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betaling van geldboeten en de voorwaardelijke invrijheid-
stelling (32). 

* 

378te VERGADERING. 

VERGADERING VAN VRIJDAG 11 JUNI 1915. 

(BlJEENROEFINGSUUR 11 VOORMIDDAG.) 

Ingekomen: een wetsontwerp. — Voortzetting van de 
beraadslaging over en aanneming van het wetsont-
werp tot vaststelling van nadere strafrechtelijke voor-
zieningen betreffende veroordeelingen, waarbij de 
straf niet wordt ondergaan, enz. — Verslag uitge-
bracht over verzoekschriften. — Voortzetting van de 
beraadslaging over en aanneming van het wetsont-
werp tot verhooging van hoofdstuk IX voor 1D15 
(Kanalisatie van de Maas in Limburg). — Beraad-
slaging over en aanneming van het wetsontwerp tot 
aanvulling en verhooging van hoofdstuk X voor 1914. 

Voorzitter: de heer van Voorst tot Voorst. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 42 leden, te weten de 
heeren: 

van den Biesen, Reekers, de Gijselaar, van Basten Batan-
burg, ' t Hooft, Kuyper, Bavinck, Zijlma, Lucasse, van 
Nierop, van der Feltz, van den Berg, Ha f f mans, de Vos 
van Steenwijk, Drucker, de Boer, van Holthe tot Echten, 
van Waterschoot van der Gracht, Gilissen, Polak, van Lan-
schot, Cremer, Regout, Laan, van Swaay, d'Aumale van 
Hardenbroek, Ferf, Kraus, van Houten, van Weideren Ren-
gers, van der Does de Willebois, Bergsma, Staal, Verheijen, 
Franssen, Bosch van Oud-Amelisweerd, AVoltjer, van der 
Maesen de Sombreff, van Lamsweerde, Fokker, Dojes, 

en de heeren Ministers van Justitie, van Waterstaat en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

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

De Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering mede, dat is 
ingekomen het wetsontwerp tot aanvulling en verhooging van 
het l i l d e hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1915 (363). 

Dit wetsontwerp zal worden gezonden aan de afdee-
lingen. 

Aan de orde is de behandeling van de volgende wetsont-
werpen: 

I. vaststelling van nadere strafrechtelijke voorziening 
pen betreffende veroordeelingen, waarbij de straf, tenzij 
de rechter later anders beveelt, niet wordt ondergaan, de 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1914:—1915. — I* 

De beraadslaging wordt hervat. 

De heer Ort, Minister van Justitie: Het is mij hoogst aan-
genaam te kunnen beginnen met mijn dank te betuigen aan 
de geachte afgevaardigden die het beginsel waaraan dit wets-
ontwerp zijn ontstaan te danken heeft, evenals de wijze waar-
op de regeling daarvan in dit wetsontwerp plaats had, hier 
gisteren op zoo overtuigende wijze hebbeu verdedigd en 
daarbij de wenschelijkheid hebben aangetoond, dat het iusti-
tuut van de voorwaardelijke veroordeeling zoo spoedig moge-
lijk in ons land zal worden ingevoerd. Zoowel de heer van der 
Feltz als, vooral ock op practische gronden, de heer Verheijen 
hebl>en verklaard, dat dit wetsontwerp hun instemming kon 
wegdragen, en dat ook in verband met ous strafstelsel daar-
aan niets in den weg stond. Wel heeft de geachte afgevaar-
digde de heer Verheijen daarbij niet gelukkig genoemd de 
tijdens de behandeling in de Tweede Kamer aangebrachte 
vcrliooging van de grens voor do voorwaardelijke veroordee-
ling tot een jaar gevangenisstraf, maar eenig principieel 
bezwaar tegeu het wetsontwerp zag de geachte afgevaardigde 
daarin niet. 

Een meer gereserveerde, een meer aarzelende houding is 
ten aanzien van dit wetsontwerp aangenomen door den heer 
van Basten Batenburg. De heer van Basten Batenburg vrees-
de, dat door dit wetsontwerp de vergeldingsidee op den achter-
grond zou worden geplaatst. Dit argument zal ik hierna bij 
de beantwoording van de principiëele bezwaren tegen het 
wetsontwerp nader onder do oogen zien. 

Overigens heeft do geachte afgevaardigde enkele bezwaren 
van meer practischon aard geopperd: de geachte afgevaar-
digdo heeft er op gewezen, dat bij uitvoering der voorgestelde 
regeling de rcclasseeringskosten zullen stijgen, nl. de kosten, 
verbonden aan de aanstelling van bijzondere ambtenaren 
en aan subsidies voor reclasseeringsinstellingen. Mijnheer 
de Voorzitter! Ik geef dit gaarne toe, maar de geachte 
afgevaardigde moge daarbij niet vergeten, dat tegenover 
die vermeerdering' van reclasseoringsuitgaven staat een zeer 
groots vermindering van aan de uitvoering der opgeschorte 
straffen verbonden kosten. Het is op het oogenblik niet te 
ramen hoe groot de besparing aan onderhoudskosten van 
gevangenen ten gevolge van de invoering der voorwaarde-
lijke veroordeeling zal zijn, maar dit staat toch zeker wel 
vast, dat het bedrag van de aldus bespaarde kosten dat van 
de meerdere reclasseeringsuitgaven zeer aanzienlijk zal blij-
ken te overtreffen. 

De geachte afgevaardigde heeft ook nog vrees te kennen 
gegeven, dat bij de reclasseering der voorwaardelijk veroor-
deelden het particulier initiatief te veel zal worden gedrukt 
door de aanstelling van de nieuwe bijzondere ambtenaren voor 
de reclasseering. Ik acht die vrees niet gegrond, want ook in 
die gevallen waarin door den rechter een bijzonder ambtenaar 
met den bijstand van een voorwaardelijk veroordeelde zal 
worden belast, zal toch steeds, zoodra meer ingrijpende reclas-
seeringsmaatregelen blijken noodig te zijn ten aanzien van 
den veroordeelde, de tusschenkomst van een particuliere 
reclasseeringsinstelling moeten worden ingeroepen. Het stel-
sel van reclasseering van het jaar 1910, hetwelk ook tot do 
voorwaardelijke veroordeelden zal worden uitgebreid, is, dit 
is den geachten afgevaardigde zeker bekend, dat de reclit-
streeksche reclasseering van staatswege slechts daar toepas-
sing vindt waar het particulier initiatief te kort schiet. Op 
dit punt stemt derhalve de voorgenomen regeling, die nog 
nader zal moeten worden ingevoerd en uitwerking zal vinden 
in een algemeenen maatregel van bestuur, geheel overeen 
met de inzichten, door den geachten afgevaardigde op dit 
punt gekoesterd. 

