do Minahassa uitzondert, met spaarzame hand 
verstrekt. 

In het uitgestrekte gewest van Sumatra's Westkust waren 
in 1908 volgens bet Koloniaal Verslag 40 openbare inland-
schc scholen; in 1909 was dit getal met 1 vermeerderd en in 
1910 was er nog een bijgekomen. Wanneer men zich nu reken-
schap geeft van den ontzaglijken drang naar ontwikkeling 
onder de bevolking van Sumatra's Westkust, dan zal men 
moeten erkennen, dat een dergelijke uitbreiding van bet 
openbaar onderwijs in dat gewest veel te langzaam gaat. Dat 
inderdaad in dio streek een grnote drang naar ontwikkeling 
bestaat, blijkt wel uit het aardige verschijnsel, wat zich heeft 
voorgedaan in de in het binnenland van Sumatra gelegen 
landstreek Kota Gedang. 

Daar hebben de inlanders geld bijeengebracht om eenigen 
van hun landgenooten, die aan de school te Fort de Koek 
hun examen voor inlandsch onderwijzer hadden gedaan, in 
staat te stellen naar Nederland te gaan, om daar aan een 
kweekschool zich verder te bekwamen voor Nederlandsch 
onderwijzer, met do bedoeling, dat deze onderwijzers, in bun 
land teruggekeerd, aan hun landgenooten Nederlandsch 
zouden kunnen leeren. Deze jongelieden studeeren op het 
oogenblik aan de kweekschool te Deventer. 

Ook uit de Maleische bladen blijkt, op verrassende wijze. 
boo de behoefte aan onderwijs zich doet gevoelen en be-
schouwd wordt als het aangewezen middel om van het land 
en bet volk iets te maken. 

Nog een ander treffend staaltje, voorkomend in het Ko'.o 
maal'Verslag van 1910, kan ik bijbrengen. 

Do kweekschool to Fort de Koek trekt ontzettend veel per-
sonen. die het onderwijs wensehen te volgen. Zoo wareu er 
in 1910 niet minder dan 212 die aan het toelatingsexamen 
deelnamen. Daarvan werden er 120 toegelaten, maar helaa3 
konden er slechts 20> geplaatst worden, zoodat de overigen 
teleurgesteld naar huis moesten gaan. 

Wanneer men dergelrjke cijfers het , moet men wel toe 
jcven, dat ook het onderwijs op Sumatra een zaak is, die zeer 
i!e aandacht en de toewijding der licgeering verdient. 

i Ik sprak zooeven in het voorbijgaan over do Minahassa en 
i'; wensch thans over de reorganisatie van bet onderwijs iu 
die landstreek een enkel woord te zeggen. 

Dit woord kan niet anders zijn dan een uitdrukking van 
leedwezen over de inderdaad krasse degradatie van het peil 
van het onderwijs voor de massa der bevolking, welke een 
;;ovolg zal zijn van de reorganisatie, die thans in het voor-

, r.emen der Regeering ligt. Ik ben er van overtuigd dat, ale 
I liier niet al te zeer het kostenarguinent op den voorgrond 
j had gestaan, men zich er toe zou nebben bepaald om enkele 
i vereenvoudigingen in het openbaar inlandsch onderwijs aan 
! te brengen, zonder het onderwijspeil op zoo geweldige wijze 
| omlaag te halen. Ik vrees, dat de gevolgen daarvan iu de 
| toekomst noodlottig zullen zijn, al blijf ik anderzijds hopen, 
1 dat de landschaps- en districtsbesturen, welke nu het neutraal 
i onderwijs ter hand zullen dienen te nemen, over voldoende 
! nnergie en voldoende leiding zullen beschikken om althans 
' te redden wat nog to redden is. 

In dit verband heb ik dan ook met betrekkelijke voldoening 
kennis genomen van de toezegging van den Minister, dat 
aan het binnenlandsch bestuur do plicht zal worden opgelegd 
om de landschaps- en districtsbesturen te steunen en te leiden 
hij hun bemoeienis met het volksonderwijs. Dit is, wanneer 
eenmaal het besluit om bet onderwijs in de Minahassa op 
geheel ander peil te brengen, doorgaat, do eenige manier 
om er nog wat van to maken. 

Do goede zijde van het reorganisatieplan is, dat de Regee-
] ring voornemens is, meer Menadosche scholen op te richten, 
; dat zijn scholen, bestemd voor kinderen van inlanders, maar 
| waar, naast het Maleisch, de landstaal, ook Hollandsen onder-
! wezen wordt. Men zou ze kunnen noemen Hollandsch-inland-

sche scholen. Aan bet onderwijs, dat op dergelijke scholen 
verstrekt wordt, heeft het meer ontwikkeld deel der bevolking 

j inderdaad behoefte. 
Echter moet niet uit het oog verloren worden, dat er in de 

; Minahassa en in andere streken, ook op Java, betrekkelijk 
I velen onder de inlaudsehe bevolking zijn, wier kinderen aan 
i dergelijk onderwijs niet genoeg hebben, doch behoefte heb-
j ben aan onderwijs zooals gegeven wordt op de Europeesche 
I scholen. Deze moeten dus voor die lementen onder de indi-

sche bevolking open staan. 
Bij Gouvernementsbesluit van 20 Januari 1911 (Staats-

': Had n°. 104), zijn bepalingen in het leven geroepen, waarbij 
i 'leze zaak aan zekere voorschriften wordt gebonden. Ik heb 
i \an deze bepalingen den indruk gekregen, dat ontzaglijk 

veel wordt overgelaten aan de inzichten van de ambtenaren, 
in laatste ressort van den directeur van onderwijs en eere-
dienst. 

Ik hoop van harte, dat de Minister zal willen medewerken, 
dat de uitvoering dier bepalingen mild zij, opdat het niet 
kunne voorkomen, dat kinderen van inlandschen huize, dio als 
uitvloeisel van de sympathie hunner ouders voor Nederland 
en de Nederlandsche taal, van jongs af aan Nederlandsch 
geleerd hebben, van die Europeesche scholen worden ge-
weerd, om reden, dat zij inlanders zijn. Ik zou mij er over 
verheugen, indien ik omtrent deze aangelegenheid van den 
Minister een geruststellende verklaring mocht vernemen, 
want die kinderen moeten even goed als de Europeesche kin-
deren den strijd om het bestaan kunnen voeren, voor hen 
moet dus althans de gelegenheid open staan het zoo ver te 
brengen, dat zij in latere jaren zich met de Europeanen 
kunnen meten en een behoorlijke plaats in de maatschappij 
kunnen veroveren. 

Om zoover te kunnen komen, moeten zij de Europeesche 
school bezocht hebhen, en bij voldoende begaafdheid kunnen 
rvergaan naar de hoogere burgerschool, die de hoogste inrich-
ting van onderwijs is welko de Indischo samenleving kent, 
eu die door vele ouders, zoowel onder de Europeanen als onder 
de inlanders, nog altijd, en naar mijn meening te recht, ver-
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kozen wordt boven de cursussen voor meer uitgebreid lager 
onderwijs. 

ü m die'reden betreur ik liet dan ook, dat de Minister on-
geneigd blijft het aantal hoogere burgerscholen, dat nog 
altijd slechts drie bedraagt, voor geheel Nederlandsch-Indië 
uit te breiden, en vooral deed het mij leed, dat de Minister 
de oprichting van een hoogere burgerschool te Bandoeng niet 
•_'eus ia overweging wil nemen, uu door de verplaatsing van 
iet departement van oorlog van Batavia naar Bandoeng de 

toestanden daar zeer veranderd zijn. Uit den Regeerings-
• ilinanak is mij gebleken, dat aan dat departement niet 
minder dan 68 hoofd- en subalterne officieren verbonden zijn, 
1118 «lus allen met hun gezinnen naar Bandoeng zullen gaan. 
Aannemende, dat ook maar de helft van die 08 kinderen heeft 
die in de termen vallen om middelbaar onderwijs te ge-
nieten, vraag ik: hoe kan men het verantwoorden, om de 
ouders van die kinderen te versteken van de gelegenheid ter 
plaatse hunner inwoning het onderwijs te genieten dat te 
Batavia bereikbaar was, of hen te dwingen, met groote 
kosten en verstoring van het gezinsleven, hun kinderen te 
Batavia te laten. Ik hoop, dat de Minister, wanneer hij dit 
alles nog eens overweegt, tot andere gedachten zal komen, 
en althans zal willen toezeggen, dat hij over deze zaak 
ernstig zal nadenken. 

Ik ben voor een oogenblik, door het inlandsen onderwijs, 
bij het Europeesch onderwijs terechtgekomen. Zooals ik 
reeds met een enkel woord aanduidde, vormen die inderdaad 
één geheel, dat de beste elementen uit de inlandsche maat-
schappij moeten doorloopen om de hoogere plaatsen te be-
reiken, die in de toekomst voor hen zullen zijn weggelegd. 
Maar ik wil dit belangrijk deel van het onderwijsvraagstuk, 
met het oog op den tijd, ter zijde laten, omdat ik ook eenige 
opmerkingen wensch te maken omtrent het eigenlijk in-
landsch onderwijs. Ik wensch dus de principieele vraag aan 
de orde te stellen: welken grondslag moet dat inlandsen 
onderwijs hebben; moet het gegrond zijn op een gods-
dienstigen of op een algemeen humanistischen grondslag; 
moet dat onderwijs zijn confessioneel of neutraal? 

De Minister hoopt, dat de schoolstrijd niet naar Indië zal 
worden overgebracht, en hij voegt daaraan toe, dat daarvoor 
ook geen vrees behoeft te bestaan, indien de Regeering de 
tot dusver aangenomen houding ten aanzien van het bijzonder 
onderwijs handhaaft. Begrijp ik hem wel. dan moet ik dit 
zoo verstaan: de Minister wil alle bijzonder onderwij'6, on-
verschillig of het op Christelijken, humanistischen of Moham-
medaanschen grondslag berust, steunen. Ik heb eerbied voor 
dit voornemen en ik begrijp, dat do heer Minister van zijn 
standpunt niet anders handelen kan, Maar toch meen ik de 
vraag te moeten stellen: is dit standpunt wel volkomen juist ; 
heeft de Minister bij de afbakening van dat standpunt niet 
te veel gedacht aan Hollandsche toestanden, niet te veel 
gemeend, dat in Indië onder de inlandsche bevolking soort-
gelijke toestanden bestaan als wij hier to lando kennen, toe-
standen, die inderdaad bouwstoffen leveren voor een stelsel 
als nu door den Minister is voorgesteld? 

Wij hebben hier te lande een deel der ouders dat verlangt | 
voor hun kinderen onderwijs op Christelijken grondslag; wij 
hebben een ander deel, dat van dien grondslag niet gediend 
is. Welnu, kan men zeggen, — het is een stelsel, al zeg ik 
niet dat ik er volkomen ineo instem — laat dan het onderwijs 
over aan bijzondere personen en vereenigingen, die het 
onderwijs geven dat elke groep van do bevolking het liefst 
is en laat de Staat zonder aanzien des persoons steun ver-
leenen. In Indië is evenwel de toestand geheel anders. I n 
Mohammedaansche streken kan men van de ouders moeilijk 
onderstellen, dat zij de voorkeur zullen geven aan Christelijk 
onderwijs. Wanneer er een verlangen is om dergelijke scho-
len op te richten, dan gaat dat verlangen dus niet uit van 
de ouders, maar van anderen. Van een verlangen naar Wes-
tersch onderwijs op Mohammedaanschen grondslag is tot nog 
toe — ik mag wel zeggen gelukkig — niets gebleken. Waar-
van wel gebleken is en voortdurend b l rk t . is van een prroot 
verlangen bij de ouders naar Westersch onderwijs, dat den 

godsdienst ongemoeid laat. Daardoor is te verklaren de oube-
twistbare populariteit van de openbare inlandsche school. 
Zelfs de fanatieke Atjehers zenden hun kinderen gaarne en 
zonder bezwaar naar de gouverncmentsscholon. Ik zou de 
vraag willen stellen: zouden de Atjehers dat ook doen indien 
die scholen dienstbaar werden gemaakt aan de verspreiding 
van leerstellingen die met den Islam strijden? 

Ik meen uit hetgeen wij in Indië waarnemen de volgende 
conclusie te mogen trekken. De overtuiging die hier te lande 
bi> zoovelen bestaat, dat elk onderwijl een godsdioustigen 
grondslag van noode heeft, bestaat bij de overgroote menigte 
der inlanders niet. De neutrale school die hior voor zoovelen 
een steen des aanstoods is, is voor de overgroote meerderheid 
der inlanders een zeer begeerd goed. 

Ik durf de vraag stellen, of het een goede politiek zou 
zijn, te trachten in die geestesstemming verandering te bren-
gen met het voor de hand liggend gevolg, dat daardoor bij de 
Mohammedaansche bevolking het verlangen zou worden op-
gewekt naar scholen op Islamietischen grondslag en dat bin-
nen een kwart-eeuw Java en Sumatra overdekt zouden zijn 
door met overheidsgeld gesubsidieerde scholen met den Koran. 

De oprichting van confessioneele scholen te midden van do 
Mohammedaansche bevolking is dus — dit meen ik te mogen 
aannemen — niet naar den geest der ouders, en het tegendeel 
dezer bewering is niet af te leiden uit het feit, dat erstreken 
zijn waar Mohammedaansche kindereu soms Christelijke 
scholen bezoeken. 

Wil men daaromtrent een juiste verklaring vernemen, 
dan leze men wat prof. Snouck Hurgronje in zijn voordrac!i-
ten ,.Nederland en den Is lam" dienaangaande zegt. Nadat 
hij eerst heeft medegedeeld, dat ook orthodoxe Mohamme-
danen vertrouwen stellen in ons openbaar onderwijs, omdat 
zij weten, dat do godsdienst op die scholen ongemoeid wordt 
gelaten, zegt de hooggeleerde schrijver: 

,,Niet onvoorwaardelijk is dit vertrouwen, wanneer do 
inlander zich wegens gebrek aan plaats op andere scholen 
of om financieele redenen genoopt ziet zijn kinderen te zen-
den naar een Christelijke school. Dat velen over dit beswaar 
heenstappen, is wel een krachtig bewijs voor de diepgevoelde 
behoefte aan onderwijs. Het zou gevaarlijk zijn, er andere 
conclusies aan vast te knoopen. Als een bezwaar wordt het 
wel degelijk gevoeld " 

En verder ,,De meerderheid der Mohammedaansche schrift-
geleerden, hoewel gewend om zich in den regel binnen 
haar eigen enge sfeer te houden, wordt door een krachtige 
missionnaire actie tot reactie geprikkeld 

„Zou de Regeering nu hen, die onderwijs in Wcsterschcn 
zin zoeken, naar uit de Staatskas ondersteunde scholen drij-
ven, waar aan de leerlingen Christelijk godsdienstonderwijs 
opgedrongen werd, dan kan men zeker zijn, dat weldra een 
voor de zaak der associatie hoogst bedenkelijke tegenstand 
zou ontstaan 

„Hoogstens zou men daardoor kunnen komen tot een bc-
langrijke tempering van den drang naar intellectueele ont-
wikkeling, daar de inlandsche maatschappij vooralsnog niet 
over de middelen beschikt om op groote schaal scholen te 
stichten, die zich om subsidie kunnen aanmelden. Van deze 
omstandigheid misbruik te maken door aan de inlandsche 
Mohammedanen inrichtingen op te dringen, die voor een 
goed deel uit door hen opgebrachte belastingpenningen be-
kostigd werden en die mede dienstbaar waren aan directe 
propaganda voor het Christendom, dat zou, dunkt mij, noch 
met het beginsel der vrij o school, noch met een wij zo Staat-
kunde overeen te brengen zijn." 

„Noch met het beginsel der vrije school." Op deze woorden 
van prof. Snouck Hurgronje wii ik nog even de aandacht 
vestigen. De vrije school berust op het beginsel, dat op de 
school niets geleerd mag worden, dat indruischt tegen de gods-
dienstige beginselen, die de ouders hun kinderen wenschen 
in to prenten. De voorstanders van die vrije school leggen 
dan ook vooral den nadruk op des vaders zeggenschap. 
..Vraagt men zich af", zoo leest men in § 165 van „Ons 
Program", „op welko wijze het recht en de plicht om school 
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ta houden dient geregeld dan springt liet in Let oog, dat 
lor principale do beslissing biervan moet toegewezen aan den 
vader". En verder, waar liet vaststellen van de richting die 
bij liet onderwijs moet gevolgd overwogen wordt: „Ligt bet 
tiu in den aard der zaak en is bet een uitvloeisel van bet na-
iuurrecht, dat dit bij elk kind, behoudens godsvrucht en goede 
?oden, in den geest van zijn vader geschiedt, dan volgt ook 
hieruit, dat de vader do eenige wettige en van nature ge-
roepene en vooral ten deze bekwame persoon is om over de 
kcuzo van een school voor zijn kind te beslissen. 

,,Hieraan moet dun ook vastgehouden. Dat is bij heel de 
schoolquaestie het primum verwin. Iudien er op scboolterrein 
één axioma geldt, dan is het d i t . " 

Naast deze ondubbelzinnige uitspraak van dr. Kuyper wil 
ik plaatsen do even ondubbelzinnige uitspraak van dr. 
Snouck Hurgronje: ,,De sterke neiging om in ons cultuur-
leven te worden opgenomen, die do inlandscbo maatschappij 
in de jongste kwarteeuw aan den dag legt, werkt geheel bui-
ten het gebied van den godsdienst." En dan v raag ik : wat 
zou meer zijn in overeenstemming met de anti-revolutjonnaire 
beginselen en de beginselen der vrije school, om den inlander 
het neutrale, humanistische onderwijs te geven, zooals dat 
sedert jaren tot steeds toenemende tevredenheid der ouders 
op onze openbare scholen verstrekt wordt, of om een 
onderwijs te brengen, gebaseerd op beginselen, die de levens-
beschouwing der ouders in den grond aantasten en dat liefst 
door middel van scholen, die gesubsidieerd worden met door 
de ouders opgebracht geld? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik stel dit alternatief, waarop 
mij maar één antwoord mogelijk schijnt, niet omdat het 
denkbeeld eener kerstening van Java's Mohammedanen mij 
niet schoon dunkt. Ik heb allen eerbied voor de mannen en 
de vrouwen, die met heiligen ijver en groote zelfverlooche-
inng naar do verwezenlijking van dit ideaal streven. Maar 
die eerbied mag niet beletten, de zaken te zien zooals zij zijn 
en dus te erkennen dat de Mohammedaan op Java, evenals 
elders, slechts bij booge uitzondering neiging gevoelt, het 
geloof' zijner vaderen af te zweren en de in bet oog der groote 
menigte minderwaardige Christelijke leer te aanvaarden. De 
geschiedenis is daar om to bewijzen, dat waar de Islam met 
zijn consequent monotheïsme eenmaal is doorgedrongen, de 
kansen voor bet Christendom zoo goed als verkeken zijn. 
Daarom zou, naar mijn meening, de zending verstandiger 
doen, om al haar krachten samen te trekken op de nog niet 
geïslamiseerde streken van Insulinde, waar zij met groote 
kans op welslagen werkzaam zijn kan, dan om onder Moham-
medanen een meestentijds hopeloozen en tot islamitische 
reactie voerenden strijd te voeren. Laat intusschen onder de 
Mohammedanen het Westersche humanisme, dat niet irreli-
gieus behoeft te zijn — getuige het verheffende boek van 
raden Adjeng Karitini — voortgaan de geesten wakker te 
schudden, de gemoederen te verzachten, de zeden te ver-
edelen. Misschien komt er langs dien weg te eeniger tijd een 
geestesstemming onder de Mohammedanen, die hen meer dan 
thans toegankelijk maakt voor de leer van Christus. En al 
gebeurt dit niet, dan zal althans dit groote voordeel ver-
kregen worden, dat een associatie van de Oostersche met de 
Westersche cultuur mogelijk gemaakt en de oplossing der 
Lslam-quaestie gevonden is. Nu een geleerde als dr. Snouck 
Hurgronje op weloverwogen gronden deze oplossing durft 
voorspellen, zou het, dunkt mij, kleinmoedig zijn, aan de mo-
gelijkbeid daarvan te twijfelen. En bovendien niet verstan-
dig om te willen "werken in een andere richting dan door 
den man der wetenschap, tevens grondig kenner en warm 
vriend der inlandsche bevolking, wordt aangegeven. Hier 
moet alle persoonlijke voorkeur op zijde worden geschoven. 
Hier moet gehandeld worden zooals het meest strookt met 
de belangen van Insulinde. Dan kan in do toekomst aan de 
wereld het heerlijk beeld worden vertoond van een grooter 
Nederland, dat zijn welvaart en zijn hoogere beschaving 
dankt aan do Elf Provinciën in het Noord-Westen en waar, 
evenals in het moederland, — klassieken bodem der ver-
draagzaamheid — onderdanen van bet Nederlandscb gezag, 

(van Deventer e.a.) 

onverschillig van welk ras of van welke religie, eendrachtig 
samenwerkeu aan de bevordering van bet gemeen welzijn. 