Ik ga thans over tot een bespreking van hetgeen hier 
gisteren op principieele gronden door de heeren van don 
Berg, Lucasse en Bavinck tegen het wetsontwerp is aange-
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roerd, doch op zoo welwillende wijze — ik stel er prijs op 
dit te verklaren — dat ik mij gaarne in liet debat niet zulke 
tegenstanden begeef, 

De bespreking van bun beewsrefe zal m. i. het best kunnen 
geschieden aan de liaml van de uiteenzetting van de begin-
selen, welke naar mijn meening aan het tegenwoordige weis-
ontwerp ten grondslag liggen. Bestaat er tegen de invoering 
van het instituut, meer in het bijzonder tegen de wijze 
waarop het in dit ontwerp ia geregeld, bezwaar in verband 
met het stelsel, waarop onze strafwetgeving steunt!'' M. a. w. 
is wellicht de tlieorie, waarop deze wetsvoordracht steunt, 
ia 6trijd met ons bestaand strafstelsel? Dit is naar het mij 
toeschijnt de eenige vraag waar het op aankomt. Het ant-
woord daarop is m. i. beslissend voor de vraag of1 het 
instituut een plaats zal mogen innemen in onze strafwet-
geving, en ik zeg dit niet nog meer recht, omdat de bepa-
lingen van dit wetsontwerp bestemd zijn om te worden 
ingelascht in en daardoor deel uit te gaan maken van ons 
Wetboek van Strafrecht. De vraag is dus alleen deze: welk 
stelsel heeft dit wetboek aanvaard? Welk systeem, welke 
theorie is eigen aan ons Wetboek van Strafrecht? En dan 
is het antwoord dit, dat dit wetboek op een stelsel is ge-
bouwd, door den Minister Modderman bij de toelichting van 
het wetboek aldus uitgedrukt, dat de theorie die daaraan 
ten grondslag ligt is die, welke het belang van de maat-
schappij op den voorgrond stelt, maar tevens van strijd 
tusschen de belangen van de gemeenschap en van het indi-
vidu niet wil weten. 

Te voren had Minister Modderman met een kort woord 
besproken twee andere theorieën, die bij het opstellen van 
het Wetboek van Strafrecht door de commissie belast met 
bet ontwerpen van dat wetboek en later door de Regeering 
in het bijzonder waren onderzocht, en wel in de eerste plaats 
de theorie die door hem werd aangeduid als uitsluitend 
gericht op het belang van de maatschappij en waarbij het 
waarachtig zedelijk belang van het individu wordt opge-
offerd. zonder dat men daarbij de moeite neemt om te onder-
zoeken of die opoffering door het belang der maatschappij 
gebiedend wordt gevorderd, een standpunt dat samenhangt 
met de z.g. afschrikkingstheorie, afschrikkend hetzij direct 
door de straf voltrekking, hetzij indirect door de straf bedrei-
ging. In de tweede plaats was onderzocht de z.g. verbete-
ringstheorie, de theorie lijnrecht staande tegenover de 
eerste en waarin het belang van het individu op den voorgrond 
en dat van de maatschappij meer op den achtergrond wordt 
gesteld. Met het oog op deze beide theorieën stelde Minister 
Modderman de vraag: is het inderdaad noodig in een van 
deze twee uitersten te vervallen en is het a priori zoo zeker, 
dat men het belang der maatschappij niet uitnemend kan 
handhaven zonder het zedelijk waarachtig belang van den 
overtreder op te offeren? En nu heeft, zoo besloot hij, de 
ervaring, de beste leermeesteres, het antwoord gegeven en 
geleerd, dat in het belang der maatschappij de straf wel een 
leed, maar geenszins een kwaad behoeft te zijn. 

Wanneer men nu in aanmerking neemt dat door dien 
Minister reeds te voren was verklaard dat naar de idee van 
het Strafwetboek elke straf moet zijn een ultimum remedium, 
waaruit volgt dat een straf slechts daar toepassing mag en 
moet vinden waar, den gegeven maatschappelijken toestand 
in aanmerking genomen, geen ander, zachter middel moge-
lijk is om de naleving van een gegeven gebod te verzekeren, 
dan geloof ik dat ik mij op deze toelichting mag beroepen 
tot staving van mijn meening dat in ons Strafwetboek straf-
recht is noodzakelijkheidsrecht, waarbij men voortdurend 
beeft in aanmerking te nemen de voldoening aan twee 
eischen. die daarbij tot hun recht moeten komen, bet maat-
schappelijk belang, het belang van den Staat aan de eene en 
bet belang van het betrokken individu, van den persoon des 
daders aan de andere zijde. Manr ook nog — en het is van 
belang daarop te letten — is van dat recht een karakter-
trek, dat nakoming der gebods- en verbodsbepalingen 
dwingend wordt verzekerd, dat de straf, die wordt 
opgelegd en die wordt bedreigd, een voldoende preventief 

karakter heeft, en daaruit volgt, dat ook in dit. stelsel, in 
het stelsel van om Wetboek van Strafrecht, zeer zeker in do 
straf een afschrikkend en voor een deel een velgeldend 
element is gelegen. Dit stelsel is ongetwijfeld niet wat men 
noemt: het dassieke stelsel; de absolute vergeldingstheorie 
is daarin niet neergelegd en evenmin viert daarin de zuivere 
verbeteiingstheorie haar hoogtij, vermit; de verbetering van 
het individu alleen binnen de grenzen van het maatschappe-
lijk belang zal kunnen worden nagestreefd, maar het is een 
theorie, die in aanmerking neemt den schuldgraad van den 
dader en met behoud van de noodzakelijke afschrikkende en 
vergelding-elementen medebrengt dat nooit verder worde ge-
gaan dan voor het staatsbelang noodzakelijk ia, dat liet leed 
nooit zwaarder zal zijn dan met het oog op liet belang van 
den Staat, op het algemeen belang strikt wordt gevorderd. 

De uiterste consequentie van dit stelsel zou ongetwijfeld 
zelfs toelaten dat onder bijzondere omstandigheden, in bij-
zondere gevallen, waarin het belang van de rechtsorde straf 
niet eischte, de dader zelfs niet zou worden gestraft en in dit 
opzicht eluit het zich volkomen aan bij het ook bij ons gol-
dende opportuniteitsbeginsel. Ik behoef daarop echter in ver-
band met deze wetsvoordracht thans niet in te gaan, want 
van het niet ondergaan van de als verdiend door den rechter 
opgelegde straf is in deze m. i. niet de rede, zij het ook dat 
bij de voorwaardelijke vei oordeeling de straffen zullen be-
staan in een leed hetwelk, overigens voldoende ao.n de eisehen 
van straf, als gevolg van een overtreding van een gebod of 
verbod, d a t i s quia peccatum opgelegd, niet als zoodanig is 
opgenomen in de lijst van het voor de opnoeming der straffen 
aangewezen art. 9 van het Wetboek van Strafrecht. 

Toetst men deze theorie van het Strafwetboek aan de be-
palingen van deze wetsvoordracht, dan blijkt daaruit m. i. 
onwedersprekelijk, dat de voorwaardelijke veroordeeling daar-
van is een uitvloeisel, dat in de voorwaardelijke veroordee-
ling, gelijk deze in dit wetsontwerp is geregeld, wordt ver-
wezenlijkt het zooeven door mij aangeduide beginsel, dat 
in het Wetboek van Strafrecht is neergelegd. En daarmede 
is voor mij de rechtvaardiging van het nieuwe instituut ge-
geven. 