De heer Hovy: Mijnheer do Voorzitter! Met bijzondere 
ingenomenheid heb ik gelezen, wat door den beer Minister 
is ter neder geschreven in zijn Memorie van Antwoord op het 
v'oorloopig Verslag dezer Kamer, — woorden die ik niet 
anders van dezen Minister verwacht heb, dien ik het voor-
recht heb gehad gedurende een lange reeks van jaren — 
meer dan 25 — te kennen en te waardeeren, en te hebben 
mogen volgen in zijn optreden, zoowel in zijn particulier 
als in zijn openbaar leven. Ik bedoel de navolgende zinsnede: 

„Inderdaad is het verlangen naar aansluiting bij onze 
cultuur een hoogst belangrijk en gelukkig verschijnsel. De 
oudergeteekende is er echter van overtuigd, dat aan dat ver-
langen eerst dan ten volle zal worden voldaan, wanneer aan 
de inlanders niet alleen onze cultuur, maar ook het daaraan 
ten grondslag liggend Christelijk geloof wordt gebracht." 

Ik geloof niet te veel te zeggen wanneer ik uitspreek, dat 
in deze Vergadering deze woorden algemeenen bijval zullen 
vinden. Immers het geldt bier de tegenstelling: de gods-
dienst der inlanders tegenover den godsdienst dien het Chris-
telijk geloof brengt. Wat zou ons vaderland zijn geweest, 
wanneer niet het Christendom daarheen was overgeplant? 
Zoo zou ik omgekeerd willen vragen: hoe zal het in onze 
koloniën zijn, wanneer daar het Christendom algemeen zal 
zijn doorgedrongen? Laat ons nu niet zeggen: „Christelijke 
beschaving, maar geen Christendom". Dat is een ongerijmd-
heid. Eerst moet het zaad in de aarde geworpen, daarna mag 
de vrucht verwacht worden, — niet omgekeerd. Hoe zal 
Christelijke beschaving mogelijk zijn, waar geen Christen-
dom is? Daarom is het voor geheel Nederland, voor de ge-
heele beschaafde wereld van het hoogste belang, dat onze 
Nederlandsche koloniën hoe eerder hoe beter Christenlanden 
worden. Daardoor worden de Javanen en Sumatranen nog 
geen Nederlanders. Ik ben zoo vrij deze assimilatie als een 
utopie te beschouwen. Hun gelaatskleur en lichaamsbouw, 
alles toont aan dat dat niet kan. Maar dat moeten zij ook 
niet worden. Zij blijven inlandsche Christenen, maar Chris-
tenen, dat is de hoofdzaak. Gelukkig is bet tegenwoordig 
niet meer noodig om veel bewijzen aan te voeren, dat _ de 
invoering van liet Christendom een gansebe omwenteling 
teweegbrengt in den toestand der bevolking. Daaraan^ twii-
felt niemand meer. Ook prof. Snouck Hurgronje — dien de 
vorige spreker te recht prees als een groot geleerde en kenner 
van Indische toestanden — niet, zooals duidelijk blijkt uit zijn 
geschrift. Ik hoop deze Vergadering niet te vermoeien door 
een kort stukje voor te lezen, dat ik aantrof in het onlangs 
verschenen gedenkschrift van den zendeling-leeraar Jobs. 
Warneck, handelende over den 50-jarigen arbeid der Rijnsche 
zending in de Bataklanden: 

„Op bladz. 285 spreekt de schrijver zijn hartelijke dank-
baarheid uit over de hoe langer hoo aangenamer verhou-
ding, die bestond tusschen Regeering en zending, die bei-
den ten goede kwam. Ten einde de erkenning van de ver-
diensten van het zendingswerk door de Regeering aan te too-
nen, haalt hij de woorden aan, die de voormalige Gouverneur 
van Sumatra's Westkust, de heer Cannc, in een openbare 
samenkomst in Holland had gesproken, en welke aldus luid-
den: ,,ïk ben overtuigd, bij u geen tegenspraak te ontmoeten 
wanneer ik beweer, dat voor ons gezag een groote steun 
zal zijn, wanneer in do Bataklanden een talrijke Christelijke 
bevolking zal worden gevonden, en dat het streven der zen-
delingen om daar het Christendom uit te breiden, de sym-
pathie en den steun der Regeering in elk opzicht verdient. 
Onder de heidensche Batakkers, bij welke de Islam nog 
niet is doorgedrongen, is zeker geen gevaar te vreezen voor 
opwekking van fanatisme. Gedurende mijn verblijf op Su-
matra heb ik gelegenheid gehad de zendelingen van nabij 
in hun werk gade te slaan, maar ik heb ook niet kunnen 
bespeuren, dat de verkondiging van bet Evangelie in streken, 
waarin de bevolking hoofdzakelijk Mahomedaansch was, 
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zooals m Pakanten, Angkola. Si Pirolt en Si Boga, ooit aan-
leiding heelt gegeven tot onaangenaamheid. Zelfs de aan. 
stelling van een Ghrarten-inlander tot lioofdreehter iu Padang 
hidempoean is door de Mohainmedaanscke hoofden aldaar 
zonder de minste ontevredenheid begroet. Ik heb de zeude-
Jingen leere.n hoogachten, niet alleen als predikers, maar ook 
als onderwijzers, opvoeders en beschavers van bet volk, waar-
onder zij gevestigd rijn. De aendboden, die zich bet eerst 
m de onailiankelr.Ke Bataklanden gevestigd hebben, hebben 
bovendien recht op onze bewondering wegens de volharding 
en den moed, welke zij aan den dag hebben gelegd. Niet-
tegenstaaD.je J e u tegenstand dien zij ontmoetten, ongeacht 
het levensgevaar, waaraan zij herhaaldelijk blootgesteld 
waren, hebben deze mannen moedig stand gehouden, sterk 
door hun geloof en hun vertrouwen. 

„Toen ik in het jaar 1S72 als resident van ïapanoeli de 
destijds nog niet ouder geregeld Nederlandsch bestuur ge-
brachte Bataksche landschappen Si Lindung, Si Goinpoelan 
"ii Pangaloan bezocht, was ik de gast van onderscheidene daar 
gevestigde zendelingen, en ik heb van nabij hun moeitevollen 
arbeid kunnen gadeslaan. Nauw was de dag aangebroken, of 
van alle zijden stroomden de krauken toe om raad en hulp te 
zoeken. Zij die to ziek waren om zelf te komen, werden iu hun 
woningen bezocht. Evenwel niet alleen de krauken, maar 
allen die eenige hulp behoefden, kwamen tot de zendelingen. 
Allerlei twistvragen werden onderwerpen aan hun scheids-
rechterlijke uitspraak. In alle dingen werd hun raad inge-
wonnen. _De rest van hun tijd werd ingenomen door school-
en godsdienstonderwijs. Van des morgens vroeg tot des avonds 
laat waren zij bezet. Hun vrouwen gaven onderwijs in het 
naaien en andere handwerken. Het familieleven der zende-
lingen was wegbereider van beschaving en voor duizenden 
ten zegen. Bij de invoering van een geregeld bestuur vanwege 
onze Regeering in de Bataklanden, verleende de invloed der 
zendelingen een zeer te waardeeren hulp eu steun aan onz^ 
ambtenaren. Ieder die, gelijk ik, de zendelingen in hun 
prijzenswaardigen arbeid heelt gadegeslagen, zal overtuigd 
zijn, dat men den heilzanien invloed die van hen uitgaat, 
niet licht overschatten kan." 

Mijnheer de Voorzitter! Dit il de weg, dien wij op moeten. 
Op die wijze wordt het Nederlandsch gezag een zegen voor de 
bevolking. Waar vroeger menscheneters waren, die elkander 
op allerlei wijs bestreden en vernielden, worden thans rustige 
desa's gevonden, waar welvaart heerscht en het opkomend 
geslacht wordt opgevoed in den ordelijken weg. Maar dit is 
het resultaat van de verbreiding van het Christendom. Daar-
om ligt het op den weg der Regeering dit krachtig te bevor-
deren en allo hinderpalen op te heffen, die het bereiken 
daarvan zouden in den weg staan. Evenmin als in de Bata!;-
landen bestaat elders het gevaar, dat daardoor het fanatisme 
der Mohammedanen zal worden opgewekt. Dat zal wel het ge-
val zijn, wanneer men hen beletten zou hun godsdienst to be-
oefenen, door bijv. beu te verbieden hun bedevaarten naar 
Mekka te houden, of andere ceremoniën te vervullen. Maar 
niemand wril dat. Zij mogen zoo Mohammedaansch zijn als zij 
willen. Maar hun moet aan den eencn kant geleerd worden, 
dat er nog een andere leer is, die een andere en hoogere 
levensbeschouwing doet kennen; en niet minder moet hun 
: an den auderen kant aanschouwelijk getoond worden, dat 
er een ander en hooger levensdoel bestaat dan hetgeen bet 
^roliaminedanisme leert nastreven. Het Christelijk faniilie-
bven, de Christelijke barmhartigheid, do Christelijke zelf-
• crlonchening, die zij waarnemen van hen die tot hen komen 

I de boodschap van het Evangelie, zal hen overtuigen van 
• voortreffelijkheid van het Christendom boven de leer van 

ihammed en hen bewegen die leer van nabij te leeren 
•men. Dat verwekt geen ergernis, maar eerder jaloezie in 
•i goeden zin van het woord. Veelvuldig zijn de getuige-

issen uit den mond vau Mohammedanen, dat do leer van 
Jesni hooger staat dan die van Mohammed. 

Om dit doel te bereiken moeten do mannen en de vrouwen 
gezonden worden die hun dat Christendom brengen, die niet 
komen om het geld, of den bodem of de werkkrachten van 
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den inlander, maar die komen om hem zelf, om h?m en zijn 
kinderen, om zijn geestelijk en stoffelijk heil to bevorderen. 
Zeer zeker is do school daarbij een onmisbaar element als 
opvoedingsinstituut. En daarom meen ik ook to mogen 
rekenen op de volkomen instemming der Regeering, als ik 
zeg, dat deze zich met mij zal verheugen, wanneer ook do 
scholen mogen dienstbaar zijn om dit doel te bereiken, nl. do 
bevordering van het Christendom, (hu reut la fin, veut les 
tnoyens. „Een talrijke Christelijke bevolking zal een groote 
steun zijn voor het Nederlandsch gezag", dit zeg ik den oud-
Qouverneur Canno na. En daarom verleene de Begeering 
ruimen geldelij ken steun voor do sticliting en instandhouding 
van bijzondere scholen, die dat doel beoogen, en sluite zij 
haar scholen niet voor mannen van Christelijko belijdenis, 
die daarin begeeren werkzaam te zijn. 

In verband daarmede kan ik niet ontkennen, dat het ant-
woord, door den heer Minister gegeven in zake de door een 
der zendingsgenootschappen op te richten Christelijke school 
te Padang Sidempoean, mij wel eenigszins heeft bevreemd. 
Omdat te Taroetoeng een gesubsidieerde zendingsschool was, 
werd billijk geacht een openbare school op te richten voorde 
Mohammedaansche bevolking aldaar. Zoover iniju ervaring 
strekt, wordt door Mohammedanen anders geen bezwaar ge-
maakt hun kinderen naar de Christelijke school te zenden. 
Dezer dagen las ik daaromtrent nog in een artikel in het 
dagblad l)e Rotterdammer, dat blijkbaar geschreven is door 
iemand die bevoegd is tot oordeelen over Indische toestanden: 
„Voor den bloei der vrije school is het noodzakelijk, dat zij 
opkomen uit een eigen diep gewortelde overtuiging, zooals 
hier te lande was en is. En die bestaat ten aanzien van het 
onderwijs op Java niet" (hetgeen evenzeer geldt van de 
buitenbezittingen) „Zooweinig zelfs, dat oprechte Mohainme-
danen hun kinderen zonder eeniij bezxraar naar een Christe-
lijke school zenden." (De woorden „zonder eenig bezwaar" 
waren gecursiveerd door den schrijver.) 

Ook financieel zou zeker een bezuiniging worden verkre-
gen, wanneer de bijzondere school te Padang Sidempoean 
er kwam en niet de openbare. Dit is in het algemeen !i?t geval 
waar het de vraag geldt „openbaar of bijzonder onderwijs". 

Moge eerlang de tijd aanbreken, dat onze geëerbiedigde 
Koningin moge kunnen gewogen Haar scepter te voeren over, 
ik zeg niet 40 millioen Nederlanders, waarvan 0 millioen in 
Europa en !54 millioen in Azië, maar over 40 millioen Chris-
tenen, waarvan 6 millioen Nederlanders en 34 millioen 
Aziaten, die met ons mogen deelen in de onschatbare voor-
deelen die de prediking van het Kerstevangelie ons heeft 
gebracht! 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch bier nog een enkel 
woord aan toe te voegen, naar aanleiding van hetgeen de heer 
van Deventer in zijn schoone rede, die ons allen in groote 
spanning heeft gehouden, gezegd heeft omtrent den sultan 
van Assahan. Deze geachte afgevaardigde heeft er zijn leed-
wezen over uitgesproken, dat z. i. den sultan niet het volle 
recht was gedaan. 

Ik heb getracht mij zelf een oordeel over deze zaak te 
vormen en ben iu het bezit gekomen van de voordracht van 
den ook door den heer van Deventer genoemden heer Ballot, 
oud-resident van Sumatra's Oostkust, en ook de brochure van 
mr. D. J . Jongeneel, te Weltevreden. Daaruit is mij geble-
ken, dat de toestand van de iulandsche vorsten en rijksgrooten 
door het optreden van onze Regeering en de daaruit, gevolgde 
ontwikkeling van de landstreken die het geldt, ontzaglijk 
verbeterd is. Als voorbeeld moge gelden, dat, terwijl in 1864 
de radja van Deli bescheiden woonde in Laboeau met een 
inkomen van hoogstens f 10 000 's jaars, hij in 1905 als sultan 
troonde in een vorstelijk paleis met een inkomen van tonnen 
gouds per jaar. 

De heer van Deventer heeft te recht opgemerkt, dat de 
Regeering volkomen recht had om op te treden om deze toe-
standen te regelen. Ook door den heer Michielsen. oud-lid van 
den Raad van Iudië, is dit toegestemd, ofschoon deze bezwaar 
heeft goniaa,kt tegen de behandeling van den sultan van 
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Assahan; nïaar ik geloof, dat hij hier niet tegen had behoeven 
op te Komen, aangezien blijkt uit het geschrift van den heer 
Ballot, dat de sultan van Assahan en de andere rijksgrooten 
daarover tevreden zijn geweest. 

Hij .schrijft: „Niét de Regeering, die doelbewust haar 
vazallen aan hun plichten als leenman houdt, die hen nood-
zaakt tegenover hun onderdanen onze Regeeringsbeginselen, 
waaraan ook zij zich behooren te houden, in toepassing te 
brengen, mist liet vertrouwen dier leenmannen. Veel, veel 
meer eerbied hebben zij voor den leenheer van thans dan voor 
dien van vroeger, die met zich liet sollen. 

„Hun zelfvertrouwen heeft inderdaad een knak gekregen, 
en dat VII hoog noodig ook, hoog uoodig ter Oostkust van 
Samatra en veel meer nog daar buiten, vaar de misstanden 
bij nog minder controle nog veel grooter waren. 

„Hun initiatief is, in stede van verminderd, toegenomen. 
Waren het vroeger meest echte rois fainéants, die van ver-
veling geen raad wisten en het geld hunner onderhoorigen 
op de meest ergerlijke wijze verkwistttenj onze bemoeienis 
met de landschapszaken deed ook hen ontwaken. Hun belang-
stelling werd misschien eerst geboren uit wantrouwen, om den 
beheerder van de landsehapskas op do vingers te zien, doch 
weldra kregen zij zelf pleizier in do zaken, voor welke, toen 
zij ze aan hun beambten overlieten, gold het „onbekend 
maakt onbemind"." 

Ook de sultan van Langkat toonde zich in de practijk ook 
lang niet zoo ontevreden met den toestand. Toor hij in 1908 
naar Holland ging, toonde hij zich zelfs met de uieuwo 
richting verzoend en zeide hij, dat hij nog alleen ging om 
een ouden hartewensch yen hem te ven-uilen, namelijk Hare 
Majesteit do Koningin persoonlek zijn hulde te brengen. 
I n Holland zijn toen verkeerde verwachtingen bij hemt 
opgewekt en is hij op een weg gebracht, dio slechts op 
teleurstelling kon uitloopen. Hi.i is toen in den waan ge-
bracht, dat do financieele regeling in zijn nadeel was, aan-
gezien zijn inkomen voortaan niet meer dan f 70 000 zou 
zijn. Maar hiertegen wordt door den heer mr. Jongeneel aan-
gevoerd: „Het landschap Asahan heeft een jaarlijkse!) 
budget van f120 000. Moet en mag het Gouvernement nu 
van het goeddunken vau e?n inlandsen radja, die vandaag 
zus, morgen zoo denkt, die vandaag een liehoorlijk man, 
morgen opgevolgd kan worden door een aan opium en vrouwen 
verslaafd individu, van dien eenen persoon dus laten afhan-
gen of de l>elangen der bewoners in dat landschap naar ea6ch 
behartigd zullen worden of niet, waar die bewoners per slot 
toch allen -Nederland.ccho onderdanen zijn? 

„Do zekerheid moet yoor het Gouvernement bestaan, dat 
in ieder landschap een deel althans van de lundscbapsin-
kom sten wordt aangewend in het belang van land en volk. 

„ Is dit een onbillijke eisch of is dit een eerste vanzelf 
sprekend beginsel bij het scheppen van orde en regelmaat?" 

„En als dat dan zoo is, is het dan onbillijk of onrecht-
vaaidi# dat vau de inkomsten van zijn landschap ad f 120 000 
's jaars nog meer dan de helft, n.1. f70 000 is toegezegd aan 
den sultan van Assahan als ecu persoonlijk inkomen, enkel 
en alleen voor particuliere doeleinden to besteden? 

„Als ineo nog van onbillijkheid daarbij zou willen spreken, 
dan moet dio toch veeleer hierin gezocht worden, dat de 
bevolking nojr zooveel van de publieke geldon ziet aange-
wend ten behoeve van den sultan en zijn parasiteerende 
omgeving. Werkelijk zou de vraag dan ook lang niet onge-
gvond zijn, of het tegenover de bevolking van Asahan wel 
verantwoord is, dat ook thans nog slechts ongeveer 40 % der 
landschapsiukomsten in haar belang wordt aangewend." 

Ik kom dus, na kennisneming der gegevens, tot de con-
clusie, dat van ourecht in deze geen sprake is. Dat het ver-
trouwen in de rechtvaardigheid van het Gouvernement door 
het geboorde ten diepste zou zijn geschokt, zoo niet geheel 
vernietigd ('gelijk do heer Michielsen. oud-resident van 
Sumatra's Oostkust en mot hem ook de heer van Deventer 
vreest) is uit niets gebleken. 

De heer Ballot haalt uit een artikel van den heer mr. I . C. 
Kielstra. het volgende daaromtrent aan: 

„Maar de ambtenaren ter Oostkust van Suinatra verklaren 
hecJ iets anders. Van hen hoort men, dat in het algemeen 

i. — 29 DECEMBER 1911. 

het dienstjaar 1912. (Vier wetsontwerpen.) 

(Hovy e. a.) 
de zelfbesturen na de sluiting van de contracten zich zeer 
loyaal bij den nieuwen toestand hebben nedergclegd, dat hun 
dientengevolge de bedoelingen van het Gouvernement vol-
komen duidelijk zijn geworden ou dot zij nooit vóór do 
sluiting der nieuwe contracten zooveel medewerking en bc-
langstelling hebben betoond bij het voeren van het bestuur 

j als daarna. Zij begrijpen, dat wat geschiedde, een eisch des 
tijds was en beginnen tot het inzicht te komen, dat door (hs 
reorganisatie hunne positie op den duur belangrijk ie ver-
sterkt, zij het ook, dat op dien regel, zoo hoort men van do 
bedoelde ambtenaren verder, uitzonderingen bestaan, waar-
onder de sultan van Asahan, die door minder gelukkige 
raadgevers in Europa den indruk heeft gekregen, dat er 
inderdaad iets buitengewoon onrechtvaardigs met lw*m is 
geschied en daarom steeds cene houding van verongelijkt te 
zijn meent te mogen aannemen." 

Ik geloof dus, dat aan hen die deze regeling tot stand 
hebben gebracht, bijzonderen dank toekomt. 

De vergadering wordt voor een half uur geschorst en 
daarna hervat. 

De beraadslaging wordt voortgezet. 

De heer K r a n s : Mijnheer de Voorzitter! Ik zal niet in 
algemeene beschouwingen treden, doch wensch een paar con-
crete onderwerpen ter sprake te brengen, die betrekking heb-
ben op den dienst van den waterstaat en der burgerlijke 
openbare werken en op den dienst van het mijnwezen in 
I* ederlandsch-Indic. 

Voor beide onderwerpen is, wel is waar, reeds in de andere 
Kamer de bijzondere aandacht van den Minister gevraagd, 
maar ik acht het nuttig er nog even op terug te komen. 

Bepaaldelijk heeft, ter zako van de aanvulling van het 
korps der burgerlijke openbare werken, zoowel bij de schrif-
telijke als bij de mondelinge gedachtenwisseling, verwarring 
geheerscht, waarvan men zich bij het consulteeren van de 
begrootiugsposten en het nalezen van de Memorie van Toe-
lichting, het Voorloopig Verslag en de Handelingen der 
Tweede Kamer, gemakkelijk zal kunnen overtuigen. 

Om maar dadelijk iets te noemen, hoewel ik daar straks nog 
even op terug .-al komen, de geachte afgevaardigde voor Rot-
terdam V bracht den Minister hulde voor zijn bedoeling om 
het aanvangstraktement van de ingenieurs der burgerlijke 
openbare werken te verhoogen. Zijn Excellentie wees die 
hulde niet van de hand, maar uit de begrootingsposten blijkt 
de bedoeling, die den Minister werd toegeschreven, volstrekt 
niet. 

Toch is het van belang, Mijnheer de Voorzitter, dat men 
zich in dezen goed verstaat. Immere, in het korps der bur-
gerlijke openbare werken in jSederlandsch-Indië is op het 
oogenblik een tekort van niet minder dan 30 ingenieurs, en 
het is dus een ernstige vraag: hoe zal men daarin voor het 
oogenblik het best voorzien, en welke middelen moeten ge-
nomen worden om in de toekomst te zorgen voor geleidelijke 
aanvulling van dat korps met degelijke krachten? 

Een factor, die op die aanvulling van invloed is geweest, 
is de opheffing van de Indische instelling te Delft. Ik noem 
dezen factor bij voorkeur, omdat het mij de gelegenheid geelt 
te verklaren, hoezeer ik die opheffing nog betreur. Ik betreur 
die voor de Indische bestuursambtenaren, want de technische 
kennis en de practische kijk, die zij bij hun dagelijLschen 
omgang met de aanstaande ingenieurs konden opdoen, kwam 
hun in hun lateren werkkring, vooral in de Buitenbezittingen, 
waar zij soms geheel van technische hulp verstoken waren, 
goed te stade. Maar ook voor de aanstaande ingenieurs lx • 
treur ik de opheffing, omdat zij wederkeerig. door lui! 

! dagelijkschen omgang met de aanstaande bestuursai 
naren, min of meer vertrouwd werden met Indische saken 
en toestanden. En dit is opgehouden, zoodra de Indische in-
stelling werd opgeheven. Zij hooren nu weinig meer van 
Indië spreken, zullen daar ook geen oude studievrienden meer 
terugvinden, weten nauwelijks dat daar een heerlijk arbeids-
veld voor hen open ligt. 

De opheffing van de Indische instelling heeft dus de nci-
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ging van de Delftsche jongelui, om naar lndië te gaan, ver-
minderd, en dit viel juist in een tijdperk, toen — dank zij 
den opbloei van tal van industrieën — Let aantal plaatsen 
voor ingenieurs hier te lande boe langer boe grooter werd, 
en ook andere landen, n'et name de Zuid-Anierikaanaclie 
republieken, een werkkring voor ben openstelden. 

Mettemiu beeft zich vóór dien tijd gebrek aan ingenieurs 
voor den ludiscben dienst reeds eenmaal sterk doen gevoe-

i*< ^ o e n heeft men een maatregel genomen, die zeer doel-
treifend is gebleken. 

Bij Koninklijk besluit van 19 Sept. 1875 n°. 15, werd aan 
hen, die zich na afgelegd examen B voor den Indiscbeu 
dienst aanmeldden, een toelage van f 800 gegeven, met be-
paling dat zij, na volbrachte studie, nog een tijdlang in 
Europa practisch werkzaam zouden zijn, alvorens bun bc-
fitemming naar lndië te volgen. 

Het gevolg was, dat men weldra meer aanbod kreeg dan 
vraag, en men beslag kon leggen op goede, degelijke krach-
ten; maar dit heeft niet lang geduurd. 

Reeds spoedig heeft men gemeend, dat men die tweemaal 
f 800 per ingenieur — wat toch eigenlijk een bagatel is in 
verhouding tot hun latere, vrij hooge Indische bezoldiging —-
wel bezuinigen kon en dat ook het jaar practisch werken 
vóór de afreis wel achterwege kon blijven. 

Het gevolg was, dat men weer voor een tekort kwam te 
staan, en op eerste-rangs-Lrachten voor den Indischen dienst 
geen aanspraak kou maken. 

Het heeft onderwijl niet aan waarschuwing ontbroken, dat 
het zóó niet langer kon gaan. 

In 1893 drong de oud-directeur der burgerlijke openbare 
werken in Ned.-Indië, de heer M. J . van Bosse, aan op 
wederinvoering van den maatregel van 1875. Dit was in een 
vergadering van de Vereenigiug van Delftscho Ingenieurs, 
doch eerst vijf jaren later, in 1908, drong deze vereeniging 
in een uitvoerig adres aan den Minister van Koloniën aan 
op die wederinvoering. Zij wees toen te gelijk op de nood-
zakelijkheid om de aauvangstraktementen der ingenieurs te 
verhoogen, wilde men op richtige voorziening der ontstane 
vacatures kunnen rekenen. 

Het heeft niet mogen helpen. Men heeft de werkelijkheid 
niet onder de pogen willen zien. Noch in den eenen, noch in 
den anderen zin zijn maatregelen genomen, en nu is de nood 
zoo hoog gestegen, dat men zit met een tekort van 30 inge-
nieurs bij den dienst der burgerlijke openbare werken, en 
men het nu maar met Duitsche of ücensche ingenieurs zal 
gaan beproeven. 

Afgezien van de bezwaren, die uit den aard der zaak 
tegen zulk een aanzienlijken import van vreemdelingen in 
den Ned.-Indisehen Staatsdienst kunnen worden aange-
voerd, is het te vreezen, dat bet alweder niet de beste vreemde 
elementen zijn, die zich zullen laten vinden om te dienen 
onder voorwaarden, die voor Nederlandsche collega's onaan-
nemelijk bleken. 

Welke zijn nu, Mijnheer do Voorzitter, de maatregelen, 
waarmede de Minister zich, volgens de Memorie van Toe-
lichting op dit wetsontwerp, voorstelt verbetering in den 
toestand te kunnen brengen? 

De Minister wil, zegt de Memorie van Toelichting, de 
gelegenheid openen om ingenieurs aan te stellen op booger 
traktement en in hoogeren rang dan die van adspirant-inge-
nieur, en aan sommige, reeds in dienst zijnde ingenieurs, 
op grond van practisehe werkzaamheid vóór de indienst-
treding, extra vergoeding toekennen. 

Welnu, Mijnheer do Voorzitter, ik ben van oordeel, dat 
hiermede do bestaande misstanden niet zullen worden weg-
genomen. 

Men zal er nieuwe misstanden door scheppen. Zoodanige 
inschuiving toch, van aan het korps vreemde elementen en 
de toekenning aan sommigen van extra voordeden, kunnen 
niet nalaten bij de overige leden van een korps groot mis-
noegen te wekken, en daardoor zullen de Delftsche inge-
nieurs, nog meer dun tot nu toe, worden weerhouden om zich 
te verbinden aan een dienst, waarin men voortdurend bloot-
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staat aan wijziging van de dieustvoorwaarden of aan achter-
uitztittiug door inschuiving van outsider-i. 

Bij de opzicblers en architecten schijnen reeds dergelijke 
inschuivingen te hebeu plaats gehad en groot misnoegen 
te hebben gewekt. Vandaar een opmerking in het V001-
loopig Verslag der Tweede Kamer (zie bladz. 26), waarop 
do Minister antwoordt (bladz. •Il» Memorie van Anjwootd): 

,,#De in het Voorloopig Verslag bedoelde, door do Ver-
eeniging van Bouwkundigen in Nederlandsch-Indië in hare 
vergadering van 25 December 1910 aangenomen motie, is 
den ondergeteekeude bekend. Ten onrechte wordt daarin 
gesproken van ,,een door de Regcering gevolgde richting", 
om personen buiten liet korps staande, in het korps op te 
nomen met een booger salaris dan het aanvangstraktement 
en iusebuiving iu de ranglijst, want de Indische Regeering 
zolv*e is yan oordeel, dat dergelijke benoemingen, die echter 
in 's Lauds belang noodzakelijk kunnen zijn, uitzondering 
belmoren te blijven." 

Zoo lees ik dus in de Memorie van Antwoord principieele 
afkeuring van het stelsel van inschuiving bij de archi-
tecten, een stelsel, waarvan, te oordeelen naar de Memorie 
van Toelichting, met betrekking tot bet korps der inge-
nieurs heil schijnt te worden verwacht. 

De uitdrukking die wij vinden in het Voorloopig VershiK" 
der Tweede Kamer: ,,Het voorstel tot verbetering van de 
positie der ingenieurs vond instemming",moet dan ook be-
rusten op misverstand. Ik durf dit zoo boud te zeggen, 
omdat het in overeenstemming is met een ander misverstand, 
dat klaarblijkelijk is. Volgens den toelichtenden staat 
zullen in 1912 de aanvangstraktementen blijven: voor d<: 
adspirant-ingenieurs f 250 per maand en voor de ingenieurs 
f 350 per maand, en niettemin sprak de afgevaardigde uit 
Rotterdam V in de andere Kamer (bladz. 883 van de Han-
delingen, 2de kolom) van verhooging der aanvangstrakte-
nienten, als van een voldongen feit. 

Daar toch leest men ten aanzien van het aan te vullen 
tekort aan ingenieurs: .,In dien toestand moet en kan ver-
betering gebiacht worden en dit zal oek gedeeltelijk ge-
schieden door de wijze, waurop de Regeering het voorstelt 
te doen, nl. door het traktement met f 50 per maand io 
vermeerderen of met het verleencn van toelagen." 

Waar aldus blijkt, dat men elkander bij de gedachtenwi<-
seling in de andere Kamer niet goed beeft begrepen, heb ik 
gemeend, Mijnheer de Voorzitter, dat het goed zou zijn hier 
uog eens duidelijk en kort de maatregelen aan te geven, die 
naar mijn bescheiden meening door de omstandigheden zijn 
geboden en die ik mij daarom, voor zoover het nog noodi^ 
mocht zijn, veroorloof den Minister in ernstige overweging 
te geven. 

Gezien de posities, die elders aan bekwame jonge ingenieurs 
worden aangeboden, gezien ook de traktementen, die zij bij 
particuliere maatschappijen in lndië kunnen genieten, is het 
bepaald noodig het treden in het korps der burgerlijke open-
bare werken aantrekkelijker te maken en dit kan geschieden 
door de aanvaugstraktementeu te vergrooten. 

En niet met f 50, maar met f 100 per maand. Zij moeten 
dus gebracht worden op f350 per maand, dat overeenkomt 
met f 300 netto, het bedrag dat de Vereeniging vuu Delftsche 
Ingenieurs in haar meergenoemd adres van 1908 als minimum 
aangaf en zonder hetwelk zij voorspelde, dat men spoedig 
voor een tekort zou komen te staan, hetwelk zich dan ook 
thans, drie jaren later, op werkelijk onrustbarende wijze doet 
kennen. 

Voor de mijningenieurs is men er reeds too overgegaan de 
aanvangstraktementen op f350 per maand vast te stellen. 

Welnu, indien men zoodanigen maatregel met betrekking 
tot de waterstaatsingenieurs vooralsnog niet zou nemen, in-
dien men het voorloopig nog eens zou willen aanzien om zich 
onderwijl met Duitschers en Denen te behelpen, dan acht ik 
dit een groote fout en ik zou mij niet verantwoord achten, 
indien ik daartegen niet met klem had gewaarschuwd. Men 
moet de bakens verzetten als het tij dreigt te verloopen, zoo-
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voel te eer als liet kennelijk reeds verloopen is. Doet men dit 
niet, dan raakt het korps der burgerlijke openbare werken 
hoe langer hoe meer in do put, dat korps, waarvan men ver-
wacht dat het jaarlijks tientallen van millioenen in nuttige 
werken zal omzetten, maar dat in do laatste jaren veel werk 
heeft moeten laten liggen, niet wegens gebrek aan toegestane 
fondsen, maar enkel wegens gebrek aan personeel. Daarom 
kan men geen scholen bouwen, die men van andere zijde zoo 
uringend vraagt, en kan men geen nieuwe irrigatiewerken 
beginnen tot verhooging van het economisch peil der bevol-
king. Het verheugt mij dus zeer, Mijnheer de Voorzitter, dat 
do Minister in zijn aan onze Kamer gerichte Memorie van 
Antwoord ter zake van verbetering der aanvangstraktementen 
zegt: 

,,Voor verkeerde zuinigheid bij de vaststelling van trakte-
nienten behoeft geen vrees te bestaan." 

Ook al voegt de Minister daaraan onmiddellijk toe: 
„Gepaste zuinigheid schijnt den ondergeteekende daaren-

tegen dringend noodzakelijk toe tegenover de niet altijd be-
scheiden eischen, welke van vele zijden door belanghebben-
den aan de Regeer ing worden gesteld." 

Volkomen juist. 
En daarom verheugt het my, dat ik, te gelijk met myn raad 

'aan de Regeering om de aanvangstraktementen der ingenieurs 
te vergrooten — het gaat hier om de aanvangstraktementen, 
niet de traktementen van de ingenieurs in het algemeen, — 
een middel aan de hand mag doen om compensatie te vinden 
van het financieele bezwaar dat nit dien maatregel zou voort-
vlooien. Gedeeltelijk toch zal dat bezwaar kunnen worden 
opgeheven door de periodieke traktementsverhooging in de 
hoogere rangen in het korps der burgerlijke openbare werken 
(van f 600 per maand en hooger) in eenigszins langzamer 
tempo te doen plaats hebben, ook zonder dat daardoor nog het 
eindtraktement en de pensioengrondslag behoeven te worden 
verlaagd. Het spreekt echter vanzelf, dat men dit niet mag 
doen onder aantasting of benadeeling van reeds verkregen 
rechten. 

Doch ook al moest het geld kosten, er moeten maatregelen 
genomen worden. Het incompleet aan ingenieurs bij den 
dienst der burgerlijke openbare werken in Indië is nijpend. 
Ja, het is al zoo erg, dat, zooals de Minister in zijn Memorie 
aan onze Kamer heeft medegedeeld, do Indische regeering 
er ernstig bezwaar tegen maakt om één enkelen ingenieur 
van dien tak van dienst af te staan voor het geven van col-
leges aan de Technische Hoogeschool voor bevloeiingen en 
Indische waterstaatswerken in het algemeen. Die colleges 
worden tegenwoordig eenvoudig niet gegeven. Zoodanig 
standpunt zou getuigen van een ongelooflijke mate van kort-
zichtigheid ter zake van de belangen van het korps van den 
Indischen waterstaat, ware het niet, dat het nijpend gebrek 
aan personeel, dat thans Teeds de grenzen heeft bereikt, 
eenigermate tot verontschuldiging kan worden aangevoerd. 

Maar het is niet voldoende de aanvangstraktementen te 
verhoogen, er moet ook aan de toekomst worden gedacht en 
er moeten dus maatregelen genomen worden om een gezonde 
aanvulling van het korps, ook op den duur te verzekeren. 

Daartoe is, zooals de Regeering thans heeft ingezien, noo-
dig, dat jaarlijks een zeker aantal jongelieden reeds geduren-
de hun studietijd aan den Indischen dienst wordt verbonden. 

Om dat aantal te kunnen vaststellen, moet men zich in 
Indië de moeite geven, hetgeen men tot nu toe veel te wei-
nig heeft gedaan, om het tekort, dat zich in eerstvolgende 
jaren zal voordoen, telken male zoo goed mogelijk vooruit 
te schatten. Schat men een beetje te ruim, dan zal dat niet 
hinderen. Men wacht dan met de uitzending, opdat de jonge 
ingenieur iets langer gelegenheid hebben, hier te lande of 
elders in Europa, practijk op te doen, alvorens hij wordt 
uitgezonden. Ik ben er zeker van, dat het weinige geld, dat 
daaraan ten koste zal worden gelegd, goed besteed zal zyn. 
Het zal aan de werken, die in Indië ontworpen en uitgevoerd 
zullen worden, en dus ook de schatkist, ten goede komen. 
Thans worden de jonge ingenieurs dikwijls naar Indië ge-

zonden' zonder eenige practische ervaring te hebben opge-
daan en zonder zich voor die loopbaan in het bijzonder te 
hebben voorbereid, en groen als gras worden zij dan meer-
malen geplaatst voor het ontwerpen en gewoonlijk in eigen 
beheer uitvoeren van werken, die vele honderdduizenden 
kosten. 

Het is daarom inderdaad te betreuren, dat de maatregel, 
om ingenieurs reeds gedurende hun studietijd aan den Indi-
schen dienst te verbinden, zoo spoedig na haar ontstaan werd 
ingetrokken. 

Toen ik directeur van de Polytechnische School was, heb 
ik, wanneer de lijst van sollicitanten voor den Indischen 
dienst aan den raad van bestuur om advies werd gezonden, 
vaak kunnen waarnemen, dat de nieuwe promotie reeds was 
afgeroomd als de aanvraag voor Indië kwam. De gemeenten 
en particuliere ondernemingen hier te lande en in Indië 
hadden er voor gezorgd, dat de beste krachten er al uit waren 
en, wanneer dan de Regeering met haar aanvraag kwam, vond 
men de jongelieden daarop niet voorbereid; zij hadden reeds 
een anderen werkkring gekozen en wat men kreeg voor Indië 
— het sp\jt mij dit te moeten zeggen — behoorde meermalen 
niet tot de eerste krachten. 

Het is dus begrijpelijk, dat ik mij er zeer over verheug, 
dat de Minister, blijkens zijn mededeeling in de stukken, niet 
alleen den weg van het geven van toelagen op wil, maar dat 
hij hoopt, dat reeds in den loop van 1912, of bij den aanvang, 
van een nieuwen cursus aan do Technische Hoogeschool, een 
toelage aan a. s. ingenieurs voor den Indischen dienst zal 
kunnen worden verstrekt. 

Als het mij veroorloofd is, den Minister ter zake nog een 
wenk te geven, dan zou ik willen zeggen: laat die tegemoet-
koming in de studiekosten in geenen deele het karakter heb-
ben van een studiebeurs, toe te kennen aan degenen die het 
het meest van noode hebben. Laat zij zijn een toelage, een 
premie, toegekend aan de besten van hen, die zich aanbieden. 