In hoeverre zich de invoering van het nieuwe instituut 
met andere theorieën dan die aan het Strafwetboek ten grond-
slag liggen, verdraagt, kan ten deze niet van overwegende 
beteekenis zijn. Intussehen wil ik gaarne verklaren, dat m. i. 
het stelsel van dit wetsontwerp noch de absolute vergeldings-
theorie, noch met de zuivere verbeteringstheorie strijdt. 
Thans kom ik tot een nadere weerlegging van de principiëele 
bezwaren in deze Kamer tegen het ontwerp ingebracht. De 
heeren van den Berg, Lncasse en Bavinck hebben allen in den 
grond dit bezwaar, dat huns inziens bij de toepassing van het 
nieuwe instituut de als verdiend door den rechter opgelegde 
straf bij een succesvol doorstaan van den proeftijd niet wordt 
ondergaan. Ik acht het daarom gewenscht het juridische 
karakter van de voorwaardelijke veronrdeeling nog eens 
scherp te formuleeren. Het eenvoudigst kan dit geschieden 
aan de hand van hetgeen plaats heeft bij de voorwaardelijke 
invrijheidstelling. Wanneer bijv. aan iemand drie jaren 
gevangenisstraf wordt opgalegd, dan zal hij, wanneer dit 
wetsontwerp wet mocht worden, reeds na twee jaren voor-
waai delijk in vrijheid worden gesteld, met een proeftijd van 
een jaar. Doorstaat hij dien proeftijd met succes, dan is 
daarmede de straf geëindigd. Volgt herroeping, dan moet hij 
het nog resteerende jaar van zijn gevangenisstraf ondergaan. 
Nu staat vast, dat de voorwaardelijke invrijheidstelling is 
een bijzondere wijze van tenuitvoerlegging van een deel 
der uitgesproken veroordeeling, dat. ook de voorwaardelijk 
in vrijheid gestelde ondergaat straf, nl. in den vorm van de 
hem bij wege van voorwaarde gedurende den proeftijd opge-
legde vrijheidsbeperkingen. Dit is ook in overeenstemming 
met hetgeen door den Rand van State is opgemerkt naar aan-
leiding van het _ instituut der voorwaardelijke invrijheid-
stelling, waar hij zegt: „Het verleenen der verlofpassen is 
slechts eene, binnen de grenzen der wet gewijzigde tenuitvoer-
legging van een deel der uitgesprokens veroordeeling, die 
daardoor niets van hare kracht verliest." 
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Wat is dus in het vervolg eigenlijk de inhoud van een uit-
ipraak waarbij de rechter drie jaar gevangenisstraf oplegt? 
Deze: gij veroordeelde zult als maximum, d. w. z. in het on-
{•unstigste geval ondergaan drie jaar gevangenisstraf en een 
jaar proeftijd. Dit is dus voor het geval dat, ten aanzien van 
den veroordeelde, nadat deze voorwaardelijk in vrijheid is 
reiteld, aan het einde van den proeftijd herroeping volgt. 
Immers de veroordeelde ondergaat dan in liet geheel 3 jaar 
gevangenisstraf en 1 jaar proeftijd. De uitgesproken veroor-
deeling heeft echter ook een minimum, te weten: 2 jaren ge-
vangenisstrnf en 1 jaar proeftijd; dat is dus voor het gunstig-
ita geval dat de veroordeelde voorwaardelijk in vrijheid wordt 
gesteld, zoodra het mogelijk is, na twee jaar. en dat hij den 
proeftijd met succes heeft doorstaan. 

Binnen de grenzen van dat maximum en van dat minimum 
wordt nu tot zekere hoogte de feitelijke duur van de straf 
door het gedrag van den veroordeelde bepaald. Men kan 
geenszins zeggen dat degene te wiens aanzien de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling wordt bevolen, per se lichter wordt 
gestraft dan degene te wiens aanzien dit niet het geval is, 
want de voorwaardelijk in vrijheid gestelde krijgt cara quo 
het jaar proeftijd er boven op. De voorwaardelijke in vrijheid. 
stelling heeft dus dit gevolg dat een veroordeeling tot drie 
jaar gevangenisstraf naar de wet moet worden opgevat als 
een veroordeeling tot straf, waarvan het maximum is drie jaar 
gevangenisstraf en een jaar proeftijd en het minimum 2 jaren 
gevangenisstraf en 1 jaar proeftijd, terwijl binnen die gren-
zen de feitelijke duur der straf mede van het gedrag van den 
veroordeelde afhangt. 

Welnu, geheel analoog staat de zaak bij de voorwaardelijke 
veroordeeling. Een voorwaardelijke veroordeeling tot 6 maan-
den gevangenisstraf met een proeftijd bij voorbeeld van tWM 
jaar wil zeggen een veroordeeling tot een straf waarvan het 
maximum is twee jaar proeftijd en 6 maanden gevangenis-
straf en waarvan het minimum, in het voor den veroordeelde 
gunstigste geval, is twee jaar proeftijd, d. w. z. twee jaar 
onderwerping aan de hem door den rechter bij wege van voor-
waarden opgelegde vrijheidsbeperkingen. Binnen die grenzen 
hangt wederom de feitelijke duur en zelfs tot zekere hoogte 
de intensiteit der straf af van het gedrag van den veroor-
deelde, d. W. z. van den graad van schuld, gelijk die nader 
blijkt bij den veroordeelde aanwezig geweest te zijn. namelijk 
bij het plegen van het feit. Gedraagt de veroordeelde zich 
goed, d. W. z. blijkt hij daardoor inderdaad te zijn de betrek-
keiijk voor de rechtsorde minder gevaarlijke persoon waar-
voor de rechter hem aanvankelijk houdt, dan ondergaat hij 
enkel den zachteren vorm van de vrijheidsbeperkingen der 
voorwaarden. Gedraagt hij zich daarentegen slecht, blijkt 
zijn karakter m. a. w. voor de rechtsorde veel bedenkelijker 
te zijn dan de rechter aanvankelijk aanneemt, blijkt m. a. w. 
dat zijn schuld grooter was, dan ondergaat hij het geheel of 
een deel van zijn proeftijd en bovendien nog de zes maanden 
gevangenisstraf. Ér treedt dan in wat men genoemd heeft 
de automatische correctie bij de voorwaardelijke veroordee-
lii'g. 

Inderdaad, deze instelling corrigeert zich zelf; zij brengt 
mede een straf van relatief bepaalden duur met een maximum 
en een minimum, terwijl de feitelijke duur zich in het aljje-
meen regelt naar de persoonlijkheid van den dader, gelijk 
die persoonlijkheid zich tijdens den proeftijd nader openbaart, 
welke openbaring tevens op den schuldgraad bij het begaan 
van het feit een nader licht werpt. 

Uit het gezegde vloeit aanstonds voort, dat geenszins een 
voorwaardelijke veroordeelinjj tot zes maanden jjevangenis-
straf perse lichter is dan oen onvoorwaardelijke; zij kan. {je-
lijk gezegd is, zwaarder zijn. Immers de twee jaren proeftijd 
+ de zes maanden gevangenisstraf, die de veroordeelde in 
het ongunstigste geval ondergaat, zijn zwaarder dan de zes 
maanden gevangenisstraf alleen. Als regel zal zij echter lich-
ter zijn, want de last tot tenuitvoerlegging zal brj een goede 
toepassing van het instituut uitzondering blijken. Maar uit 
het feit dat een voorwaardelijke veroordeeling cara quo zelfs 
zwaarder kan zijn dan een onvoorwaardelijke, blijkt aanstonds 

dat geenszins dit wetsontwerp beoogt clementie tegenover 
misdadigers Ie bevorderen. Wel echter beoogt dit ontwerp, 
gelijk ik reeds Isetoogde, te bevorderen dat misdadigers niet 
strenger worden gestraft dan het staatsbelang vordert en zij 
ook hebben verdiend. Verdiend bij de voorwaardelijke ver-
oordeeling nu is een straf van relatief bepaalden duur, een 
straf welker feitelijke duur zicli automatisch regelt naar da 
meerdere of mindere gevaarlijkheid en hardnekkigheid, die 
de aan de rechtsorde vijandige wil van den misdadiger (blij-
kens zijn gedrag tijdens den proeftijd) inderdaad bezat. De 
intensiteit v in den aan de reentsorde vijandigen wil van den 
misdadiger bepaalt nu diens schuldgraad. 