Kan de Minister een voldoend aantal gegadigden vinden 
onder hen, die reeds het candidaats-exanien hebben afgelegd 
zooveel te beter. Maar wanneer dit niet gaat, laat hij er dan 
niet voor terugdeinzen af te dalen tot lagere studiejaren, tot 
hen die het propaedeutisch examen hebben gedaan. En mochl 
het blijken, dat men daarbij nog niet slaagt, laat de Ministei 
dan niet schromen, de toelage toe te kennen van af het tweede 
jaar, of van af den aanvang van de studie. Met andere woor-
den: de regeling, die zal worden getroffen, late in elk geval 
speling toe. 
. En nu, Mijnheer de Voorzitter, kom ik tot een tweede 

punt, de dienst van het mijnwezen in Nederlandsch-Indië 
en het tekort aan ambtenaren, dat zich ook daarbij voordoet. 

In ons Voorloopig V e r 3^ ag i3 er> °°k . m e t ü e t °°S °P de 
openstelling van vele onzer Buitenbezittingen, op gewezen, 
hoe, naast de ingenieurs, de geologen een belangrijk aandeel 
zullen moeten nemen in de voorbereiding tot de economische 
ontwikkeling van Indië. 

Nu is, zooals bekend, het mijnwezen daar de diensttak, die 
zoowel het mijnbouwkundig als het geologisch onderzoek voor 
haar rekening heeft. Aan dien diensttak zijn uitsluitend 
mijningenieurs verbonden, met uitzondering van enkele — 
drie of vier — tijdelijk aangestelde geologen, vreemdelingen 
of Nederlanders met buitenlandsch diploma. 

Kort geleden schijnt men bij het mijnwezen in Indië tot 
het inzicht te zijn gekomen, dat het geologisch element in 
Indië versterking behoeft en dat de geologische kennis van 
den gewonen mijningenieur niet voldoende is voor wat ik 
zou mogen noemen: het construeeren van den geologischen 
onderbouw, waarop verdere inijnbouwkundige exploratie en 
exploitatie moet plaats hebben. 

Men heeft plotseling tien geologen aangevraagd. «Tammer 
nu, dat, door het plotselinge van deze aanvraag, de kans 
dat Nederlanders de open plaatsen zullen vervullen, vrijwel 
uitgesloten is. Want sedert de invoering van de wet op 
het hooger onderwijs van 1S77 hebben onze 4 universiteiten 
gezamenlijk 8 of 9 doctoren in de aard- en delf stof kunde af-
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geleverd terwijl de opleiding van speciale geologen aan de 
lechrjiseho Hoogeschool op het oogenblik niet voldoende is 
geregeld. 

Dus zal — en ik zeg dit niet zonder schaamtegevoel — de 
iNede-rlandscho Staat, hier, evenals voor den dienst der bur-
gerhjke openbare werken, buitenlanders moeten uitzenden, 
die het heirleger van vreemde geologen, dat reeds bij parti-
«uuiere maatschappijen en ook voor eigen doeleinden onzen 
Archipel geologisch onderzoekt, zullen vergrooten. 

Hier ia het bijzonder vind ik uitzending van vreenidc-
Jingen te betreuren, omdat wij zoodoende niet op de beste 
wijze gewaarborgd zijn dat de geologische ontdekkingen ten 
goede zullen komen in do eerste plaats aan Nederlandsch 
kaoitaal en Nederlandschen ondernemingsgeest. 

Ik behoef hier niet veel meer van te zeggen, want men zal 
wel reeds gevoelen, dat het onder de gegeven omstandigheden 
van overgroot belang is, dat die vreemde geologen worden 
werkzaam gesteld onder een chef-geoloog, die ter zake vol-
komen kundig is en zoo mogelijk Nederlander zij. 

Dit denkbeeld nu, schijnt voor verwezenlijking alleen dan 
vatbaar, wanneer de geologische dienst de noodige zelfstan-
digheid verkrijgt. 

Ook andere gronden pleiten daarvoor, maar ik meen, dat 
er reeds in dit verband voor de Regeering aanleiding bestaat 
om na te gaan of de tijd niet gekomen is om den geologischen 
dienst in Indië van het mijnwezen geheel of gedeeltelijk af 
te scheiden, op gelijksoortige wijze als toch ook hier te lande 
•Ie Rijksopsporingsdienst van delfstoffen van den dienst der 
Staatsmijnon gescheiden is. Voor dit denkbeeld, dat bij de 
mijningenieurs in het algemeen tot dusver weinig sympathie 
schijnt to vinden, wordt een lans gebroken door den Delft-
schen hoogleeraar H. G. Jonker in een artikel, dat onlangs 
in De Ingenieur is verschenen en waarop de aandacht van 
den Minister reeds in de andere Kamer werd gevestigd, meer 
bepaaldelijk echter wat betreft de wijze, waarop de amb-
tenaren voor den geologischen dienst het doelmatigst zullen 
worden opgeleid aan de Technische Hoogeschool. 

Ik dank den Minister zeer voor zijn reeds in die Kamer 
gedane toezegging om ter zake van deze opleiding, die een zoo 
specifiek Indisch belang betreft, in spoedig overleg te treden 
met zijn ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken, en ik 
vertrouw dat hij bij dezen, ook na het krachtig betoog van 
dr. Bos bij de behandeling in de Tweede Kamer van de be-
grooting van Binnenlandsche Zaken, een gewillig oor zal 
vinden. 

Ten slotte nog dit. 
Dezer dagen werd mijn aandacht gevestigd op een artikel 

in n°. 46 dd. 17 November 1911 van De Banier, Christelijk 
weekblad voor Nederlandsrh-Indië. 

Dit artikel handelt over den geologischen dienst in Neder-
landsch-Indië en daarin wordt, op, naar het mij voorkomt, 
aannemelijke gronden aangetoond, dat men verkeerd zal 
doen plotseling tien geologen — zelfs al waren het Neder-
landers — naar Indië uit te zenden. Want, om met succes 
veldwerk to kunnen verrichten moeten deze geologen worden 
ter zijde gestaan, ieder door een topograaf-opnemer en door 
een opzichter. 

Welnu, dat personeel is niet geschoold aanwezig, en de 
honderd duizend prulden per jaar, welke die uitzending der 
geologen zou kosten, zou voorloopig nog voor een goed deel 
weggesmeten geld zijn. 

Ik veroorloof mij den Minister de aandachtige kennis-
neming van dit artikel in De Banier aan te bevelen, alvorens 
Zijn Exc. definitief tot overhaaste uitzending van vreemdo 
geologen besluite. 

De heer Wolfjer: Mijnheer de Voorzitter! Het is mijn 
bedoeling enkele woerden te spreken over het onderwijs in 
Indië. Het zij mij vergund te beginnen met een hartelijk 
woord van dank aan den Gouverneur-Generaal en aan den 
Minister van Koloniën voor hekreen zij in het belang van 
het zendingsonderwijs en van het Christelijk onderwijs in 
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het algemeen in Insulinde hebben gedaan en toegezegd 
hebben nog to zullen doen. . 

Ik heb vóór mij, uitgelezen uit de Memorie van loe-
lichting en uit andere stukkeu, enkele maatregelen, die door 
do Regeering zijn toegezegd, n.1. dat gezorgd zal worden 
dat aan verschillende bezwaren die op dit oogenblik het 
Christelijk onderwijs en ook het onderwijs der zendelingen 
in Indië drukken wordt te genioet gekomen. 

Een van de grootste bezwaren is wel dit, dat deze onder-
wijzers evenzeer behoefte gevoelen om na eenige jaren yaii 
dienst tijdelijk in het vaderland terug te kecren en zich 
daar te verfrisschen als de openbare onderwijzers, maar bij 
alles wat het bijzonder onderwijs reeds kost en wat opge-
bracht moet worden door de liefde van do voorstanders van 
dat onderwijg is het bijna ondoenlijk, ook nog aan zulke £*ï-
wettigde verlangens of eischen te voldoen. Én daarom doet 
het mij genoegen, dat de Minister heeft toegezegd, dat de 
Regeering daaraan denken zal. Üp bladz. 55 van de Memorie 
van Toelichting wordt gezegd, dat, ten einde de besturen der 
bijzondere scholen in de gelegenheid te stellen, hun onder-
wijzend personeel, evenals dit met goavernementsonder-
wijzers geschiedt, om de ü jaar met verlof te doen gaan, het 
subsidie voor de onderwijzersjaarwedden met 10 % wordt ver-
hoogd. Alleen maar of de maatregel door do Regeering aan-
gekondigd in dit opzicht voldoende zal blijken te zijn, meen 
ik te mogen betwijfelen. Of die tien pet. na G jaar een vol-
doende som opleven om deze bijzondere onderwijzers in de 
gelegenheid te stellen voor een jaar te repatriceren, staat 
voor mij nog niet vast, maar ik ben dankbaar voor hetgeen 
de Regcering gedaan heeft en toegezegd heeft nog te zullen 
doen in velerlei opzicht, zoodat ik mijn volledig vertrouwen 
mag uitspreken in den Ministervan Koloniën en hopen, dat 
hij in de gelegenheid zal zijn uitvoering te geven aan het 
voornemen, nu reeds door hem uitgesproken. Het is inder-
daad toch de tijd dat in Indië ingehaald wordt, voor zooverre 
het mogelijk is, wat de voorstanders van Christelijk 'onder-
ivijs zoovele jaren en, indien ik denk aan de Oost-Indische 
Compagnie, een paar eeuwen lang hebben verzuimd. 

Er is in Indië, zooals algemeen toegestemd wordt, een 
streven naar meer kennis, naar meer onderwijs. Ik wil niet 
zeggen dat altoos dit streven uit ideëele oogmerken voortkomt, 
want dikwijls staan practische belangen op den voorgrond, 
maar wat dit betreft, staan de bewoners van Indië niet achter 
bij ons, daar ook bij ons dikwijls het eenige belang, dat ons 
drijft naar meer onderwijs, een practisch belang is. Maar door 
kennismaking met dit onderwijs kunnen de ideëele belangen 
ook gediend worden. Dat streven openbaart zich in de eerste 
plaats bij de scholen voor Europeanen in Indië, maar in de 
tweede plaats, en misschien in nog sterker mate, bij de scho-
len 1ste klasse voor Javanen. Bij het Europeesch onderwijs 
is er een streven om onafhankelijk te worden, voor zoover 
dat mogelijk is, van het onderwijs in Europa. Ik geloof dat 
dit streven, voor zoover dit kan, moet worden aangemoedigd. 
Maar het is niet daarover dat ik wilde spreken. Ik wilde meer 
wijzen op het onderwijs voor den Javaan, en dan geloof ik dat 
de Minister goed zal doen voort te gaan in de richting, die 
hij heeft aangekondigd, om bij het onderwijs voor den Javaan 
het onderwijs in het Nederlandsch op den voorgrond te 
brengen. Op dit oogenblik staat de zaak meen ik nog zoo, dat 
niet alleen bij de Javaansche scholen 2de klasse, maar ook 
bij de scholen 1ste klasse het hoofd een Javaan moet zijn. 
Wel wordt in het 4de jaar het Nederlandsch ook als voertuig 
voor het onderwijs gebruikt, maar in de drie voorafgaande 
jaren is het eenvoudig een van de vakken van onderwijs, zoo-
als een vreemde taal bij ons. 

Nu zou ik ook volstrekt niet goedvinden dat het Neder-
landsch als het ware werd opgelegd aan den Javaan, maar 
als aan een Javaansche school 1ste klasse blijkt dat de meer-
derheid van de ouders zeer gaarne het Nederlandsch de ge-
heele school door als voertuig willen hebben en het zouden 
toejuichen, indien het hoofd der school een Nederlander 
was, dan geloof ik dat de Regeering verstandig doet dat 
mogelijk te maken. Ik zeg dus niet, dat het hoofd een Neder-
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lander moet rijp, maar zou Het gewenscnt vinden als dit 
kon zijn. 

I n liet algemeen gaat hot verlangen tot meer onderwijs 
van boven naar beneden. Maakt men do Javaansche scholen 
Is te klasje goed, zooals de Javanen zelf dio wenschen, dan zal 
Uut terugwerken op do Javaansche scholen 2de klasse, die 
g< Luk ttaan niet onze gewone lagero scholen, en heb ik hoop, 
*<:>{ liet ook terugwerken zal op de desascholen, opdat deze, wat 
zij tegenwoordig niet zijn, eenigermate mogen gaan gelijken 
"]> het gewoon lager onderwijs in ons land. Ik weet, dat dit 
nu I in Bi D oogenblik is te doen en zou ook zelfs geen indirecten 
dwong op de desascholen willen uitoefenen. Maar als het 
i.ndeiwrjs gereorganiseerd wordt in de ricliting die ik heb 
aangeduid, geloot ik, dat dit allengs ook invloed op het onder-
WÜa van do desascholen hebben zal. 

Het onderwijs van de Javaansche scholen 1ste klas is een 
onderwijl, dat zoo ongeveer gelijkstaat met uitgebreid lager 
«JvJciwijs in ons land. Maar dit brengt mij tot het uitspreken 
van den wensch, dat dit „ongeveer" moge verdwijnen. De 
vervulling daarvan hangt samen met een reorganisatie van 
liet onderwijs in ons land, waarop ik nu niet kan ingaan. De 
Minister heeft er op gewezen, dat hij er wel voor gevoelt om 
dio scholen tot m. u. 1. o.-scholen te maken, maar ik meen 
uit de woorden van den heer van Deventer te hebben opge-
uierkt, dat dit eigenlijk nog niet voldoende is. Dat zou het 
misschien zijn als het m. u. 1. o. in ons land geregeld was, 
zoodat men zeggen kon: iemand, die dat onderwijs tot het 
< indo heeft bijgewoond en daarvan een getuigschrift heeft 
verkregen, hetzij door een examen, hetzij op andere manier, 
uioet geacht worden van die en die vakken dio en die mate 
van kennis te bezitten. 

Maar dat is in ons land niet het geval. Het m. u. 1. o. 
is niet geregeld in dien zin, en er bestaat altijd nog zulk een 
onzekere grens tusschen do H. B. S. met driejarigen cursus 
en het m. u. 1. o. "Waar dat nu iu ons land lastig is en een 
voorwerp is van voortdurende bespreking en van klachten van 
den ecnen en van den anderen kant, zou ik het bedenkelijk 
vinden wanneer men, zonder dat in Nederland die zaak eem-
gerniato geregeld is, op Java, ik zeg niet het u. 1. o., maar 
het m. u. 1. o. invoerde op tal van scholen, waardoor men 
gevaar zou loopeu dat jongelui die, van zoo'n school komende, 
zouden meenen in Europa hier of daar op een school van rela-
tiefhooger onderwijs plaats te kunnen vinden,bedrogenzouden 
uitkomen. In onze geheele onderwijswetgeving nioet veel meer 
in het oog gehouden worden de noodzakelijkheid om te komen 
tot een goede aaneensluiting. Dat is in Indiö ook noodig, 
maar ons land moet natuurlijk voorgaan. Wanneer do Minis-
ter kon besluiten om zoo'n m. u. 1. o.-school te doen. hebben 
een driejarigen cursus, als uitgangspunt nemende het lager 
onderwijs van een goed ingerichte lagere school, wanneer 
verder de drie modorno talen werden onderwezen, wat mis-
schien voor Indië op zich zelf niet noodig is, maar wat wel 
noodig is voor degenen die uit Indië naar Europa willen 
gaan, om aan een H. B. S. of een andere school verder 
onderwijs te nrenieten, kortom wanneer de Minister dat 
onderwijs zoo kou inrichten, dat het beantwoordt aan de 
eischen van een driejarige H. B. S., zooals die wordt voor-
gesteld in het rapport van de Ineenschakelingscommissie, 
d. w. z. met alle paedagogische voordeden van het m. u. 
1. o., maar met do vaste Regeling van het middelbaar onder-
wijs, dan zou hij, geloof ik, aan Indië een grooten dienst 
bewijzen. Er komt dan eenigo vastheid in het onderwijs-
systeem. Maar hoezeer ik een dergelijke regeling van het 
onderwijs in Indië raadzaam acht, dat istoch niet de hoofde-
zaak waarover ik wilde spreken. Die hoofdzaak, die mi] 
noopte het woord te vragen, is gelegen in den eigenaardigen 
toestand, waarin men op het oogenblik in Indië verkeert en 
die in Nederland zoo druk besproken wordt. 

Do heer van Deventer heeft vanmorgen ook die zaak ter 
sprake gebracht, en is, dunkt mij, met yolle zeilen de zee 
van de'onderwijsquaestie ingezeild, zooals die m ons land 
BU zooveel jareii heeft bestaan. Men heeft gezegd: laten wij 
die onderwijsquaestie toch niet overbrengen naar Indië, 

maar wat de heer van Deventer vanmorgen gedaan heeft, is 
met dien wensch in flagranten strijd. Het kan zijn dat de 
heer van Deventer dat zelf niet voelt; ik zal er daarom een 
enkel woord over zeggen. 

De heer van Deventer heeft gezegd, dat het zoo wensche-
lijk zou zijn om kweekelingen uit Java on Madoera, dio 
zich voor het onderwijs willen bekwamen, de gelegenheid te 
'j;oven in ons land aan onze kweekscholen voor onderwijzer» 
ie worden opgeleid. Ik kan daarmede niet instemmen. Ik 
wil zo graag een volledige opleiding geven, en ik zou het 
toejuichen, wanneer in Indië kweekscholen werden opgericht 
dio do aanstaande onderwijzers voor Indië hetzelfde peil 
konden doen bereiken als voor het lager onderwijs in Neder-
land gevraagd wordt, maar die menschen uit Java te zenden 
naar onze kweekscholen, onder onzo onderwijzers, waarvan 
er — wij weten dat toch allen, waarom zou ik het niet mt-
spreken — een zoo groot aantal zijn die zweren bij de abso-
lute neutraliteit, dat zou ik zeer verderfelijk achten. Ik zou 
de Javanen buiten dat heele denkbeeld van neutraliteit, 

j maar in het bijzonder van de zoogenaamde absolute neutra-
liteit willen houden, want, dat zal iedereen toch wel govoe-
len, dat denkbeeld kan voor ons gezag in Indië nooit anders 
dan de schadelijkste vruchten dragen. 

Ik ben dus voor een zeer voldoende opleiding, ook voor 
de inlandsche onderwijzers, maar ik hoop dat de Minister 
er niet toe zal overgaan die in de gelegenheid te stellen 
hier in Nederland aan de kweekscholen onderwijs te ont-
vangen, want de Minister kan aan de kweekscholen onmoge-
lijk nagaan welken invloed de Javaansche kweekelingen 
ondergaan van dat groote getal van onderwijzers die, zoo-
als men eenmaal weet, op dat absoluut neutrale standpunt 
staan. 

Hetzelfde kan evengoed bereikt worden in Indië door wat 
te de heer van Deventer ên de Minister èn ook ik wil. Ik 
wil niet ontkennen, dat, wanneer inlandsche onderwijzers 
hier in Nederland kennis konden maken met do "VYcstersche 
toestanden, dat voor hen zeker niet verkeerd zou zijn, en het 
zou misschien ook niet verkeerd zijn, wanneer men onder-
wijzers uit ons land een halt' jaar naar Indië kon detacheeren 
om daar eens te zien hoe de Indische toestanden zijn, maar 
op dergelijke omstandigheden kan men toch geen systeem 
bouwen. . 

Maar de zaak die mij noopt nu het woord te voeren 13 toch 
vooral do volgende, die met de voorgaaude verband houdt. 
Er is nl. door den heer Bos in do Tweede Kamer iets gezegd, 
dat hedenmorgen ook door den beer van Deventer gezegd is. 
De heer Bos zeide het naar aanleiding van een interruptie van 
den heer Kuyper: , ,Ik heb er uitdrukkelijk bijgevoegd, dat 
de gouvernementsschool bepaaldelijk moest aanvullen wat te 
kort kwam bij de particuliere scholen." 

Dit is misschien minder juist gezegd, de bedoeling zal wel 
zijn: wanneer het aantal particuliere scholen niet voldoende 
is, moet het worden aangevuld door de gouvemementsscholen. 

Daarop dan zeide de heer Bos: „Ju is t ! En ik kom nu 
vanzelf op het punt waarop ik ook zonder deze interruptie zou 
gekomen zijn, n.1. dat de geachte afgevaardigde zeide: het 
bijzonder onderwijs zij regel, bet openbaar onderwijs aan-
vulling." . 