In zoover kan veilig worden beweerd, dat ooi de feitelijke 
duur van de straf door den nader gebleken schuldgraad wordt 
bepaald. En daaruit blijkt opnieuw, dat van het standpunt 
der vergeldingsleer tegen het nieuwe instituut, gelijk het 
in dit wetsontwerp" wordt voorgesteld, geenerlei bezwaar be-
hoeft te worden gevoeld, laat staan een onoverkomelijk 
bezwaar. En dat het instituut met de theorie, welke aan het 
Wetboek van Strafrecht ten grondslag ligt, met de theorie 
van het minimum leed, dat liet staatsbelang vordert, geheel 
in overeenstemming is, ja, dat de invoering der voorwaar-
gelijke veroordeeling door die theorie zelfs wordt geëischt, 
heb ik reeds zooeven trachten aan te toonen. 

De ervaringen in het buitenland maken aannemelijk, dat 
de invoering van de voorwaardelijke veroordeeling op het 
criminaliteitsverloop geenszins een ongunstigen invloed 
heeft. In ieder geval is een zoodanige ongunstige invloed 
nergens kunnen worden aangetoond. Hieruit volgt, dat het 
totale quantum leed, dat de Staat thans bij de strafrechtelijke 
repressie aanwendt, grooter is dan noodzakelijk is te achten, 
en op het standpunt der zoogenaamde noodzakelijkheids-
theorie is de oplegging van niet door het staatsbelang gevor-
derd leed ongerechtvaardigd. En wrel even ongerechtvaardigd 
als liet zou zijn om wagens een strafbaar feit gevangenis-
straf op te leggen, indien dit met een lichtere straf, b.v. 
een geldboete, voldoende kan worden geboet. 

Thans nog een enkel woord over hetgeen door elk der 
hoeren, die gisteren tegen bet wetsontwerp principiëele be-
zwaren hebben geopperd, te berde is gebracht. De heer van 
den Berg heeft het denkbeeld aan de hand gedaan — dat 
zeker alle overweging waard is — om de lijst van straffen 
in artikel 9 van het wetboek aan te vullen met nieuwe straf-
vormen van denzelfden aard als die, welke bij invoering 
der voorwaardelijke veroordeeling langs den weg der voor-
waarden zullen kunnen worden opgelegd en de heer Bavinck 
heeft een dergelijke meening ook als de zijne te kennen 
gegeven. 

Maar bewijst dit eigenlijk niet. dat de aan de vergeldinqs-
leer ontleende bezwaren van die beide geachte afgevaar-
digden feitelijk geringer zijn dan men uit hun belang-
wekkende redevoeringen zou kunnen afleiden? Waar de 
geachto afgevaardigden zelf het denkbeeld aan de hand doen 
om nieuwe straffen in te voeren gelijk de rechter die krach-
tens de nieuwe regeling bij wijze van voorwaarden zal kunnen 
opleggen, daar mag hieruit worden afgeleid, dat het stelsel, 
door de geachte afgevaardigden ten deze voorgestaan, van 
dat van het ontwerp toch niet zoo heel veel verschilt. 

Door prof. Bavinck is betoogd, dat de vergeldingsleer der 
Christelijke philosofen niet die is van het Oude Testament, 
doch dat deze van ouds niet slechts de daad, maar evenzeer 
den dader en diens eigenschappen als basis hebben gebezigd 
voor de bepaling der maat van strafbaarheid en straf. 

Dit moge van de Christelijke theologen waar zijn, van de 
Christelijke rechtsgeleerden kan het echter niet worden 
gezegd, althans in zooverre dat naar hun oordeel de eigen-
schappen van den dader bij de bepaling der strafmaat slechts 
oen zeer secundaire rol spelen en de daad zelf de eigenlijke 
bron is van de strafmaat. Althans de hier te lande bekende 
antirevolutionnaiie stia frechtschrijver en bestrijder der 
voorwaardelijke veroordeelinjr mr. Gewin heeft juist als 
een zijner hoofdargumenten tegen de voorwaardelijke ver-
ooi deeling gesteld, dat op die wijze de rechter zich te veel 
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door den perscon des daders, diens eigenschappen, zou laten 
beïnvloeden. 

Hij zegt — ik beb dat overgenomen uit het Tijdschrift van 
Strafrecht, deel 1G, bladz. 67: 

„Bovendien gaat het bij voorwaardelijke veroordeeling 
in de eerste plaats om den persoon des daders, dien men 
niet kent, terwijl het bij ons tegenwoordige stelsel in de 
voornaamste plaats aankomt op beoordeel ing van de 
daad. die men wel kent, in elk geval beter kan kennen 
dan den persoon des daders. Voor zoover de rechter, met 
het oog op de straftoemeting, hierbij ook met den persoon 
dos daden heeft te rekenen, achten wij hem ook thans 
hiertoe minder bevoegd. Wij betwijfelen, of het nu wen-
schelijk is door invoering der voorwaardelijke veroorJee-
ling het bedoelde euvel te versterken en des rechters 
tcch reeds groote discretionnaire bevoegdheid nog uit 
te breiden." 

Ik wensch nog een andere opmerking van den heer Bavinck 
onder de oogen te zien. De geachte afgevaardigde oordeelt, 
dat het jus talionis, de zuivere vergeldingsidee in het Oud-
Teslamentische Mozaïsche recht feitelijk niet gold. Slechts 
een enkele maal zou dit voorkomen, doch later geheel zijn 
verzacht. Dit zou in tegenstelling zijn met het oud-Babyloni-

ische recht, de wetgeving van Hammoerabi. Zijn deze stellin-
gen juist r- Ik betwijfel het. Wel is het waar, dat de onbe-
perkte talio in het latere wetboek van Jozia beperkt werd tot 
de valsche getuigenis, hetgeen men vindt in Deuteronomiuni 

,19 v. 16 tot 21, doch de priesters hebben blijkbaar de oude 
taliotraditie tegen de wet in vastgehouden, zoodat in de 
jongste Isiaëlietische wetgeving de talio weer in vollen om-
vang is hersteld, Leviticus 24, v. 19: „breuk voor breuk, oog 
voor oog, tand voor tand", en evenzoo Nunieri 35, v. 12. De 
wetgeving van Hammoerabi daarentegen stond niet op het 
strakke vergeldingsstandpunt, doch hield uitdrukkelijk reke-
ning met den persoon en de maat en het opzet van den dader 
(art. 206 Hammoerabi: de dader van een mishandeling wordt 
niet gestraft als hij zweren kan niet wetens te hebben ge-

.elagen). Zoo ook art. 5, art. 218, enz. Prof. Wildeboer zegt 
;dan ook: 

„Ons treft, dat Hammoerabi (2250 v. Chr.) reeds de 
bloedwraak heeft afgeschaft. Deze oude koning staat 
Teeds op ' t hoogere standpunt van ' t meest profetische 
boek van Israël's wetgeving, nl. van Deuteronomium." 
(Tijdschr. v. Strafr., deel XVI, p. 93.) 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nog tot andere opraerkin-
,gen van den geachten afgevaardigde. Ik heb reeds, naar het 
mij voorkomt, bij de beschrijving van het strafkarakter der 

'voorwaardelijke veroordeeling weerlegd de contradictie, het 
hinken op twee gedachten, door dien geachten afgevaardigde 
aan het stelsel van het wetsontwerp verweten, toen hij zeide, 
dat daarin eenerzijds een zeker leed als verdiend wordt or>sre-
legd, terwijl anderzijds, op grond weder van persoonlijke 
omstandigheden, van het doen ondergaan van dat leed voor-
loopig wordt afgezien. Ik mag er nog op wijzen, dat de vast-
stelling van den schuldgraad, waartoe de straf in evenredig-
heid moet staan, niet is van zoo eenvoudigen aard als de 
geachte afgevaardigde op mij den indruk maakt te meenen. 

Het is voor den rechter dikwijls zeer bezwaarlijk om den 
schuldgraad bij den overtreder der Strafwet scherp vast te 
stellen? Dikwijls zijn te dien aanzien meerdere opvattingen 
mogelijk, die tusschen twee uitersten, tusschen de aanname 
van"een meer verdorven gezindheid, en de onderstelling van 
geringere schuld schommelen. _ 

Wat is nu meer logisch dan dat ter zake van die relatief 
bepaalde schuld ook een relatief bepaalde straf als verdiend 
wordi opgelegd? Gelijk ik reeds zeide, wordt bij de voor-
w; u.i'.-lijke veioordeeling een straf opgelegd met een maxi-
mum en eon minimum en wordt binnen de grenzen daarvan 
<lc feitelijke duur der straf in het algemeen door den nader 
aan den dag getreden schuldgraad, blijkende uit het gedrag 
van den delinquent tijdens den proeftijd, bepaald. In zoover 

(Minister Ort e. a.) 
wordt bij de voorwaardelijke veroordeeling een verdiend leed 
zoowel opgelegd als ondergaan en is, naar liet mij voorkomt, 
de contradictie, welke de geachte afgevaardigde in het stelsel 
van het wetsontwerp ziet, inderdaad niet aanwezig. 

Ik kom tot ee.i ander onderwerp. De moeilijkheid, waarop 
de geachte afgevaardigde wees om aan het nieuwe instituut 
een gepasten naam te geven, hangt zonder twijfel met de ge-
compliceerdheid van het instituut samen, met een geeompli-
ceerdheid, welke het moeilijk maakt om de verschillende 
elementen, welke de voorwaardelijke veroordeeling in zich 
bevat, onder één korte benaming te vereenigen. Bij andere 
gecompliceerde rechtsinstituten is dezelfde moeilijkheid 
ondervonden. Ik herinner den geachten afgevaardigde aan 
de bezwaren, welke tegen den term: collectieve arbeidsover-
eenkomst, zijn geopperd. 

Natuurlijk duif ik niet de hoop uitspreken, dat de geachte 
afgevaardigde door mijn uiteenzetting tot het stelsel van 
het wetsontwerp zal zijn bekeerd, maar de warmte, waarmede 
de geachte afgevaardigde de meerdere specialiseering van de 
schuld en de individualiseering tegenover den dader, welke 
dit wetsontwerp zal brengen, heeft begroet, doet mij toch de 
verwachting koesteren, al is die dan ook niet zoo heel groot, 
dat de geachte afgevaardigde die eindigde met ten aanzien 
van dit wetsontwerp uit te spreken een voorwaardelijke ver-
oordeeling, waarbij hij mij waarschijnlijk als voorwaarde 
heeft opgelegd een bevredigende uiteenzetting van de gron-
den van dit wetsontwerp, zoo mogelijk zal willen aannemen 
dat aan die voorwaarde is voldaan en dientengevolge zijn ver-
oordeeling niet zal willen handhaven. 

Het gesprokene door den heer Lucasse vindt in het vooraf-
gegane grootendeels zijn beantwoording. Alleen wil ik ten 
opzichte van dien geachten afgevaardigde nog opmerken, dat 
ook m. i. noch een veroordeeling als zoodanig, noch een ver-
volging, als straf kan worden aangemerkt, wel daarentegen 
de vrijheidsbeperking, welke de voorwaardelijke veroordeeling 
ten gevolge heeft. 

De geachte afgevaardigde heeft ook bezwaar gemaakt tegen 
de toepassing van het nieuwe instituut ten aanzien van 
recidivisten. De geachte afgevaardigde, die zelf tot de rech-
terlijke macht behoort, zal mij wel willen toegeven, dat de 
rechter, vooral in de latere jaren, tegenover recidivisten 
zóó gestreng pleegt op te treden, dat er inderdaad geen vrees 
behoeft te bestaan voor een te ruim gebruik van het nieuwe 
instituut tegenover recidivisten. Maar aan den anderen kant 
moet m. i. de gelegenheid blijven bestaan om den rechter, 
ook ten aanzien van den recidivist, zijn vrij oordeel te laten. 

De heer Bavinck: In het algemeen ben ik geen vriend van 
replieken, omdat bij het spreken in eersten termijn de ver-
schillende standpunten klaar en helder genoeg tegenover 
elkander zijn uiteengezet en de repliek in den regel niet dient 
om daarin grootere zuiverheid te brengen. Doch om den ernst 
en de degelijkheid van hetgeen door den Minister tegenover 
de bestrijders van zijn ontwerp, en meer in het bijzonder 
tegen mij, in het midden is gebracht, acht ik mij toch ver-
plicht, niet om een repliek te leveren, maar wel om enkele 
kantteekeningen te maken. 

De eerste is deze. Daargelaten nu de vraag of het instituut 
van de voorwaardelijke veroordeeling past in ons Strafwet-
boek, is het m. i. toch geoorloofd, wanneer men tegen het 
instituut van de voorwaardelijke veroordeeling principieele 
bezwaren heeft, die in het midden te brengen, al zou daaruit 
wellicht voortvloeien, dat men dergelijke principieel© be-
zwaren ook tegen sommige deelen van het Strafwetboek moest 
koesteren. Immers het Strafwetboek moge nog zoo goed zijn, 
het behoeft daarom nog niet te worden beschouwd als een 
norm voor het recht of het strafrecht. 

In de tweede plaats. Het is volkomen waar, voor zoover 
ik het beoordeelen kan, dat inderdaad in het bestaande straf-
recht gerekend wordt met het belang van den overtreder, van 
den dader, dat ook daarbij de idee van de noodzakelijkheid 
een rol speelt. Daartegen heb ik mij gisteren dan ook niet 
verklaard; ik heb juist getracht in het licht te stellen, dat de 
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idee van de vergelding goed opgevat, deze andere elementen 
van verbetering, van afschrikking, van noodzakelijkheid ook 
opneemt en dat daarmede rekening kan worden gehouden. 
Ik hob alleen gewaarschuwd tegen het in den tegenwoordigen 
tijd niet denkbeeldige gevaar, dat de vergeldingstheorie zelf 

Srincipeel aan deze andere theorieën wordt ten offer ge-
racht. 
In de derde plaats. Dat de voorwaardelijke veroordeeling 

geheel analoog zou zijn aan de voorwaardelijke invrijheid-
stelling, is niet juist. Daar is analogie, zonder twijfel, maar 
analogie is geen identiteit en het groote verschil tusschen 
de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorwaardelijke 
veroordeeling is hierin gelegen, dat bij de voorwaardelijke 
invrijheidstelling de straf opgelegd is en begint gedragen te 
worden en dat dan met het oog op het gedrag van den dader 
na zekeren tijd de straf wordt kwijtgescholden. Gansch anders 
is het instituut der voorwaardelijke veroordeeling. 