Dat is het standpunt, mag ik wel zeggen, van allen rechts 
en de Minister heeft zich daar ook met duidelijke woorden 
vóór verklaard. 

Toen ging de heer Bos door: ,,Ik doe opmerken — net is ook 
door den geachten afgevaardigde den heer de Visser reeds ge-
zeg.d — dat dit niet kan gelden voor het desa-onderwijs, maar 
alleen voor het daarboven liggende onderwijs." (Mijnheer 
de Voorzitter! Ik laat dat een oogenblik gelden, daar spreek ik 
althans niet over.) „Maar nu zeide de geachte afgevaardigde 
uit Ommen: waniieer wij zouden krijgenllbijzondere scholen, 
krijgen wij nog 89 openbare scholen als aanvulling. Zeker, 
maar het is alleen de vraag, of men met kracht die 89 open-
bare scholen zal gaan organiseeren, dan wel eerst zal afwach-
ten, hoeveel bijzondere scholen er komen kunnen' en of men 
zijn onderwijsorganisatie door de regeling van do subsidiën 
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zoo zal inrichten, dat men meent met de stichting van gou-
verr.eincntsscholcn te kannen wachten, in do verwachting dat 
er wel bijzondere vereenigingen zullen komen. 

,,Dat is de groote quaestie, waarop het aankomt." 
Dit laatst© wooid, Mijnheer do Voorzitter, neem ik over. 

Dat U do groote quaestie, \vi:arop het aankomt, ook volgens 
<le rede van den heer van Deventer van hedenmorgen. De 
betren dringen aan op haast, want er is nood; de Javanen 
verlangen naar meer en beter onderwijs. Ja, Mijnheer de 
^ oorzitter, het il niet gemakkelijk to eonstateeren hoever dat 
veilangen van de Javanen gaat, want in onzen tijd met zulk 
een uitgebreide pers, worden er zoo herhaaldelijk dingen die 
nier en daar gezegd worden, overgenomen alsof ze inderdaad 
een communis opinio waren, en clat gebeurt ook in Indië hoe 
langer zoo meer. Men moet dus op allerlei omstandigheden 
Iptten, wanneer men inderdaad wil weten of iets dat als een 
algemeene aandrang wordt voorgesteld, inderdaad een alge-
m.eene aandrang is. Nu wil ik hier echter niet aan twijfelen, 
want ook van onderwijzers van zendingsscholen en van zende-
lingen heb ik gehoord, dat er inderdaad op Java een groot 
verlangen bestaat naar Europeesch onderwijs, naar onderwijs 
met de Nedcrlandsche taal als voertuig. Ik meen, dat er ver-
langen bestaat naar het eigenlijke middelbaar onderwijs. 
Daar komt het toch eigenlijk op neer, men kan het meer uit-
gebreid lager onderwijs noemen, maar er is te recht door den 
heer van Deventer op gewezen, dat men verlangt zulk onder-
wijs, dat in staat stelt ook in de techniek, ook in bepaalde 
vakken vakonderwijs te genieten, onderwijs, dat voorbereidt 
voor verschillende ambten en betrekkingen of ook voor hooger 
onderwijs. 

Maar nu vrees ik, dat men in Indië in een zelfden toestand 
zal komen als voor 40 jaar in ons land bestaan heeft. Even-
als er op het oogenblik in Indië een drang is naar meer 
onderwijs, was er ongeveer 40 jaar geleden, toen hier het 
middelbaar onderwijs werd ingevoerd, een groote drang naar 
meer dan uitgebreid lager onderwijs. Toen zijn van Regee-
ringewege tal van middelbare scholen met drie- of vijfjarigen 
cursus opgericht en wat werd in die jaren na 1861 gevreesd? 
Ik wil daartoe even wijzen op een uitspraak, niet gedaan door 
iemand van de rechterzijde, maar door dr. J . Pijnappel, die 
in een brochure „Ons onderwijs" schreef: 

,,Ik wil hier niet opnieuw paan ophalen wat er al van de 
studie der oudheid is gezegd, maar slechts de hoop uit-
drukken dat de reactie, die zeker komen zal (de reactie tegen 
het gymnasiaal onderwijl), wat_ spoedig kome. Daartoe zal 
echter noodig zijn, dat men inzie, hoe men met de hoogere 
burgerscholen, hoe degelijk daar het onderwijs ook zij, hoe 
fraai de schoolgebouwen ook mogen zijn ingericht, toch op 
weg is van onze natio onherstelbaar kwaad te doen door over-
voering van de hersens van het aankomend geslacht. Want 
ook met gezonde spijs kan men overvoeren." 

Deze uitspraak, toen gedaan door een voorstander van dat 
onderwijs, was inderdaad gewettigd. De eischen voor de 
hoogere burgerschool waren toen hooger dan zij tegenwoordig 
zijn. Men heeft door de practijk vanzelf geleerd, dat men 
wat water in zijn wijn moest doen, maar het overvoeren met 
kost die niet werd verteerd is toch voor een groot deel blijven 
bestaan. Ik wil op deze quaestie, wat ons land betreft, niet 
verder doorgaan; ik bedoelde slechts den wenk te geven, dat 
men toch voorzichtig zij en niet, gedreven door ijver om het 
onderwijs uit te breiden en hoog op te voeren, den zelfden 
weg op ga van a tort et a travers scholen op te richten in de 
eerlijke overtuiging, dat men daarmede deu Javaan een 
dienst zal doen, zonder zich af te vragen, of da toestanden 
onder de Javanen inderdaad zoo zijn, dat zij van dat onder-
wijs kunnen genieten. Laat men in een langzaam tempo voort-
gaan, zooals ook de Regeering wil, en eerst eenige scholen 
oprichten: dan kan men zien, of dat onderwijs werkelijk 
vruchten draagt en, indien dit het geval is, kan men op dien 
ingeslagen weg voortgaan. 

Maar dit is, eerlijk gezegd, niet het eenige motief, dat mij 
er toe leidt de Re^eering te verzoeken dien weg in te slaan. 
Ik kom thans tot het punt van den schoolstrijd. Indien men | 

den weg opgaat, door dr. Bos gewild, en ook door den heer 
van Deventer hier aangeprezen, zal men komen tot iets, dat 
zoo straks door den heer Kraus op het gebied van het iuge-
nieurswezen is bestreden; men zal het dan namelijk aan het 
bijzonder onderwijs onmogelijk maken nog op te komen. Wan-
neer overal, waar dit van het standpunt, der linkerzijde ge-
wenscht wordt, meer uitgebreid lagere scholen en middelbare 
scholen op Java en Madoera in korten tijd worden opgericht, 
wordt het voor het bijzonder onderwijs onmogelijk daar nog 
opgaug te maken. 

Wij hebben hot ook in ons land gezien. Er was behoefte 
aan Christelrjk middelbaar onderwijs, maar overal waar zulk 
een middelbare school zou kunnen zijn opgericht, bestond al 
een openbare middelbare school en zoo heeft het meer dan 
veertig jaren geduurd, voordat wij eigenlijk konden beginnen 
met het oprichten van Christelijke middelbare scholen. Wan-
neer nu het stelsel van de heeren van Deventer en Bos wordt 
aanvaard, zullen in betrekkelijk weinig jaren dergelijke 
scholen worden verspreid over Java en Madoera en misschien 
zelfs over de Builenbezittingen, maar dan is daarmede 
evenzoo de kans om zulke Christelijke schelen voor Indië 
te verkrijgen voorbij, want dan zou men moeten wachten 
totdat een geheel geslacht is opgekomen, dat niet alleen de 
verderfelijke zijde van dat openbare middelbaar onderwijs 
inziet, want dat zal misschien wel eerder gebeuren, maar dat 
ook organisaties in het leven kan roepen, ten einde van 
Christelijke zijde zulke scholen op te richten en wJJ weten 
hier in Nederland, waar wij allenvege Christenen om ons 
heen hebben, hoe moeilijk dat gaat. 

De heeren van de linkerzijde zullen toch moeten toe-
stemmen, dat dit geen gezocht argument is, wanneer ik 
opkom tegen het stelsel, dat zij voorstaan. Het zou inderdaad 
zijn misbruik maken van do omstandigheden, die nu bestaan, 
van de behoefte aan onderwijs, die er is, wanneer men zich 
eenvoudig van dat onderwijs op dit oogenblik geheel en al 
meester mankte, zoodat er voor anderen geen gelegenheid 
meer zou zijn om hun beginselen op dit gebied te laten 
doorwerken. Maar, zal men misschien zeggen, men kan 
toch ook van uw zijde aan het openbaar middelbaar onderwijs 
deelnemen: laten de positief Christelijke onderwijzers en 
leeraren zich aanmelden voor die scholen voor meer uitge-
breid lager en middelbaar onderwijs en laten zij daar op-
treden, dan zullen zij wel is waar gebonden zijn aan het 
standpunt van neutraliteit, dat heerscht aan de gouverne-
mentsschclen, maar zü zullen toch veel goeds kunnen doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil niet tegenspreken, dat dit 
zou kunnen, maar het zou geen wijze van handelen zijn, 
die mij zou kunnen voldoen. Wanneer een Christelijk onder-
wijzer of leeraar bij het middelbaar onderwijs drang gevoelt 
om dien weg uit te gaan en zich in staat acht om te midden 
van de geheel andere omgeving, waarin hij aldus geplaatst 
wordt, zijn beginselen ongeschonden te bewaren en invloed 
ten goede uit te oefenen op anderen en zoo het tot stand 
komen van Christelijke middelbare scholen in Indië voor te 
bereiden, wel dan zon ik hem dit niet willen ontraden, maar 
hem zeggen: ga heen in deze uw kracht. Maar dit te maken 
tot een stelsel en te zeggen tot de Christelijke onderwijzers: 
gaat naar Indië, naar die gouvernementsscholen, dat zou ik 
zeer bedenkelijk achten, bedenkelijk niet het minst voor de 
onderwijzers zelf, die zich wacren in een omgeving, waar-
van zij den invloed op zich zelf niet kennen. Men kan ge-
makkelijk zeggen, dat zulke positieve Christenen sterk 
moeten zijn: dat is ook zoo. 

Maar daarmede is het nog niet gedaan. Men zal van de 
overzijde moeten toegeven, dat het omgekeerde ook kan ge-
beuren; wanneer iemand in een Christelijke omgeving gaat 
leven, zal hij den invloed daarvan ondervinden in zijn ge-
dachtenwereld. Wanneer het bij den buurman brandt, kan 
het ligt ook bij ons gaan branden. 

Het blijkt mij, dat ik in dit geval De Standaard mag aan-
halen van 40 jaar geleden, hoewel ik er volstrekt niot zeker 
van ben, dat de redacteur daarvan dit standpunt thans nog 
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«al innemen. Het zou geen wonder zijn wanneer het anders 
ware. Ue omstandigheden zijn voor het onderwijs in ons land 
'i-i-.-inderd en daardoor zijn dikwijls andere overwegingen 
noodzakelijk. Ik zeg het n;>g weder; wanneer er kans op was 
ilftt Christelijke onderwijzers in Indiö op Christelijke scholen 
rfondea geplaatst worden, dan zou ik zeggen: ga den weg niet 
on door een plaatsing aan te nomen op de gouvernemcnt.s-
scaolan. waar gij aan het neutrale onderwijs gebonden zijt. 

Dr. Kuyper schreef in De Standaard van 17 September 
1872 over „Ons middelbaar onderwijs" het volgende: 

,,En wie ziet niet in, dat een Christelijk leeraar door den 
toon, den geest van zijn onderwijs, en door zijn verkeer met 
do jongelieden een gezegenden invloed zou kunnen uitoefe-
nen, en snaren in het hart zijner leerlingen zou doen trillen, 
die anders rusten en roesten r " 

Hierop volgt een betoog over een zaak, die thans niet aan 
de orde is, maar dan komt er iets aangaande het standpunt, 
dat ik nu bespreek: 

„Of hebt gij daartegen gewetensbezwaar? Meent gij, dat 
gij niet zoudt kunnen leven in een school, waar men 
u verhindert van uw Heer te spreken? "Wij antwoor-
c!en daarop het volgende. Zijt gij een waarachtig Christen, 
dan zult gij nooit en nergens op den duur een on-
christelijkcn indruk kunnen maken; maar dan zal er om-
gekeerd een Christelijken geest van u uitgaan. Men kan 
rechtstreeks getuigen. Hetzij men natuurkunde, gschiedenis 
of talen onderwijst, aan gelegenheid om een Christelijk ge-
tuigenis af te leggen, dat niet krenkt, niet ergert, zal het niet 
ontbreken." 

En zoo wordt dan aanbevolen, dat Christen-onderwijzers 
een plaats trachten te krijgen bij het openbaar middelbaar 
onderwijs. 

Het stuk eindigt met deze woorden, die ik met volkomen 
instemming overneem: 

,,Men versta ons echter wel. Een school waaraan een enkel 
geloovig leeraar werkzaam is, is niet ons ideaal; maar wij 
behandelen de vraag: „ W a t kunnen, wat moeten wij in de 
gegeven omstandigheden doen?" " 

Wanneer ik op het laatste den nadruk leg: gezien de om-
standigheden die op dit oogenblik zich in In dié voordoen; 
gezien den drang die er is om meer uitgebreid lager onder-
v. ijs-scholen, kan het zijn, middelbare scholen, op te richten; 
gezien de omstandigheid, dat wij zelf niet, althans nog niet 
in staat zijn Christelijke scholen voor middelbaar onderwijs 
op te richten, zou ik niet aanraden, maar niet durven ont-
raden, aan iemand die aan zulk een school een plaatsing 
zoekt, dat hij dit doet. Er is inderdaad een noodstand. 

De heer van Löbcn Sels : Mijnheer de Voorzitter! Het zij 
mij vergund reeds bij deze begrooting een enkel woord te 
spreken over de wenschelijkheid om grootere zelfstandigheid 
te geven aan het Departement van Koloniën ten aanzien van 
de verdediging van Indië ter zee. Veel liever had ik mij nog 
bepaald tot de schriftelijke gedachtenwisseling over deze 
hoogst belangrijke aangelegenheid, daar mij gebleken was 
uit het schriftelijk antwoord van den Minister, waarvoor ik 
hem inderdaad dankbaar ben, dat Zijn Excellentie aan dit 
vraagstuk werkelijk zijn volle aandacht wenscht te schenken, 
en op plausibele gronden aantoonde, dat hij op dit oogenblik 
daaromtrent niet veel meer kon zeggen en wij eerst moesten 
afwachten het Verslag, dat eerlang aan Hare Majesteit de 
Koningin zal worden aangeboden. 

Er zijn echter twee redenen, die mij nopen thans reeds de 
Baak aan te roeren, al erken ik volmondig, dat het moeilijk 
is over deze quaestie te spreken met den Minister van Marine, 
'lie onder zeeT eigenaardige omstandigheden verkeert, aan-
gezien de strijd nu loopt over het schip door hem aan-
gevraagd, doch waarop hij van de Tweede Kamer nog geen 
i'iat heeft ontvaugen, zoodat een wisselen van gedachten met 
hem hier op dit oogenblik een vooruitloopen zou zijn op de 
discussie daarover aan de overzijde van het Binnenhof. Een 
omstandigheid, dio mij noopt om enkel aan te roeren wat | 
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direct valt onder het ressort van den Minister van Koloniën 
zelf. 

De eerste aanleiding om do zaak aan to roeren is een 
iucidenteele; namelijk hetgeen de geachte afgevaardigde uit 
Zuidholland, de heer van Wassenaar van Rosande, gisteren 
heeft gezegd bij de opening van deze begrootingsdiscussie. Ik 
mag toch niet nalaten op te merken, hoe de geachto afgevaar-
digdo niet heeft gewacht, dat de denkwijze in het Voorloopig 
Verslag aangestipt en voorloopig toegelicht, nader werd 
ontwikkeld in het mondeling debat, en dat hij evenmin de 
schriftelijke argumenten heeft weersproken. Wat staat nu in 
het Voorloopig Verslag? 

Het volgende: 
, ,Er werd ook gevraagd" — zoo lezen wij — „naar het 

systeem van verdediging voor wat de Indische zeemacht 
betreft. Het is van belang, dat men kome tot een systeem, 
hetzij dan dat men eene artillerievloot, hetzij eeno torpedo-
vloot moet hebben. Aanbouw zonder systeem kan echter niet 
worden goedgekeurd. 

„De wenschelijkheid werd door enkelen uitgesproken, dat 
men kome tot eene marine voor Indië, evenals het landleger, 
onder het Departement van Koloniën. De vaak uitgesproken 
wensch omtrent eenigo meerdere zelfstandigheid van Indië 
brengt dat mede. Hebben wij in Indië een zeker aantal be-
trekkelijk groote schepen noodig, dan kan het vlagvertoon 
even goed van Indië als van Nederland uit geschieden, en 
dan behoeft men, alleen voor dit doel, hier geen groote sche-
pen te hebben. Nu de haven- en dokinrichtingen te Soerabaja 
zullen toelaten de oorlogsschepen ook daar te herstellen, ver-
valt daarmede een bezwaar tegen de instelling van eene eigen 
oorlogsmarine voor Indië ." 

In het Voorloopig Verslag zijn dus eenige der voordeden 
opgesomd aan de inrichting eener afzonderlijke marine-af-
deeling voor Nederlandsch-Indië verbonden; evenals in het 
rapport van de bekende Staatscommissie van 190G is aange-
toond, waarom het speciaal voor het personeel van de vloot 
zoo weuschelijk zou zijn, dat men had een verdeeling in In-
dische en Nederlandsche marine. Daartegenover voert do 
geachte afgevaardigde als eenige en z. i. afdoende reden 
aan voor zijn beroep op den Minister van Koloniën, om alles 
bij het oude te laten, dat men anders zou verkrijgen een ver-
deeling van het toch reeds kleine korps van onze Nederland-
sche marine, dat grootendeels uit vrijwilligers bestaat. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik mag toch vragen: gaat het aan 
op zulk een wijze zich af te maken van de zaak? De geachte 
afgevaardigde houde het mij voorts ten goede, waar ik meen, 
dat hij moeilijk meer had kunnen bijdragen tot verzwakking 
van zijn standpunt dan door hier openlijk te zeggen, wat tot 
nog toe slechts gefluisterd werd, namelijk, dat het den voor-
standers van het behoud van den m. i. onverantwoordelijken 
toestand eigenlijk in de eerste plaats minder te doen is om 
te verkrijgen de krachtigste weermacht ter zee, dan wel om 
het persoonlijk belang van een korps, waarvoor iets gedaan 
moet worden, speciaal omdat het meest uit vrijwilligers be-
staat. Dit laatste argument heeft mij pijnlijk getroffen. Heb-
ben dus vrijwilligers meer aanspraak op bescherming dan de 
landszonen, die opgeroepen worden tot verdediging, ter zee 
of te land? Ik veroorloof mij te meenen, dat, indien we een 
keuze hebben te doen voor meerdere verzorging, dat de lands-
zonen meer aanspraak zouden hebben op die bescherming 
dan huurlingen. Ik weet wel, dat onlangs in de Tweede 
Kamer, zelfs van anti-revolutionnaire zijde, is betoogd, dat 
de kazerne te Nijmegen goed moest worden ingericht, o. a. 
omdat zij bestemd was tot huisvesting van huurtroepen, 
maar juist omdat het hier inderdaad een principieele quaestie 
geldt, houde do geachte afgevaardigde het mij ten goede, dat 
ik meende daarop even de aandacht to moeten vestigen. 

Voorts mag ik zeker van den geachten afgevaardigde uit 
Zuidholland, dien ik waardeer om zijn groote liefde voor de 
marine, sterker gronden ter verdediging van zijn meening 
verwachten dan nu door hem zijn aangevoerd bij dit mon-
deling debat. 

Ik meen ook, dat de gronden, door die Staatscommissie ten 
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behoeve van afzonderlijke Indische marine aangevoerd, in-
derdaad zeer sterk zijn, speciaal wat betreft de verhoudingen 
van het personeel; en dat die commissie op juiste wijze MUL-
toont, dat de geoefendheid zeer zou vermeerderen. 