In de vierde plaats. De Minister zegt: de voorwaardelijke 
veroordeeling werkt niet slecht. Dit is een zeer negatieve 
uitdrukking, want het geheele instituut der voorwaardelijke 
veroordeeling wordt juist aanbevolen omdat het gunstig 
werken zal en wij hebben dus niet genoeg aan de verklaring: 
het werkt niet ongunstig. Wij moeten hebben een positief 
bewijs van de gunstige werking, en dit ontbreekt zoo niet 
geheel dan toch grootendeels, gelijk breedvoerig in het werk 
van prof. Fabitu is aangetoond. 

In de vijfde plaats. Ik heb gisteren over de vergeldings-
theorie gesproken, maar deze niet als zoodanig tegen het 
ontwerp doen optreden. Ik heb gepoogd deze zuiver voor te 
stellen zooals ze naar Christelijk beginsel, maar niet zooals 
zij soms door klassieke schrijvers eenzijdig wordt voorge-
eteld. Ik heb de vErgeldingsidee niet uitgespeeld tegen het 
wetsontwerp, maar ik ben alleen opgekomen tegen een ver-
keerde interpretatie van die vergeldingsidee, die soms ook 
wel in onze kringen heerscht. 

Ten zesde, in verband daarmede is een misverstand ge-
rezen tusschen den Minister en nivj, dat ik aanstonds uit den 
weg wil ruimen. 

Ik heb niet gezegd, dat de Christelijke theorie van vergel-
dingsidee principieel een andere is dan die van het Oude 
Testament, maar dat de vergeldingstheorie niet beteekent 
weerwraak en wraakzucht en niet gelijk is te stellen met het 
jus talionis in engeren zin. Ik heb een wezenlijk onderscheid 
gemaakt tusschen die beide, niet willekeurig, maar op grond 
van feiten aan de Schrift zelf en aan Christelijke schrijvers 
ontleend. Het jus talionis in engeren zin komt voor in het 
Oude Testament, maar het is een verkeerde voorstelling dat 
het oog om oog en tand om tand geheel de Mozaïsche wet-

f eving beheerscht. Ik heb beweerd en zou die bewerin^ door 
ewijzen kunnen staven, dat alleen in bepaalde gevallen dat 

jus talionis werd toegepast. Dit is iets anders dan de vergel-
dingstheorie die in het algemeen wel de Mozaische wet wat 
straf en schuld betreft, beheerscht. Ik heb getracht dit aan 
te dringen door te wijzen op den Codex Haniniurabi, waarin 
dit een veel ruimere plaats inneemt dan in het Oude Testa-
ment. Het jus talionis moet van de vergeldingstheorie wor-
den onderscheiden. 

Ten zevende, de Minister heeft zeer serieuze en vriende-
lrjke bestrijding gevoerd, maar mij niet kunnen overtuigen, 
dat deze wet niet zou zijn samengesteld uit tegengestelde 
factoren en dat het onmogelijk is er eenheid in te brengen. 
De bezwaren zijn door Zijn Excellentie niet genoegzaam in 
overweging genomen; ik zal ze natuurlijk niet herhalen, 
maar wensch alleen op dit punt even terug te komen, omdat 
het ook nog door den Minister is aangeroerd: de quaestie 
van het verdiend zijn. 

"Wanneer ik bijv. in de Memorie van Antwoord aan deze 
Kamer op bladz. 3 lees: 

, ,In de gevallen van een voorwaardelijke veroordeeling 
is alleen die andere straf verdiend" — dat is n.1. de 
tweede straf; 

wanneer ik lees op bladz. 4, 4de alinea: 

(Bavinck c. a.) 
. .Ia zulk een geval (waar sprake is van een voorwaar-

delyke veroordeeliug), is alleen het mindere leed ver-
diend"; 

op bladz. 5 : 
„Zulke voorwaardelijk veroordeelden mogen niet 

strenger behandeld worden dan noodzakelijk is en zy 
ook hebben verdiend", 

wanneer ik deze uitspraken lees, trek ik daaruit deze 
conclusie: die eerste straf, die opgelegd en uitgesproken 
wordt, maar daarna wordt opgMehort en eventueel later kan 
worden gedragen, is dus niet verdiend; en indien zij naar 
de eigen woorden van den Minister niet verdiend is, dan 
mag zij ook niet worden uitgesproken, opgelegd en even-
tueel later gedragen, want dan is dit met het recht prin-
cipieel in strijd. Bovendien — maar dit is een ondergeschikt 
punt — ik achtte het ook paedagogisch niet verdedigbaar, 
maar daar ga ik op het oogenblik niet op in. 

Terwijl ik dus dankbaar ben voor het antwoord van den 
Minister", kan ik mij niet voldaan verklaren en dus aan het 
wetsontwerp mijn stem niet geven. Maar ik zou toch wel 
deze vraag willen herhalen, en misschien zal de Minister 
wel zoo vriendelijk willen zijn mij daarop nog van ant-
woord te dienen, nl. deze: het goede in dit wetsontwerp 
heb ik inderdaad in warme bewoordingen en met overtuiging 
uitgesproken, en nu is mijn vraag: was er geen mogelijkheid 
om dit ongelukkig instituut — ik kan het niet anders 
inzien — te laten vervallen ©n het goede dat er in zit te ver-
krijgen langs dezen weg: dat art. 9 van de Strafwet wordt 
uitgebreid of dat enkele artikelen aan art. 14 worden toe-

f evoegd? Waartoe is dit gansche voorwaardelijke veroor-
eelingsinstituut van noode? Het brengt eenvoudig de 

mensdien, ook de rechters, volkomen in de war; het is een 
verkeerd element in onze strafrechtpleging, dat totaal over-
bodig is; bet goede er in zou langs eenvoudiger weg beter 
verkregen kunnen worden. Ik druk mij te sterk uit, omdat 
ik er niet voldoende over oordeelen kan, maar ik bedoel 
alleen de bescheiden vraag: zou het niet mogelijk geweest 
zijn om langs een eenvoudiger weg verbetering te krijgen, 
door opneming van een nieuw artikel in ons Strafwetboek, 
zonder het instituut der voorwaardelijke) veroordeeling? 

De heer van den Berg : Mijnheer de Voorzitter! Evenals 
de vorige geachte spreker moet ik beginnen met den Minister 
dank te betuigen voor de huinane wijze waarop hij het debat 
heeft gevoerd. Ik wensch intusschen nog een paar opmer-
kingen te maken ten aanzien van de rede van den Minister 
en een vraag te doen die ik gisteren ook had kunnen doen, 
maar waaraan ik toen niet heb gedacht. 

De Minister betoogde in de eerste plaats, dat de voorwaar-
delijke veroordeeling zou passen in ons Strafwetboek, en hij 
heeft zich daarbij beroepen op het ontstaan van dat wetboek. 
Maar wanneer ik naga, dat dit Strafwetboek nu niet een be-
paalde strafrechttheorie volgt, maar dat het een soort be-
middelingsproduct is — ik zou er haast kunnen bijvoearen: 
met een conservatief tintje — dan zal de Minister mij toe-
geven, dat geen van de personen, die aan het ontstaan van ons 
Strafwetboek aandeel nebben gehad, ooit kunnen gedicht 
hebben dat later daarin zou kunnen worden gevoegd een in-
stelling, welke haar grond vindt in de nieuwere positieve 
school. En waar die nieuwere positieve school er op drijft, 
dat het begrip schuld zooveel mogelijk, zoo niet geheel, uit 
het strafrecht wordt geweerd, waar men in plaats van de 
schuld stelt den lichamelijken en geestelijken toestand van 
den delinquent, en waar de voorwaardelijke veioordeeling 
van die theorie een product is, geloof ik, dat men werkelijk 
niet kan staande houden, dat. wijlen Minister Modderman, 
die in laatste instantie het Strafwetboek heeft verdedigd, 
daarmede akkoord zou zijn gegaan. 