Bovendien zal de geachte afgevaardigde uit Zuidholland 
de eerste zijn om mij toe te geven, dat het uit moreel oogpunt 
van zeer hoog belang is, de gezinnen niet zoo lang gescheiden 
te laten, een argument, dat toch speciaal voor de vertegen-
woordigers der rechterzijde ten faveure van het advies van 
de genoemde Staatscommissie wel zeer sterk moet wezen. 

Mijnheer do Voorzitter! Hiermede meen ik aan het verdict 
van den geachten afgevaardigde uit Zuidholland alle eer te 
hebben bewezen, ondanks hij niet aanwezig is om van mijn 
kastijding kennis te nemen. 

En thans do tweede reden, die mij tot spreken drong. 
Toen wij op 7 December jl. de begrooting van Indië in 

de afdeelingon behandelden, was nog niet ingekomen de 
nota van den Gouverneur-Generaal Idenburg, een nota, die 
een zeer eigenaardig, om niet te zeggen een verbijsterend 
licht werpt op de bestaande toestanden van onderworpenheid 
van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië aan 
zijn maritiemen adviseur. In de officieele rapporten, die ons 
vóór 7 December hebben bereikt, werd medegedeeld, dat alle, 
autoriteiten in Indië en ook do Minister van Koloniën zich 
vereenigden met het advies, om eenvoudig het advies van 
de meergenoemde Staatscommissie ter zijde te leggen. 

Sedert we echter den 9den December jl. in bet bezit 
kwamen van de bekende nota van den GouverneurGeneraal 
Idenburg, bleek, dat deze ,,instemming" zijnerzijds eigenlijk 
hoogstens genoemd kan worden „zich neerleggen'" bij een 
toestand, die, naar de meening van Zijn Excellentie, nu een-
maal onvermijdelijk schijnt. Een slotadvies overigens, eerst 
verkregen, gelijk ik straks nader zal aantoonen, door een rede-
beleid, dat mij ontgaat. Inderdaad, Mijnheer de Voorzitter, 
ik mag mij niet neerleggen bij toestanden, waardoor de drager 
van het hoogste gezag in Indië schijnt te moeten komen tot 
zelfwegcijfering. Ik waag niet de consequentiën door te trek-
ken, die voor de hand liggen en een allertrenrigst licht wer-
pen op de gebondenheid van den Landvoogd, maar ik mag 
er tegen protesteeren, dat de man, die tweemaal Minister 
van Koloniën is geweest, de wijze en door en door kundige 
man, wiens kracht, wiens beleid, wiens onderscheidingsgaven 
en bovenal wiens wijsheid immers door iedereen bewonderd 
worden, de man, die verantwoordelijk is en in oorlogstijd 
waarschijnlijk geheel aan zijn eigen oordeel overgelaten zal 
zijn om ons schoone Insulinde voor Nederland te bewaren, 
dat deze man niet een overwegende stem heeft in de keuze 
van middelen daartoe, te meer waar zijn keuze leiden zou tot 
benerking van uitgaven. 

Ik vestig er uw aandacht op, Mijnheer do Voorzitter, dat 
de persoonlijke meening van den Gouverneur-Generaal Iden-
burg vrijwel parallel loopt met het cenpari/j advies van de 
meergenoemde Staatscommissie, concludeerende tot een afzon-
derlij ko torpedovloot voor Indië, daarbij als uitgangspunt 
romende: beperking van uitgaven en ontworsteling van de 
defensie ter zee in Indië aan de voogdij van het Departement 
van Marine. Zoowel het uitgangspunt als het logisch daarop 
gebouwde stelsel hadden m. i. moeten nopen tot zeer ernstig 
rekenen met dit plan. In stee daarvan wordt met merkwaar* 
di^e kortheid met dit rapport afgerekend. Het valt niet in 
de lijn, sedert jaren gevolgd aan het Departement van Marine, 
dus is het rapport van do baan. Er hebben niet R**>oe<t 
marine-officieren gezeten in de commissie — zoo schrijft de 
Minister van Marino —, anders zou het rapport wel anders 
luiden. Kort en goed wordt nu, evenmin als met het advies 
van den tot oordeelcn uiterst bevoegden tegenwoordicen 
Gcuverrcur-Generaal, gerekend met dat van den president 
dier commissie, benoemd daartoe, zooals blijkt, als cud-
(Jouverneur van Nederlandsch-Indië. 

Ik mag vragen. Mijnheer de Voorzitter, welke mannen in 
Nederland meer dan do Gouverneurs-Generaal Reo-<eboom 
en Idenburg zijn krachtens hun opleiding in technische 

richting (genie-officieren) krachtens hun langdurige elemen-
taire loopbaan, en op grond van hun karakter en hun 
bekendheid met Indische toestanden, meer geschikt om dit 
\raagstuk te beoordeelen, waarbij politieke en financieele 
verhoudingen veel meer den doorslag geven, uit den aard dei-
zaak, dan de zuiver maritiem-technische? Ik mag nog her-
inneren hoe luitenant-generaal Rooseboom in de Tweede 
Kamer do onverdeelde bewondering genoten heeft van voor-
en tegenstanders, o. a. wegens kennis, werkkracht en be-
scherming der nationale weerkracht, vaak tegen eigen partij-
genooten in. Indien iemand, dan was hij afkeerig van 
gewaagde nieuwigheden, en menigmaal heeft hij gestemd 
voor het nieuwe marineschip, dat bij een aanhangige be-
grooting beheerscht de politiek van den Minister van Marine, 
waarschijnlijk evenals ik het deed, om erger te voorkomen, 
en om, toen men zich nog vleien kon dat kleine slagschepen 
nut konden stichten, al vast een schip er door te halen. 
Waar een man als Rooseboom ten slotte aanvaardde een 
torpedovloot, is dat wel buitengewoon teekenend. Maar 
Rooseboom's advies, evenals dat van Idenburg, is de moeite 
van inzien niet waard, naar het schijnt. 

Mijnheer de Voorzitter! We staan nu voor een wirwar 
van standpunten. Hoe komen wij er uit? Daar hebt ge in 
de eerste plaats het standpunt van de meergenoemde eom-
missie. Ik schetste het reeds zooeven; het is logisch uit-
gewerkt, het geeft aan Indië een eigen vloot, er zit stelsel in. 

Dan het standpunt van den Gouverneur-Generaal, betoo-
pende adhaesie daaraan, helaas, zooals we zien zullen, uit-
loopende op zelfwegcijfering. Vervolgens het standpunt van 
den Minister van Koloniën, behalve torpedovloot eenigo 
krachtige pantserschepen. 

Indien inderdaad bedoeld wordt: krachtige pantser-
schepen, met klemtoon op kracht'n,is dit stelsel mij het meest 
sympathiek. Ik had gehoopt en verwacht, dat de heer van 
Wassenaer in die lijn uiting zou geven aan zijn streven naar 
een toekomst voor onze marine. Dit stelsel werd reeds vroe-
ger door mij bepleit, de eerste maal dat ik in deze Karaer 
het kou doen, den 6den Februari 1906 (Handelingen Eerste 
Kamer, blz. 280, 2ue kolom. 7de en Sste alinea). Ik "vroeg 
toen: „Expansie over zee, inkrimping hier te lande. Dat 
laatste is onafwijsbaar reeds om der kosten wille. Eerst daar-
door kan onze marine komen tot verhoogde ontwikkeling 
over zee." Dit stelsel werd o. a. onlangs verdedigd in twee 
organen der publieke opinie, welke in ons land een zeer 
grooten invloed hebben, De Standaard en de Nieuwe Rot-
terdammcr, wier redacties het bijna nooit eens zijn. Enkele 
weken geleden hebben daarin hoofdartikelen gestaan, waarin 
betoogd werd, dat het stelsel van het Departement van 
Marine in het geheel niet opgaat, dat de gronden, waarop 
het verdedigd wordt, volstrekt niet door den beugel kunnen. 
En in beide hoofdartikelen wordt betoogd, dat krachtige 
schepen, indien zij door een krachtig man worden aange-
vraagd en verdedigd, wel degelijk er door zouden komen. 

Eindelijk het standpunt van het Departement van Marine, 
dat niet wil erkennen dan wat drijft in het oude sop tusschen 
het marine-etablissement Nieuwe Diep en dat van Soerabaja, 
via do Amsterdamsche doksluis, onder de vlag van het 
Haagsche Departement van Marino. 

Ik moet nog een oogenblik stilstaan bij de reeds genoemde 
nota van den Gouverneur-Generaal Idenbursr. Aanvankelijk 
komt Zijn Excellentie toch tot een zeer krachtige en logische 
conclusie. 

Hij schrijft op bladz. 4, alinea 2: 
,,De vraag rijst echter, of het oordeel over de door de com-

missie voorgestelde vloot niet belangrijk moet worden her-
zien, in verband met het op den voorgrond treden der onder-
zeeërs, die bij dag kunnen doen wat voor de torpedobooten 
dan bezwarend is en die, blijkens de ervaring van de laatste 
jaren, zulk een sterke positie, ook tegenover groote schepen, 
innemen." 

Hier weerlegt dus de Gouverneur-Generaal een van de 
krachtigste argumenten van den Minister van Marine tegen 
de torpedovloot. 
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En verder schrijft hi j : „Voorts moet niet uit het oog worden 
verloren, dat ook een vloot, zooala wij die thans bezitten en 
m de toekomst zullen hebben, een zeer ongewone partij is 
voor do groote moderne schepen, eu de leek vraagt zich dan 
ook met bezorgdheid af, welk lot aan onze schepen in oorlogs-
tijd zal beschoren zijn en welk nut er van te verwachten i s . " 

Do Gouverneur-Generaal, die, blijkens het Regeerings-
reglement, een macht heeft over leger en vloot, eigenlijk veel 
grooter dan de Koningin, omdat H. M. aan de ministerieele 
verantwoordelijkheid gebonden is, schrijft d i t ; — en hij is 
de machtige en verantwoordelijke man luidens het Regee-
ringsrcglemcnt, waarvan art. 41 toch zegt: ,.De Gouverneur-
Generaal is opperbevelhebber van do in Nederlandsch-Indië 
aanwezige zeemacht, behoudens hare administratieve betrek-
kingen tot het Departement van Marine. Hij beschikt over 
de schepen en vaartuigen en derzelver manschap in overeen-
stemuiing met de door den Koning gegeven voorschriften, 
zooals hij meest oorbaar acht voor de belangen van Neder-
landsch-Indië." 

Voor zoover mij bekend, is dit het eenige uitgangspunt over 
het oordeel van de macht van den Gouverneur-Generaal. 

TTit hetgeen de Gouverneur-Generaal tot zoover in zijn 
nota schreef, blijkt duidelijk, dat hij sympathie voelt voor 
een torpedovloot, en dat in elk geval, naar zijn meening, wat 
wij hebben niet deugt. 

Maar nu komt er iets vreemds, iets ongehoords, met allen 
eerbied gesproken, een salto mortale zelfs op het gebied van 
ambtelijke correspondentie. In een enkele volgende alinea 
wordt afgebroken wat in 3 bladzijden logisch was opgebouwd. 

Zijn Excellentie gaat ons mededeelen, dat aprês-tout hij 
geen verstand van de zaak heeft, en nu is het niet de Mi-
nistcr van Marin9 waarop de Gouverneur-Generaal zich be-
roept; neen, die het weten moet is de hém toegevoegde vlag-
officier, zijn inferieure ambtenaar, die echter in deze de 
hoogste autoriteit voor Indië schijnt te zijn. 

En aangezien die vlagofficier een andere meening heeft, 
moet eenvoudig de Gouverneur-Generaal de vlag strijken. 
Er schijnt niet overwogen te worden — en dat is wel zeer 
eigenaardig — dat zoo iets niet mag voorkomen en dat der-
gelijke bedenkelijke tegenstelling tusschen de denkbeelden 
van den verantwoordelijken Landvoogd en zijn maritiemen 
adviseur voorkomen had kunnen worden, bijv. door vaststel-
ling van gedragslijn door de Regeering vóórdat Minister 
TVentholt benoemd werd, of vóór Gouverneur-Generaal Iden-
burg benoemd werd, of vóór diens tegenwoordige maritieme 
adviseur naar Indië werd uitgezonden. 

En evenmin schijnt overwogen te worden, dat overmorgen 
de tegenwoordige Minister van Marino ons kan ontvallen of 
de tegenwoordige maritieme adviseur in Indië het advies van 
den Gouverneur-Generaal nogmaals kan omslaan. 

Intusschen op wijziging van denkbeelden van hoogerhand 
heeft de Gouverneur-Generaal gehoopt. Leest men verder. 
Het is alsof Zijn Excellentie denkt: ik zal toch eens zien of 
er niet een uitweg is ten einde te sparen la chèvre et Ie chou; 
zou het niet mogelijk zijn, nu die onderzeebooten een andere 
positie hebben ingenomen, alsnog overeenstemming te ver-
krijgen; alsof hij tevens voorziet, dat men nauwelijks reke-
ning zal houden met zijn wenschen. Het resultaat is natuur-
lijk te voorzien. Volslagen onderworpenheid dus van den 
Gouverneur-Generaal en van het Departement van Koloniën 
aan het Ministerie van Marine. 

Ik vraag mij af: waar moet dat nu heen? 
De Gouverneur-Generaal, na geschreven te hebben, dat, 

voor het geval de onderzeebooten in haar werking tot een 
andere beschouwingswijze aanleiding mochten geven met be-
trekking tot de waarde der torpedovloot, hij zou willen aan-
bevelen om de zaak te herzien, laat daarna volgen deze 
zinsnede: 

,,Komt echter hetgeen ik met betrekking tot de onderzee-
booten aanteekende, naar het oordeel van Uwe Excellentie 
en van TTwen ambtgenoot van Marine niet dadelijk voor ter-
zijdestelling in aanmerking, dan schijnt mij de zaak van j 

(van Löben Sels e. a.) 

voldoende belang om haar tot onderwerp van een speciaal 
deskundig onderzoek te maken." 

Gelijk ik reeds zeide, in den Haag neeft men maling 
gehad aan deze bezwaren. Het eind was te voorzien. 

Er woidt kort recht gedaan en wij krijgen dan ook in 
een noot van den Minister dit te lezen: 

,,Ten aanzien van deze aangelegenheid kan worden mede-
gedeeld, dat met den Ministor van Marine in overleg is ge-
treden omtrent do door den Landvoogd opgeworpen vraag, 
of het oordcel over do door do Staatscommissie voorgestelde 
vloot geene herziening behoeft, in verband met het op den 
voorgrond treden van de onderzeeërs en de verwachting, dat 
deze in een toekomstigen zeestrijd ook tegenover zeer groote 
schepen cene sterko positio zullen innemen. 

,,Dit overleg heeft er toe geleid om dio vraag ontkennend 
te beantwoorden, zocdat het te dezer zake door den Gouver-
neur-Generaal gemaakt voorbehoud moet gc-acht worden t» 
zijn vervallen." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen in het bovenstaande 
aangetoond te hebben, dat thans, zoover uit de stukken blijkt, 
een verhouding bestaat die niet mag voortduren. De onder-
worpenheid van de regeering in Indië aan de oppermacht 
van een ambtenaar van het Departement van Marine doet 
denken aan de onwaardige verhouding, belichaamd in het 
historische woord: „nous traiterons chez vous, sans vous, 
sur vous". In het paleis van den Gouverneur-Generaal wordt 
beslist over de lijn, die men zal te volgen hebben, zonder 
hem en over zijn beleid. 

Ik behoef wel niet speciaal aan den Minister van Koloniën 
te zeggen, dat ik begrijp, dat zijn positie ten deze uiterst 
moeilijk is, en eveneens, dat ik geen oogenblik er aan denk 
zijn beleid meer te betrekken in deze zaak dan hoogst nood-
zakelijk is. Voor het oogenblik vraag ik zelfs niet eens eeu 
antwoord. Eveneens zal ik mij onthouden van de constitu 
ti ones Ie vraag: hoe het is gebeurd, dat er blijkbaar vroeger 
geen afspraak is gemaakt en overeenstemming verkregen 
omtrent de reorganisatie van de verdediging van Neder-
landsch-Indië ter zee. toen deze Itegeering optrad of althans 
toen de Gouverneur-Generaal Idenburg en Minister de 
Waal Malefijt benoemd werden. Zelfs wil ik mij voor 

het oogenblik onthouden van de vraag, of de Gouver-
neur-Generaal in het geheel niet is geraadpleegd over het 
schip; en ik doe evenmin de vraag, of zelfs de vlootvoogd 
in Indië, die zoo groote macht heeft volgens den Gouverneur-
Generaal, wel geraadpleegd is, al beu ik ook daaromtrent 
lang niet zeker. Ik ben tegenover den Minister van Koloniën 
voor het ijogenblik volkomen tevreden, wanneer ik masr ver-
wachten, dat in het toegezegde rapport aan H. M. de Ko-
r.ingin ook zal worden voorzien in deze mijns inziens uiterst 
moeilijke, gecompl'.ceerde quaestie. De mogelijkheid van 
goede voorbereiding der verdediging van Nederlandsch-Indië 
tegen een aanval ter zea is daarbij betrokken en wordt door 
baar beheerscht. 

De heer Tan Nierop: Mijnheer de Voorzitter! Er zijn hier 
gisteren en heden zeer belangrijke beschouwingen gehouden, 
maar over do begrooting zelf is nog geen woord gezegd. En 
toch is de begrooting aan de orde en zal men het, hoop ik, 
niet onbescheiden vinden, wanneer ik ten aanzien van de 
begrooting een paar opmerkingen zal maken. Te meer zou ik 
wenschen dit te doen. omdat de indruk, dien ik daarvan heb, 
niet volkomen dezelfde is als die van Zijn Excellentie den 
Minister van Koloniën. 

De begrooting is in Indië zeer gunstig genoemd, en de 
Minister deelt die meening, al is nij wellicht iets minder 
opgetogen. Ik zal niet zeggen, dat die begrooting ongunstig 
is, maar voor jubelen is, naar het mij voorkomt, volstrekt geen 
reden. De begrooting van den gewonen dienst sluit met een 
overschot van 4 milhoen, dat in de laatste dagen is verhoogd 
tot 7 millioen. Hoe komt men echter tot dat batig slot? 
Daartoe komt men door niet in aanmerking te nemen de uit-
gaven voor de maatregelen in het belang der economische 
ontwikkeling van Indië, ongeveer lü millioen. Die worden 
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niet gerekend onder da gewone uitgaven. Waren die onder de 
gewone uitgaven opgenomen, dan zou er zijn een tekort op den 
gewonen dienst van zes of van drie millioen. 

Ik acht deze voorstelling niet geoorloofd. Ik had in 1904 
grpot bezwaar, dat voor de uitgaven ten behoeve der ecor.o-
mische ontwikkeling vau Indië zou worden geleend; maar 
nood breekt wet; ik heb er in berust, omdat wij toen in een 
tijdperk van inzinking waren. Thans zijn er echter voor-
spoedige tijden en de bezwaren van destijds wegen heden des 
te sterker. Het is thans m. i. ten eenenniale onmogelijk te 
verdedigen, dat voor dergelijke uitgaven geleend mag 
worden. Men kan twisten over de vraag welke uitgaven als 
buitengewone zijn te beschouwen. 

Het komt mij altijd voor dat bij een behoorlijk financieel 
beheer alleen voor direct productieve uitgaven mag worden 
geleend. In buitengewone tijden behoeft men zich daaraan 
natuurlijk niet te houden. In tijden van oorlog b.v. zal men 
de gelden die men voor het veeren van den oorlog noodig 
heeft, wel moeten leenen. Maar in gewone tijden als de tegen-
woordige, mag een goed financier alleen leenen voor direct 
productieve uitgaven, omdat deze inkomsten in de schatkist 
doen vloeien, die de rente van het geleende geld dekken. 

Wij hebben hier te doen met gewone uitgaven. En daar-
onder zijn zelfs begrepen uitgaven van zeer gering bedrag, 
b.v. die voor een fokstation van kippen, uitgaven die enkele-
honderden guldens zullen bedragen. 

Ik zou dus van oordeel zijn, dat wij hier hebben, niet een 
begrooting met een batig slot, maar een begroot in g_ die een 
tekort heeft, al mag dat tekort dan ook slechts eenige milli-
cenen guldens bedragen. 

Maar er is meer. Er wordt voor buitengewone uitgaven 
25 millioen gulden uitgetrokken en indien men nu vraagt, of 
al de uitgaven welke daaronder voorkomen buitengewone zijn 
waarvoor geleend mag worden, dan antwoord ik weer. dat er 
zeker een bedrag van vijf millioen gulden onder is dat niet 
uit leeninggelden mag worden bestreden. Ik geloof, dat de 
Regeering dit zelf toegeeft. Welnu, als dit zoo is, dan stijpt 
het tekort van drie tot acht millioen gulden. 

De Minister erkent, dat de uitgaven voor de economische 
ontwikkeling van Indië voortaan uit de gewone middelen 
zullen moeten worden gekweten, doch meent, dat dit heden 
niet noodig zou zijn. Aangenomen dat dit juist zou wezen, zou 
men dan bij de beoordeeling dezer bcgrooting niet er rekening 
mede moeten houden, dat zij uitgaven bevat, die nu gerang-
schikt worden onder de uitgaven waarvoor geleend mag 
worden, doch in de toekomst daaronder niet gebracht zullen 
üiogen worden. Te meer omdat het niet te voorzien is, dat de 
overige uitgaven zoozeer zullen dalen of dat in de toekomst 
;:oo vele uitgaven zullen wegvallen, of dat de middelen zoo 
sterk zullen stijgen dat men zich vleien kan in volgende jaren 
deze uitgaven voor de economische ontwikkeling gcmakke-
!ijker dan heden uit de gewone middelen to kunnen be-
jlriiden. Men heeft eerder net tegendeel te vreezen. 

Men kan dus de begrooting niet gunstig noemen en ik 
betwijfel zeer of de voorstelling die do Regeering er zich van 
maakt, niet te rooskleurig is. Ik wil toegeven, dat de uit-
komst kan medevallen; wij hebben dikwijls gezien, dat de 
uitkomst beter werd dun de raming, doch hieromtrent bestaat 
«een zekerheid. Maar zelfs indien ik aanneem, dat zulks ook 
thans het geval zal zijn, dan moet nog in aanmerking worden 
genomen, dat wij nu hebbeu een zeer voorspoedigen tijd, en 
'.et beeld daarvan moet men in de begrooting terugvinden. 
Tndien de tijden eens minder voorspoedig waren, hoe zou dan 
de begrooting er uitzien? Indien de bagrooting in dit jaar 
niet sluit met een overschot, kan men dan verwachten, dat 
zij in de minder vette jaren, die niet zullen uitblijven, geen 
tekort zal laten? En dan mag men m. i. bij de beoordeeling 
van den toestand der financiën niet voorbijzien, dat de uit-
gaven zonder eenigen twijfel zullen accresseeren. De Regee-
ringszorg ontwikkelt zich sterk en dat prijs ik, maar zij 
brengt ook vermeerdering van uitgaven mede, en tegenover 
dat accres zie ik nog geen aanwas van middelen. Ik laat in 
het midden of men mag verwachten, dat de opbrengst van de 

tin, een belangrijke factor, zal toenemen, waar deze reeds 
vrij hoog is, doch zeker is dat niet het geval ten aanzien van 
liet opium. Gpium draagt in zeer belangrijke mate tot de 
Iudische middelen bij. Als men een netto budget zou opstel-
len, zou het blijken, dat do opbrengst van het opium 1/8 van 
alle middelen uitmaakt. Het brengt ruim 20 millioen in de 
schatkist van de 160 millioen aan middelen. En men mag 
geen accres van dat middel verwachten. Integendeel, indien 
er maatregelen worden genomen om het gebruik van opium 
legen te gaan, dan zal dit voor iedereen goed zijn, maar de 
iiscus zal er den last van dragen. 

De Minister heeft in de Tweede Kamer gewezen op het 
budget van Britscb-Indië en tegenover de opmerking, dat de 
belastingen in Nederlandsch-Indië slechts een beperkt deei 
uitmaken van de middelen, gezegd, dat dit in nog veel &ter-
ker mate zou gelden in Britsch-Iudië. Maar als ik het budget 
van Britsch-Indië met dat van Nederlandsch-Indië vergelijk, 
kan ik het oordeel van den Minister niet onderschrijven. In-
tegendeel, het opium is in Britsch-Indië ook een belangrijke 
factor, maar is daar niet 12* %, maar slechts 8 % van het 
totaal bedrag der inkomsten. En wat de andere middelen 
betreft, verwaarloost de Minister waarschijnlijk de landrente, 
of de landrevenue, die reeds 38 % van de inkomsten ,uit-
niaakt. 

Is naar onze begrippen de landrente wellicht geen belas-
ting, naar Oostersche opvatting is zij dat wel degelijk. In 
Engeland acht men dat niet twijfelachtig En als men dan 
nagaat dat daarnaast — ik neem het gemiddelde van de jaren 
1904—1908, doch die zullen van de tegenwoordige cijfers wel 
niet veel verschillen — het zegel 8 %, de accijnzen 12 %, de 
invoerrechten 9 % en de inkomstenbelasting bijna 3 % op-
brengen, dan moet men toch zeggen, dat het budget van 
Britsch-Indië over het algemeen de vergelijking met het onze 
wel kan doorstaan. __ . 

Beperking van uitgaven moge bij ons dus niet absoluut 
noodzakelijk zijn, zuinigheid is zeer zeker geboden Men moet 
in Indië vooral niet onder den indurk komen, dat men nu 
maar van den hoogen boom kan teren. Integendeel. Ik hoop 
het niet, maar ik vrees, dat de Minister van Koloniën nog 
voor een moeilijk financieel vraagstuk zal komen te staan, 
dat hij do inkomsten meer zal moeten doen opbrengen. Dit 
moge hier verre van gemakkelijk zijn, in Indië is het nog 
veel zwaarder. Wil men in de toekomst voorkomen begroo-
tingen die niet sluiten, dan kan licht mogelijk binnen betrek-
kelijk korten tijd versterking van middelen in Indië noo-
dig zijn. 

Thans nog een enkel woord over een ander moeilijk punt, 
dat mij ter harte gaat; ik bedcel de geldleening. Daaromtrent 
is nog geen besluit te nemen. Het is, dat weet ik, nog niet 
aan de orde, maar zoowel in de Tweede Kamer als in de 
aldeelingeu dezer Kamer is er over gesproken, en ik acht 
het ook gewenscht, dat er debat over plaats vindt voordat 
de Regeering zelf komt tot een definitief besluit. Is dat 
eenmaal genomen in dezen of genen zin, dan moge debat 
daarover nog waarde hebben, de Regeering is dan minder er 
mede (rediend. 

De Regeering zegt in haar antwoord op ons Verslag: 
,,Het ligt in de bedoeling van de Regeering om, wanneer 

het gewijzigd ontwerp van wet tot nadere wijziging en aan-
vulling van de Indische Comptabiliteitswet tot wet is ver-
heven, te zijner tijd een voorstel te doen tot het aangaan 
van eeno zuiver koloniale leening zonder aansprakelijkheid 
van het moederland. . 

..Over de vraag, of eene speciale voorziening, en, zoo ja, 
welke, zou moeten worden getroffen om de kans van slagen 
van zoodanige leening te bevorderen, moet de Minister zich 
vooralsnog zijn gevoelen voorbehouden. : 

, ,De vraag, of het aanbeveling verdient aan gouvernemonts-
bedrijven, met name aan de spoorwegen, zekere zelfatandig-
heid toe te kennen en dan ten laste van dat bedrijf eene lee-
ning te sluiten, is nog in overweging." 

Op dit laatste is in de Tweede Kamer aangedrongen doo| 
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den heer dr. Bos. Ook door mij is een jaar geleden het denk-
beeld ter sprake gebracht de gelden die Iudië zal behoeven 
voor de spoorwegen ol' andere bedrijven, niette doen opnemen 
door liet Indische Gouvernement, maar door do spoorwegen, 
die dan een zelfstandig rechtsinstituut zouden behooren te 
worden, of bijv. de gelden vereischt voor den bouw van den 
Zuid-Sumatra-spoorweg door de spoorwegen op de Buiten-
bezittingen of voor zoover gelden noodig zijn voor den pand-
hnisdienst, door den pandhuisdienst. Ik heb reeds het vorige 
jaar gezegd: het denkbeeld is voor mij aantrekkelijk, maar 
ik voel de bezwaren. Niet bet bezwaar, dat de Minister ge-
noemd heeft in de Tweede Kamer; dat weegt bij mij weinig. 
Zijn Excellentie oordeelde, dat, wanneer geld opgenomen 
wordt, bijv. voor den Sumatra-spoorweg, die in de eerste 
jaren niet zal rendeeren, het bedrij fssaldo der spoorwegen 
dan al dadelijk zou bezwaard worden met de rente en aflos-
sing, zeg bijv. 5 pet., dat is 2£ % millioen. Dat zou dadelijk 
afgaan van het provenu, dat de spoorwegen thans in de schat-
kist brengen en de Minister ziet hierin een groot bezwaar, 
dat het sluiten van andere leeningen zich zou doen gevoelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat dit bezwaar niet 
van grooto beteekenis is. Indien de Sumatra-spoorweg — 
om bij dat onderwerp te blijven — niet opbrengt de rente 
van het opgenomen geld, doet het weinig tor zake of geleend 
is door een rechtsinstituut, waarvan het verlies wordt {re-
dragen door de algemeene kas, dan wel door deze kas zelf. 
Het verlies zal altijd moeten worden betaald uit de alge-
meene kas, hetzij langs directen, hetzij langs indirecten 
weg. Het verschil door den Minister in de Tweede Kamer 
gemaakt zie ik dus niet. 

Een bezwaar is, mijns inziens, dat er zal geleend worden 
voor verschillende doeleinden en dat er, waar het bedrijf 
slechts voor zich zelf, niet voor andere bedrijven zou kunnen 
leenen, verschillende leeningen van betrekkelijk kleine be-
dragen zouden uitgegeven worden. Toch zou ik er veel voor 
gevoelen, dat de pandhuisdienst bij voorbeeld werd een af-
zonderlijk instituut, dat leeningen non kunnen aangaan, 
desnoods onder garantie van het Nederlandsch-Indiscbo 
Gouvernement. 

De bank van leening te Parijs, om bij het pandjeshuis te 
blijven, is een instelling van weldadigheid, die obligaties 
uitgeeft, die men in Frankrijk gaarne en tot groote bedragen 
neemt. Zoo zou ik mij kunnen voorstellen, dat onze Indische 
pandhuisdienst — dot wel een wonderlijk bedrijf is voor het 
Gouvernement — ook werd een afzonderlijk rechtsinstituut, 
dat afzonderlijke leeningen sloot. En het grat h ;er niet om 
geringe bedragen. In dsn pandhuisdienst is reeds 14 millioen 
gestoken, en indien men voortgaat op don ingeslagen weg, 
zou het bedrag der millioeuen, dio nog noodig zijn, betrok-
kelijk niet gering zijn 

De moeilijkheid is, dat erkeu ik ten volle, wanneer men 
voor de spoorwegen in het algemeen geld wil opnemen, da* 
de spoorwegen voor het meerendeel reeds gebouwd zijn. 
Indien ze nog gebouwd moesten worden zou bet denkbeeld 
gemakkelijker uitvoerbaar zijn. Het gaat moeilijk aan bezit-
tingen van den lande aan die bijzondere instelling over te 
dragen. Ik zie uit het hoofdschudden van don Minister 
reeds, dat Zijn Excellentie dit l>ezwaar gevoelt. 

Natuurlijk zou men die rechtsinstituten niet alleen kunnen 
belasten met de schulden, men zou daaraan ook de activa 
moeten overdragen, ze zouden moeten zijn beheerders en 
bezitters van de spoorwegen. 

Ik heb getracht na te gaan, en ik geloof, dat het gewenscht 
zou zijn, dat do Regerring dit ook eens deed, wat te dien 
aanzien in andere koloniën geschiedt. Mijn oogst is schraal. 
In de Tweede Kamer heeft men gewezen op Cuba en de 
rhilippijnen, maar ik geloof — het zij met eerbied gezegd :— 
ten onrecb.te, want aldaar zijn de spoorwegen, zoo ik mij niet 
sterk vergis, gebouwd door particuliere maatschappijen. In 
Britsch-Indië zijn er echter instituten van dien aard. Men 
heeft daar de port-trusts, zelfstandige lichamen, die de 
havens be'iecren. Er zijn er, meen ik, vijf of zes. Calcutta, 
Bombay, Madras, Eangoon, Karachi en Chittagong. Do 
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leeningen van die port-trusts zijn niet gering; zij bedragen 
ongeveer 12 millioen pond, dus ongeveer f 144 000 000. 

1 k zou er bij de Regeering toch nog wel eens op willen aan-
dringen, dat het denkbeeld nader werd onderzocht. Mocht 
dat denkbeeld voor verwezenlijking vatbaar zijn, dan zou ik 
daaraan — ik moet het eerlijk bekennen — de voorkeur 
geven boven het sluiten van een koloniale leening. Ik ben in 
beginsel niet een tegenstander van het sluiten van koloniale 
leeningen, ik vind daar zelfs in het algemeen veel voor te 
zeggen. De bestaande toestand, dat de Staat voor Neder-
lanasch-Indië leent, is m. i. niet de meest gewenschte, en dat 
Indië een zekere zelfstandigheid behoort te hebben is ook 
mijn gevoelen. Ook om andere redenen dan om te kunnen 
leenen, want uit het betrekkelijk wetsontwerp, zooals het nu 
getronrjueerd is, verkrijgt men den indruk, dat voor de 
Regeering de bevoegdheid om te leenen hoofdzaak is. Maar, 
Mijnheer de Voorzitter, een koloniale leening heeft voor mij 
een scherpe, minder aangename zijde, die mij vooral op het 
huidig oogenblik tot een niet groot voorstander er van maakt. 
In de Tweede Kamer is door een lid, wiens adviezen bij de 
Regcering te recht grooten invloed hebben, gezegd, dat men 
moet rekening houden met de mogelijkheid waarop de heer 
Pierson reeds in het Indisch Genootschap doelde, toen de 
heer de Meester aldaar de koloniale leening inleidde, dat 
onverhoopt onze koloniën konden verloren gaan. De rampen 
die daaruit zouden voortvloeien, dus werd gezegd, behooren 
niet nog vergroot te worden, doordat in dat noodlottig geval 
een schuld zonder daartegenoverstaande inkomsten voor 
rekening van Nederland zou blijven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoor in mijn nabuurschap 
daarop met een zucht: ja, zeggen. Ik acht hot argument 
echter niet gelukkig en ben van oordeel, dat wij niet op 
dien grond een koloniale leening mogen uitgeven. 

Do Minister voegt mij toe: dit argument is niet door do 
Regeering aangevoerd. Ja , Mijnheer de Voorzitter, maar het 
is in de Volksvertegenwoordiging gebruikt en ik hecht daar 
veel aan. Trouwens, ook anderen kunnen het zeggen, zij het 
ook ten onrechte. Vatte de indruk post, dat hierin de grond 
zou zijn gelegen, waarop een koloniale leening zou worden 
gesloten, dan zou zoodanige leening een groote politieke 
fout zijn. Het zou dan alleszins overweging verdienen zich 
af te vragen, of het niet veel gewenschter ware, dat de eerste 
koloniale leening werd gegarandeerd door den Staat, zoodat 
het motief tot de leening niet zou kunnen worden gezocht 
in vrees voor het verlies van de kolonie. 

Wanneer men een groot koloniaal bezit heeft, zooals wij, 
waarvan de beteekenis voor het moederland niet kan worden 
overschat, moeten wij niet kleinmoedig zijn, de aansprnkc-
lijkheid die daaruit voortvloeit durven aanvaarden. Een 
aansprakelijkheid, die men toch niet geheel zal kunnen ont-
loopen. Want gewaarborgd of niet, de leeningen zullen 
komen in de portefeuille van tal van officieele Ncder-
landsehe instellingen, zooals de Eijkspostspaarbank, het 
Weduwen- en Weezenfonds,_ de Rijksverzekeringsbank en 

I degene die nog verder opgericht zullen worden. En zouden 
zij ooit gevaar loopen, dan zou de Staat op deze wijze zijn 
deel dragen. 

Ik zou dus de Regeering in overweging willen geven om 
de denkbeelden die in de Tweede Kamer zijn geuit en door 
mij zijn ter sprake gebracht nauwgezet te overwegen en 
geen definitief besluit te nemen voordat dit is geschied. 

De heer Bavinck: Mijnheer de Voorzitter! Het zij mij 
vergund de aandacht van de Kamer voor een oogenblik van de 
financieele belangen weder tot de geestelijke terug te leiden, 
niet omdat de belangen, welke door den heer van Nierop 
werden behandeld, minder belangrijk zouden zijn, maar 
omdat zij minder behooren tot mijn veld van studie. 

De uitnemend zakelijke en welsprekende rede door den heer 
van Deventer hedenmorgen gehouden, geeft mij aanleiding 
tot enkele opmerkigen. 

Het moet een eer en een voorrecht voor mij zijn om met 
j een zoo degelijk en geharnast tegenstander, die te gelijk zoo 
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humaan is, een oogenblik den degen te kruisen en ik heb hem 
alleen mijn verontschuldiging aan te bieden, dat ik niet 
even geharnast in het strijdperk kan treden als hij. omdat 
liet mijn voornemen niet was om reeds in deze zitting aan de 
beraadslaging deel te nemen. Het komt mij echter voor, dat 
de heer van Deventer in weerwil van het diep besef, dat hij 
heeft van de gewichtige belangen, welke op het oogenblik in 
betrekking tot onze koloniën op het spel staan, met één factor 
te weinig rekening hield. Heb ik den geachtcn afgevaardigde 
goed begrepen, dan is het hem genoeg, wanneer de Neder-
landsehe Regeering en Nederland in het algemeen bij de 
cultuur in ons koloniaal gebied met den godsdienst geen 
rekening behoeft te houden. Het komt mij voor, dat dit stand-
punt getuigt van een dualisme, dat in theorie en in practijk 
onhoudbaar is. In de eerste plaats wensch ik er daarom op te 
wijzen, dat onze moderne cultuur, waarnaar in de laatste 
jaren in het Oosten in het algemeen en bepaaldelijk in onze 
koloniën het verlangen uitgaat, van het Christendom en van 
den godsdienst in het algemeen niet los te maken is. 

Ik veroorloof mij daarbij bij het begrip cultuur aan iets 
ruimers te denken dan alleen aan het geven van onderwijs of 
zelfs het geven van lager onderwijs. Tot die cultuur, waarnaar 
het verlangen in onze Oost meer en meer uitgaat en ook meer 
en meer zal uitgaan, behoort wel het lager onderwijs, maar 
veelmeer nog het middelbaar en in stijgende mate ook bet 
hooger onderwijs. Die cultuur in dezen ruimeren zin van het 
woord genomen, hangt, m. i., met godsdienst en Christendom 
ten nauwste samen. Dit zou zich in den breede laten betoogen, 
maar kortheidshalve bepaal ik mij tot de volgende opmer-
kingen: onze moderne cultuur, het zal door niemand worden 
weersproken, is middelerwijze hoofdzakelijk te danken aan 
den buitengewonen vooruitgang van de natuurwetenschap 
met de daarmede samenhangende toepassing harer uitvin-
dingen in de techniek, en in de tweede plaats aan de ge-
schiedkundige wetenschap. Nu is door niemand minder dan 
door den beroemden hoogleeraar Du Bois Reymond, indertijd 
hooglceraar te Berlijn, uitgesproken, dat de natuurweten-
schap, hoe paradox het klinken moge, toch haar oorsprong 
aan het Christendom te danken heeft en daarvan eigenlijk 
niet kan worden losgemaakt, omdat het Christendom _ die 
godsdienst is welke de natuur ons doet beschouwen als iets, 
dat een zelfstandige grootheid op zich zelf uitmaakt en niet 
in een verband van polytheïsme of polydaemonisme is opge-
nomen. 