In de tweede plaats merk ik op, dat het scherpzinnig be-
toog van den Minister, dat de straf toch wel wordt uitge-
voerd, mij inderdaad niet heeft kunnen overtuigen. Het gaat 
toch niet aan om staande te houden, dat een straf die niet 
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wordt toegepast, maar opgeschort, wel zou worden uitge-
\oird, en daarop toch komt eigenlijk het betoog van den 
Minister neer. 

De Minister zegt: de delinquent ondergaat dan wel niet de 
si rat, die op liet feit staat, maar hij ondergaat toch een andere 
straf: hij zal zijn vrijheid kwijt zijn: hij hoeft terechtge-
staan en al dergelijke dingen meer. Maar dan moet in iiet 
vonnis staan, dat hij tot deze straffen veroordeeld wordt, en 
dit kan men niet in het vonnis zetten, omdat die onaange-
naamheden niet in ons Wetboek als straffen bekend zijn. 

Ten derde zijn wij het er allen over eens, dat de korte 
vrijheidsstraffen niét voldoen. Dit fieldt niet alleen voor 
Nederland, maar niet minder voor het buitenland. Elke 
poging om die korte vrijheidsstraffen te verminderen zal dan 
ook door mij worden toegejuicht. Maar dan moeten voor die 
korte vrijheidsstraffen andere straffen in de plaats worden 
gesteld en dat wordt hier niet gedaan. 

De Minister zegt: de delinquent ondergaat wel degelijk 
een leed, maar, zooals ik gisteren meen betoogd te hebben, 
liet is er niet om te doen den delinquent te plagen en onaan-
genaam te zijn, neen, hij moet ondergaan de straf, die de wet 
voorschrijft. 

En eindelijk zou ik den Minister nog deze vraag willen 
doen. Wij hebben gisteren ook van den lieer van Basten 
Batenburg gehoord, dat er groote vrees bestaat — een vrees 
die ik deel — dat rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid 
zal ontstaan, omdat in dit ontwerp niet, zooals in buitenland-
sche wetgevingen, aan den rechter een leidraad wordt ge-
geven, in welke gevallen hij de voorwaardelijke veroordeeling 
zal toepassen, maar hier alles aan zijn subjectief gevoelen 
wordt overgelaten. Op dit punt is de Minister zooeven niet 
ingegaan, maar het is uit een practisch oogpunt toch een 
hoogst belangrijke zaak. Nu zou ik den Minister willen 
vragen, welken invloed hij meent, dat de voorwaardelijke 
veroordeeling zal hebben op de middelen van hooger beroep 
en van cassatie. Van cassatie zal, voor zoover ik de zaak 
begrijp, nooit sprake kunnen zijn. Wel bijv. in Frankrijk. 
Indien daar een rechter iemand voorwaardelijk heeft yeroor-
deeld in een geval waarin de wet dat niet toelaat, bijv. bij 
een recidivist, dan is er schennis van de wet. Ik zou echter 
7iiet weten hoe men bij ons een middel van cassatie zou kun-
nen formuleeren, zelfs bij de grootste excentriciteiten van 
den Techter. Ook het hooger beroep hangt in dit wetsontwerp 
eigenlijk in de lucht, en had naar mijn meening geregeld 
moeten zijn. Ik kan in de regeling niet vinden of een vonnis 
van voorwaardelijke veroordeeling appellabel zal zijn, en dit 
klemt vooral bij de kantonrechters. Zullen de vonnissen van 
kantonrechters, die niet appellabel zijn, appellabel worden, 
wanneer het een voorwaardelijke veroordeeling betreft? Op 
dit oogenblik heeft men tegen dergelijke vonnissen van de 
kantonrechters geen andere voorziening dan de cassatie, 
maar die vervalt m. i. ten aanzien van de voorwaardelijke 
vonnissen. Ik zou dus gaarne zien, dat de Minister toelichtte 
hoe hij zich voorstelt, dat deze wet zal werken op het gebied 
der cassatie en van het appèl. 

De heer Ort, Minister van Justitie: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik zal met een zeer kort woord de verschillende opmerkingen 
bespreken. 

In de eerste plaats zeide de heer Bavinck, dat, al past de 
voorwaardelijke veroordeeling in ons Strafwetboek, dan toch 
zeker bezwaren tegen het stelsel zelf kunnen worden ge-
opperd. Ik zal dat natuurlijk niet tegenspreken. Ik voel heel 
goed, dat men bezwaren kan hebben, die men dan trouwens 
ook zal moeten hebben tegen het Wetboek van Strafrecht, 
maar ik heb alleen de stelling verdedigd, dat voor mij, die 
aanvaardde het stelsel van het Wetboek van Strafrecht, 
afdoende redenen hestonden om een instituut, dat beant-
wocr.lde aan de beginselen van dat wetboek en zelfs door 
die beginselen gevorderd wordt, daarin op te nemen. 

In het bestaande straf recht wordt, en bij den geachten 
afgevaardigde schijnt daartegen op zich zelf' geen bezwaar 
te bestaan, mede met het belang van den dader rekening j 
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gehouden, en wel in die mate, waarin het belang der maat-
schappij het toelaat. Welnu, is dit niet juist het geval bij 
de toepassing van liet instituut van de voorwaardelijke ver-
oordeeling? 

Neemt men dan verder in aanmerking, dat aan de straf 
bij de voorwaardelijke veroordeeling ook het vergeldend 
karakter niet ontbreekt, dan zou de geachte afgevaardigde 
mijns inziens tegen het nieuwe instituut niet zooveel bezwaar 
behoeven te gevoelen. 

Vervolgens maakte do geachte afgevaardigde de opmer-
king, dat er wel analogie, maar geen idenditeit WU 
tusseheu het instituut van de voorwaardelijke invrijheid-
stelling en dat van de voorwaardelijke veroordeel ing. 

Ik heb niet beweerd, Mijnheer de Voorzitter, dat deze 
instituten dezelide zijn, maar ik heb alleen gewezen op 
het beginsel van de voorwaardelijke invrijheidstelling, dat 
geheel analoog aan dat instituut was de voorwaardelijke 
veroordeeling. en dat het mij voorkomt, dat analoge regeling 
van een instituut met een ander instituut, dat reeds deel 
uitma::kt van ons strafrecht, zich reeds daardoor aanbeveelt. 

De geachte afgevaardigde zeide nog, dat hij sprekende 
over de vergelding, het oog had op de beoordeeiing van de 
daad en van den dader. Welnu, ik heb ook) niet beweerd, 
dat in dit opzicht de geachte afgevaardigde in strijd kwam 
met zijn inzichten omtrent de vergeldingstheorie, maar ik 
heb alleen willen opmerken, dat evenzeer als in de ver-
geldingstheorie, die de geachte spreker de juiste acht, 
ook in het beginsel van de voorwaardelijke veroordeeling 
de toepassing van de straf alleen plaats vindt, indien 
acht is geslagen èn op de daad èn op den dader, maar dat met 
het oog op de nocdzakelijkheidstheorie van ons Strafwetboek, 
die ik ook in het instituut van de voorwaardelijke veroordee-
ling aanwezig ;ucht, in ieder opzicht het een en het ander 
in verzoening meet worden gebracht, en dat hetgeen op den 
dader wordt toegepast, altijd afhankelijk moet zijn van het-
geen het staatsbelang eischt. 