En wat de geschiedkundige wetenschap betreft, is niet eens, 
maar herhaalde malen door den hoogleeraar Rudolf Encken 
te Jena, erkend en uitgesproken, dat de geschiedkundige 
wetenschap, zooals wij die tegenwoordig kennen, èn wat haar 
wezen èn wat haar waarde betreft, ten nauwste met het Chris-
tendom verband houdt. Want het is wederom het Christen-
dom hetwelk een einheitliche geschiedenis heeft mogelijk 
gemaakt en ons haar heeft doen kennen als één machtig, 
reusachtig drama, dat alle volken, do geheele wereld, de 
gansche menschheid omvat. En op dien grond meen ik, dat 
het betwist moet worden, dat cultuur zonder godsdienst en 
zonder Christendom bepaald voor onze bevolking in do kolo-
niën genoegzaam zal zijn om die bevolking te geven datgene 
wat zij behoeft. 

In do tweede plaats meen ik ook, dat die bevolking, wat 
haar toestand betreft, ons tot iets anders noopt dan haar 
alleen te brengen d© cultuur zooals ik die omschreef. Wij 
moeten bij de bevolking in Indië er rekening mede houden, 
dat wij daar in aanraking komen met twee groepen van gods-
diensten, de hoogere: het Mohammedanisme en het Biiddhis-
me, en de lagere godsdiensten, die alle onder het animisme 
zijn saam te vatten. 

Wat de hoogere godsdiensten betreft kan niet niet een 
enkel woord worden uitgemaakt wei ken invloed zij -van do 
Christelijke cultuur zullen ondergaan. De deskundigen zijn 
het daarover niet eens. In hoever het Mohammedanisme bij 
onze bevolking op Java is ingedrongen, en in welke mate 
het Hindoeïsme daar nog invloed oefent, weten wij niet. 
En wij kunnen thans nog niet uitmaken, wi t zij van onze 
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cultuur in zich kunnen opnemen. Dit is echter in geen enkel 
opzicht het geval met de lagere godsdiensten, die Ik hier 
onder den naan? van het aniinisme samenvat. Daarbij 6taat 
het vast ouder alle deskundigen, dat onze moderne cultuur 
in geenerlei opzicht door hen te assimileeren is. 

De animistische volken kunnen bij onze cultuur het gods-
dienstig leven dat zii hebben niet behouden; zij zullen ge-
noopt worden dit prijs te geven. De feiten zijn daarvoor ten 
bewijze. Er zijn in den laatsten tijd op zendingsgebied tal 
van voorbeelden aan te wijzen waarbij do bevolking tot de 
zendelingen kwam, hun afgodsbeelden in hun bijzijn heeft 
verbrand en in grooten getale, met honderden en duizenden, 
tot het Christendom is overgegaan. Ik laat daar in hoeverre 
dio overgang oprecht is geweest, maar dat doet thans minder 
ter zake, het feit staat vast, dat het animisme met onze 
cultuur niet is te verbinden. Ik beroep mij hierbij op een 
getuigenis, dat in deze Vergadering zeker niet zai worden 
gewraakt, op het getuigenis van James Bryce, den beroemden 
gezant van Engeland in Washington, die in het tijdschrift: 
The International Missionary Review, waarvan de eerste 
aflevering voor Januari a.s. reeds verscheen, o. a. dit zegt: 

,, een reusachtige taak is in den tegenwoordigen tijd 
op de schouders der beschaafde, Christelijlo volken gelegd, 
hun invloed strekt zich uit tot alle lauden, hun cultuur 
dringt tot alle volken door. En wanneer Jio cultuur tot alle 
volken, die nu het animisme belijden, is doorgedrongen, zal 
dit ten gevolge hebben, dat die volken speciaal het gods-
dienstig en zedelijk leven, hetwelk zij tot dusverre hebben 
bezeten, moeten prijsgeven", en dan zegt hij letterlijk: „wan-
neer men hun dan niets aanbiedt dan cultuur, ontneemt 
men hun meer dan zij hebben bezeten en zal hun laatste 
erger zijn dan hun eerste." 

Als derde punt voeg ik deze opmerking er aan toe, dat het 
ideo van associatie, dat zoo krachtig door dr. Snouck Hur-
gronje wordt voorgestaan, inderdaad uitnemend is, en zeker 
niet door iemand onzer zal worden afgekeurd, doch integen-
deel met alle kracht zal worden ondersteund. Ik neem even-
wel de vrijheid er aan toe te voegen, dat het onvoldoende is, 
vooral met het oog op de bevolking, waarmede wij op Java 
en in de Buitenbezittingen te doen hebben. De heer Snouck 
Hurgronje heeft als zijn mcening uitgesproken, dat hij van 
het brengen van onze cultuur min of meer verwachtte een 
losmaking van het Mohammedanisme. Ik geloof, dat hij in die 
verwachting zich zal teleurgesteld zien, hoe verder wij de 
toekomst ingaan. Daarbij zijn toch twee factoren vergeten: 
de factor van ras en de factor van godsdienst. Deze twee fac-
toren — ieder deskundige zal dit toegeven — zijn te gelijk 
de meest ontbindende en do meest verbindende machten, 
welke de menschen van en tot elkander brengt. Ik beroep mij 
alweder op een getuigenis. In onze koloniën zijn langzamer-
hand do Amboineezen tot het Christendom overgegaan; bet 
is daar geworden een Christenbevolking. 

Enkele dagen geleden was ik in de gelegenheid kennis te 
nemen van de verklaring van een Indisch predikant, die ik 
hier niet kan voorlezen, omdat zij niet is gepubliceerd, doch 
een privaat karakter draagt. Deze predikant met de toestan-
den op Ambon en met de bevolking daar volkomen op de 
hoogte, legde dit merkwaardige getuigenis af. Sedert_ het 
Christendom tot de Amboineezen is gebracht, en dat is al 
geruimen tijd geleden, hebben zij zich meer en meer losge-
rukt van de hen omgevende bevolking en gevoelen zij zich 
in hun volksbewustzijn aan de Nederlanders ten nauwste 
verbonden. Onze vlag is hun vlag geworden; nergens wordt 
met meer geestdrift de verjaardag van onze Koningin ge-
vierd dan onder de Christenen op Ambon. En eindelijk zegt 
hi j : het is alsof de besliste belijdenis: uw God is mijn God, 
bij hen met evenveel beslistheid wordt gevolgd door deze 
andere: uw volk is mijn volk. Dus niet alleen op het gebied 
van de cultuur, maar bepaaldelijk door de religieus Chris-
telijke wereld- en levensbeschouwing verbinden wij hen op 
den duur aan onze natie. 

Na deze drie opmerkingen veroorloof ik mij nu even een' 
korte conclusie te maken. _ 

Uit een en ander vloeit m. i. voort — èn ik mag mei 
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genoegen constateeren, dat dit ook het beleid is geweest van 
do tegenwoordige Regeering en dat dit tevens het beleid wezen 
kan en behoort te zijn ook van een Kabinet, dat uit mannen 
der linkerzijde ware samengesteld — dat missie en cultuur of 
in. a. w. dat het brengen van onzen Christelijken godsdienst 
of wil men liever van onze Christelijke wereld* en levens-
beschouwing en het brengen van onze cultuur niet tegenover 
elkander staan, maar in de nauwste harmonie met elkander 
gepaard behooren te gaan. 

En waar nu de missie bepaaldelijk de taak is der Kerk en 
de cultuur meer op den weg ligt van den Staat vloeit daaruit 
voort, dat Kerk en Staat in onze Indien zoo nauw mogelijk 
met elkander behooren samen te werken, wederzijds ver-
dachtmaking en wantrouwen moeten afleggen, maar ook 
elkander behooren te zoeken en te steunen met alle kracht, 
die in beide schuilt. 

Dit acht ik mogelijk en wel om deze reden. Wel ligt hierbij 
een zeer groote moeilijkheid in de ontzettende verdeeldheid 
der Christenheid, die zich niet alleen hier te lande en aller-
wegen. maar ook in onze Indien openbaart, maar zij heeft 
toch dit voordeel, dat zij ons allen dwingt, tot welke richting 
wij ook behooren. om niet slechts elkander het bestaan te 
gunnen en te dulden, maar ook elkander in het goede, dat 
elke richting heeft, te erkennen en te waardeeren. Daarbij 
kan ook dit ons in onze Indien op het terrein van missie en 
cultuur nader tot elkander brengen, dat het ten slotte vooral 
aankomt op de mannen, dio aldaar optreden en arbeiden. 

En nu kom ik tot den heer van Deventer terug en neem ik 
over een woord, dat ik zoo met blijdschap uit zijn mond heb 
vernomen: het komt in Indië aan op mannen van bekwaam -
heid, van integriteit, op mannen van een hoogstaand karak-
ier. _ Zulke mannen hebben wij noodig, niet alleen in de 
missie, maar ook in onze geheele cultuur on bij alle onder-
nemingen, dio onze Regeering in Indië wenscht tot stand te 
brengen. 

In dezen weg geloof ik. dat wij allen te zamen, zij het langs 
•verschillende wegen, zullen kunnen arbeiden aan de berei-
king van één doel, dat is de geestelijke en verstandelijke, de 
zedelijke en stoffelijke verheffing van het volk, dat in onzen 
Üost-Indischen Archipel aan onze zorg is toevertrouwd. 

De heer S taa l : Mijnheer de Voorzitter! Met benauwdheid 
viaag ik mij af, of ik er na de welsprekende en belangrijke 
redo van den heer Bavinck wel in zal kunnen slagen de aan-
dacht der Kamer uit de hoogere regionen der „cul tuur" 
terug te brengen naar de watervlakte der marine. Dit zal 
voor mij een reden te meer zijn om zoo kort mogelijk te wezen. 

Toen wij bij de behandeling van deze begrooting in de 
afdeelingen waren gekomen aan de afdeeling „Marine", 
heb ik gedacht, en naar ik meen ook aan die gedachte uit-
drukking gegeven, dat het absoluut nutteloos zou zijn om 
het groote vraagstuk der vloot voor Indië, torpedovloot. of 
artillerievloot, ter sprake te brengen, en dat het veel beter 
was om daarmedo te wachten, totdat het principieele, beslis-
sende debat over die aangelegenheid zou kunnen worden 
gevoerd nis de Regeering het rapport der Staatscommissie in 
behandeling brengt of als de Minister van Marine komt met 
een aanvrage, waardoor wij vanzelf zullen worden gedwongen 
deze geheele zaak nader onder de oogen te zien. 

Dezo opvatting blijkt niet in alle afdeelingen te zijn ge-
deeld. Zoo trof ik dan in het Voorloopig Verslag onzer Kamer 
eenigo zinsneden aan, die over dit onderwerp handelen, nl . 
de volgende: 

„Het is van belang, dat men kome tot een systeem, hetzij 
dan dat men een artillerievloot, hetzij een torpedovloot moet 
hebben. Aanbouw zonder systeem kan echter niet worden 
goedgekeurd. 

„De wenschelijkheid werd door enkelen uitgesproken, dat 
men kome tot een marine voor Indië, evenals net landleger, 
onder het Departement van Koloniën. De vaak uitgesproken 
wensch omtrent eenige meerdere zelfstandigheid van Indië 
brengt dat mede." 

- 29 DECEMBER 1911. 

het dienstjaar 1912. (Vier wetsontwerpen.) 

(Staal.) 
Toen ik dat las, dacht ik, dat dit voor mij geen aanleiding 

was om bij dit debat te spreken. Dat wij een systeem noodig 
hebben, spreekt toch vanzelf. En ik kan mij wel voreeuigen 
met het denkbeeld, de vloot voor Nederlandscb-Indië te 
scheiden van die voor hier te lande. Van een marine voor 
Indië onder het Departement van Koloniën ben ik zelfs oen 
bepaald voorstander, maar absoluut niet op grond van den 
wensch omtrent meerdere zelfstandigheid van Indië. Dit doelt 
toch op een politieke zelfstandigheid, terwijl ik het alleen 
zou wenschen op grond van tactische en strategische be-
langen, om Indië in militairen, strategischen zin zelfstandig 
te maken. 

Nu kwam echter ons geacht medelid, de heer van Wasse-
naer, dio niet aan het onderzoek in de afdeelingen had deel-
genomen, ons gisteren mededeelen, dat hij zich met de 
geciteerde zinsneden niet kan vereenigen. Ware hij tegen-
woordig geweest, dan zou men in het Voorloopig Verslag 
verder nebben kunnen lezen: deze meening bleef niet onweer-
sproken. Hij heeft voorts een paar argumenten gebezigd tot 
wederlegging en het begon iets van een debat te krijgen. Ik 
zou toen nóg hebben kunnen zwijgen, of misschien uit com-
plaisance voor den spreker hem persoonlijk gezegd hebben: 
„geachte collega, gij hebt een paar argumenten gebruikt, 
maar uw arsenaal is daarmede zeker niet uitgeput. Houd mij 
ten goede, dat ik op de door mij zooeven vermelde gronden 
daar thans niet op inga. Tusschen u en mij bestaat verschil 
van meening en te eeniger tijd wordt een debat noodzakelijk 
en dan hoop ik u op het groote slagveld te ontmoeten, waarbij 
ik vertrouw, dat gij meerdere en krachtiger argumenten zult 
kunnen aanvoeren dan gij thans hebt gebezigd." 

Daar komt echter de heer van Löben Sels, zet het debat 
breedvoerig voort en meent zelfs, naar het mij voorkwam, 
het beëindigd te hebben. Aangezien ik allerminst van mee-
ning ben. dat zulks het geval is, wil ik tot dien geachten 
afgevaardigde zeggen: ik acht de zaak niet afgedaan door 
het door u aangevoerde, maar ik blijf op het eenmaal door 
mij ingenomen standpunt. 

Ik acht op het oogenblik dit incidenteel debat nutteloos 
en hoop ook. dat do Minister er niet op zal ingaan. 

De heer van Löben Sels heeft ook de nota van den heer 
Gouverneur-Generaal en het rapport van den commandant 
der zeemacht in Indië ter sprake gebracht. Ik wil beginnen 
met den Minister van Koloniën te danken voor de toezen-
ding van die stukken, maar zal op deu inhoud er van, voor 
zooveel betreft de quaestie: torpedo* of artillerievloot. niet 
diep ingaan, doch mij bepalen tot een waardeschatting van 
die bescheiden. 

Het rapport van den commandant der zeemacht is mijns 
inziens, al deel ik do conclusie er van niet. een belangrijk 
en degelijk stuk, waarvan ieder moet kennis nemen die tot 
een goed gevestigde overtuiging in deze zaak wil komen. 

Nu de nota van den heer Gouverneur-Generaal. Deze had 
verschillende standpunten kunnen innemen. Hij had kunnen 
zeggen tot den Minister van Koloniën: „ziet eens; ik ben 
een leek. Ik weet er niets van. Hier hebt gij een rapport 
van den commandant der zeemacht, die zich met groote 
beslistheid voor een artillerievloot uitspreekt." 

Al vermeld ik dit standpunt, zoo meen ik toch. dat het 
door den Gouverneur-Generaal niet gemakkelijk kan worden 
ingenomen. Want ook ik verwijs, evenals de heer van Löben. 
Sels, naar de artikelen van het Regeeringereglement en 
vestig er de aandacht op. dat die hooge ambtenaar in 
buitengewone omstandigheden zal zijn de algemeene leider 
der verdediging, en al kan men nu ook van hem niet eiechen 
speciale technische kennis van artillerie-materieel, van 
scheepsbouw, enz., zoo mag hij zich toch niet leek noemen 
waar het geldt de waardeering van tactische en strategische 
hulpmiddelen, waarover hij bij de verdediging van Indië 
zal hebben ie beschikken, al heeft hij dan ook onderoomman-
danten, die meer met het directe bevel zullen worden belast. 

Een tweede standpunt had kunnen zijn: ,.ik ben overtuigd 
voorstander van een torpedovloot; aiehier mijn argumenten. 
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(Staal.) 
Ik leg daarbij tevens over het rapport van' deri OMMMh* 
clant van de zeemacht, dat ik ernstig en zeer beslist moet 
bestrijden". 

Eindelijk een derde standpunt: „hier heeft u het rap» 
port van den commandant der zeemacht, die beslist voor een 
artillerievloot is; ik deel zijn meening ten volle". 

Ziedaar de keuze, waarvoor mijn inziens de Gouverneur-
Generaal stond. Nu komt het mij echter voor, in overeen-
etemming met hetgeen de heer van Löben Sels heeft opge-
merkt, dat de Gouverneur-Generaal in zijn nota niet één 
dezer drie standpunten inneemt, maar ze alle drie to gelijk 
wil innemen. 

Op bladz. 1 begint hij met te zeggen, dat hij niet des-
kundig is en zich leek gevoelt. Dit herhaalt hij later eenige 
malen. Daarna krijgt men iets verder eenige uitmuntende 
en krachtige argumenten voor een torpedovloot, en eindelijk 
op de laatste bladzijde — de heer van Löben Sels heeft het, 
meen ik, reeds geciteerd — sluit hij zich aan bij het adres 
van den commandant der zeemacht, die voor een artillerie-
vloot is. 

Ik zal nu niet verder citeeren, na hetgeen de heer van 
Löben Sels reeds voorgelezen heeft, maar ik constateer, dat, 
waar de Gouverneur-Generaal — voor wiens persoon en wiens 
bekwaamheid ik bijzondere hoogachting koester — feitelijk 
bij deze zaak inneemt een mixtum van drie standpunten, 
hij eigenlijk geen standpunt, doch slechts een zweef punt 
inneemt, hangende aan het advies van den commandant der 
marine. 

En nu kan ik de ineening niet onderdrukken dat, wanneer 
toevallig do commandant der marine een Stokhuyzen, of do 
schout-bij-nacht Hekking Colenbrander ware geweest, wij 
van de zijde van den Gouverneur-Generaal hadden gehad een 
warm pleidooi voor een torpedovloot. 

Wat zullen wij uu met deze bescheiden doen? Wat de 
Minister van Koloniën er mee doen zal, weet ik niet, en ik 
wil het op dit oogenblik den Minister ook niet vragen; het 
zal wel blijken bij de behandeling der zaak later. 

Wat ik er mee doen zal. weet ik wel. Hot stuk van den 
commandant der marine heb ik reeds gelegd bij andere stuk-
ken van sommigen, die met groote kennis van zaken over het 
onderwerp hebben geschreven, en welke ik zeker nog nader 
ernstig zal bestudeeren. Wat de nota vun den Gouverneur-
Generaal betreft, Mijnheer do Voorzitter, ik heb thuis een 
portefeuille, waarin ik de stukken uit de hand leg, die ik 
als van geen waarde beschouw, ïaaar torli nog niet dadelijk 
wil verscheuren of voor de papiermand bestemmen. 

Wanneer ik straks van deze vergadering zal « jn thuis-
gekomen, zal ik met grooten eerbied — ik behandel Regee-
ringsstukken altijd met eerbied — de nota van den Gouver-
neur-Generaal in die portefeuille deponeeren. 

De beraadslaging wordt verdaagd en do vergadering j;o-
sloten. 

V E E B E T B E I N G E ï f . 

In de rede van den heer van den Berg : 

bladz. 99, kol. 1, reg. 10 v. b., staat: voor; lees: vooral; 
aldaar, reg. 32 v. b . , staat: niet; lees: met; 
aldaar, kol. 2, reg. 8 v. b . , staat: zoo erg hard; lees: erg 

hard; 
aldaar, reg. 21 en 22 v. b . , staat: willen; lees: wil; 
bladz. 100, kol. 1, reg. 5 v. b. staat: extentieve; lees: 

extinctieve; 
aldaar, reg. 12 en 16 v. b. staat: volkenrecht; lees: volks-

recht; 
aldaar, reg. 27 v. b. staat: beide; lees: beste; 
aldaar, reg. 32 v. o. staat: hoehoem; lees: hoekoem; 
aldaar, reg. 23 v. o. staat: wetenschappelijk recht; lees: 

wetenschappelijk bewerkt recht; 
aldaar, kol. 2, reg. 13 en 16 v. o., staat: aquisitiove; lees: 

acquisitieve; 
bladz. 101, kol. 1, reg. 4 v. b., staat: heeft; lees: hebben; 
aldaar, reg. 29 v. o., staat: voor; lees: naar; 
aldaar, kol. 2, reg. 26 y. b. , staat: kan hij dat niet krijgen; 

lees: kan hij dat geld niet krijgen; 
aldaar, reg. 2S v. b . , staat: een; lees: den; 
aldaar, reg. 33 v. b., staat: de debiteuren; lees: den 

debiteur; 
bladz. 103, reg. 31 v. b. staat: ware; lees: warm. 