Ten opzichte van de talio-quaestie, heeft de geachte afge-
vaardigde opgemerkt, dat ik hem gisteren verkeerd heb be-
grepen. Wanneer dit zoo is, dan kan ik nu alleen zeggen, dat 
de gevolgtrekking die ik dan heb gemaakt, zeker niet past 
op hetgeen hij heeft gezegd. Wat betreft de vraag, of inder-
daad bij de voorwaardelijke veroordeeling wordt opgelegd 
een straf die verdiend is, hetgeen de geachte afgevaardigde 
meent in twijfel te moeten trekken, ja, zelfs te moeten ont-
kennen, ik heb reeds in eerste instantie getracht aan te 
toonen, dat hetgeen verdiend wordt, juist wordt uitgedrukt 
dooi' iiet vonnis, waarbij de voorwaardelijke veroordeeling 
wordt uitgesproken. Dat verdiende is het geheel van hetgeen 
in het dictum van het vonnis wordt opgenomen. Het bestaat 
in de opgelegde gevangenissetraf van art. 9 en de daaraan on-
afsoheidelijk verbonden voorwaarden. Nu moet de vraag wat 
verdiend is, afhankelijk worden gesteld van hetgeen in den 
proeftijd gebleken is de schuldgraad geweest te zijn van den 
overtreder; een schuldgraad die reeds aanwezig was bij het 
plegen van het feit, doch dien de rechter bij de berechting niet 
in staat was met geheele juistheid vast te stellen, doch die 
bij het ondergaan van den proeftijd vaster tot uiting komt. 
De straf die dan blijft als gevolg van den schuldgraad, die 
reeds door den rechter a priori was aangewezen, is de ver-
diende straf. Wanneer een veroordeelde zich goed gedraagt, 
dan bestaat de verdiende straf in den opgelegden proeftijd. 
Wanneer de veroordeelde blijkt een meer verdurven karakter 
te hebben, dan door den rechter bij zijn vonnis werd aange-
nomen. dan blijft de uitgesproken gevangenisstraf bestaan. 
In beide gevallen wordt opgelegd een door den rechter als 
verdiend aangewezen straf, zij het dan ook in aansluiting 
aan den zich eerst nader openbaronden schuldgraad. 

Ten slotte nog dit. De geachte afgevaardigde heeft mij ge-
vraagd of liet niet mogelijk zou zijn dit ongelukkige instituut, 
zooals hij het noemde, hier niet te krijgen, maar de zaak te 
regelen door uitbreiding van het art. 9. Het is echter juist een 
van de eigenaardigheden van het instituut, dat het juist aan 
den veroordeelde een gelegenheid schenkt, die anders niet zou 
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bestaan, om door een proeftijd den waren aard van zijn wil, 
gelijk die zich reeds in zijn handeling had geopenbaard, te 
doen kennen. Dit zou niet worden bereikt indien den over-
treder aanstonds de alsdan in art. 9 in te voegen nieuwe straf 
werd opgelegd. Dan zou het toch niet meer mogelijk zijn hem 
de zwaardere straf, die hij alsnog zou blijken te hebhen ver-
diend, te doen ondergaan. 

De heer van den Berg heelt gezegd, dat in het Wetboek 
van Strafrecht niet wordt gevolgd een bepaalde theorie, maar 
dat het is een bemiddeling.sproduct, en dat hij overtuigd 
is dat de samenstellers vreemd zouden opzien tegen dit in-
stituut en er niet voor te vinden zouden zijn dit in het Wet-
boek van Strafrecht op te nemen. Ik geloof dat dit niet 
geheel juist is. Ik heb gewezen op de analogie met de voor-
waardelijke invrijheidstelling, waar ook de straf _ wordt 
ondergaan gedurende den proeftijd. Toch is het niet een 
straf, in art. 9 vermeld, en juist omdat een dergelijke ana-
logische instelling in ons Wetboek van Strafrecht is opge-
nomen zou ik meenen — het is moeilijk met zekerheid uit 
te maken — dat bij de samenstellers geen bezwaar zou heb-
ben bestaan het instituut in het Wetbeok van Strafrecht op 
te nemen. 

In de tweede plaats is de geachte afgevaardigde gebleven 
bij zijn meening dat de straf niet wordt ten uitvoer gelegd. 
Ik geloof dat als ik niet heb duidelijk gemaakt dat hier een 
straf wordt uitgevoerd, nl . vrijheidsbeperkingen, die dus vel 
degelijk zijn de straf aan de overtreding verbonden, welke 
straf als de verdiende moet worden aangemerkt, dat het 
mij ook dezen keer niet zal gelukken. Ik kan alleen 
zeggen dat de straf die kan worden uitgevoerd is de straf die 
blijkt de aangewezene te zijn in verband met het gepleegde 
feit, en afhangt van den wil van den overtreder gelijk die 
zich gedurende den proeftijd openbaart. 

Voorts heeft de geachte afgevaardigde gewezen op de vrees 
die de heer van Basten Batenburg koesterde, dat er bij de 
toepassing van het instituut groote rechtsonzekerheid zou 
heerschen, omdat aan den rechter geen leidraad is ge-
geven. Inderdaad is dit zoo, maar het is immers altijd 
de taak van den rechter de strafmaat te bepalen. Daar-
voor zijn geen geschreven regelen. Het oordeel van den 
rechter hangt af van tal van omstandigheden die hij 
uit het onderzoek van de zaak leert kennen en die er hem 
toe brengen straf van zekere soort en zwaarte op te leggen. 
Op dezelfde wijze stel ik mij voor dat door den rechter zal 
worden toegepast de voorwaardelijke veroordeeling. 

Hij zal van de informatiën omtrent den persoon, van den 
indruk dien hij krijgt, van den aard van het misdrijf, van 
tal van andere omstandigheden moeten laten afhangen of er 
een geval aanwezig is, dat van het instituut kan worden 
gebruik gemaakt. Ik zie dan ook niet in, dat er een andere 
regeling dan bij de gewone straftoemeting zou moeten gelden 
als de rechter oplegt de straf besloten in de voorwaardelijke 
veroordeeling. 

De geachte afgevaardigde vroeg: Hoe moet het gaan met 
de cassatie; zal een dergelijk vonnis voor cassatie vatbaar 
zijn ? Dat hangt geheel af van het vonnis. De vraag of iemand 
in de termen valt voor de voorwaardelijke veroordeeling, zal, 
behoudens de gevallen waarin de wet die niet toelaat, wel niet 
voor onderzoek in cassatie vatbaar zijn; dan zal er niet zijn 
schending van een wet of een wettelijk voorschrift, maar dat 
is evenmin het geval wanneer thans een rechter aan een over-
troder zekere straf oplegt, mits die straf bij de wet is toege-
laten. Wanneer een overtreder wordt opgelegd een straf die 
niet staat op het misdrijf, dan is cassatie mogelijk, maar 
overigens, of de persoon in de termen valt voor een 
straf van zekere zwaarte, die vraag wordt door den rech-
ter in cassatie niet beslist, evenmin als de vraag of aan 
iemand wegens de omstandigheden waarin het feit is ce-
pleegd, te recht al of niet een voorwaardelijke veroordeeling 
is opgelegd. In dit opzicht staat het vonnis waarbij de voor-
waardelijko veroordeeling wordt uitgesproken geheel gelijk 

(Minister Ort e. a.) 

met het vonnis waarbij de zuivere veroordeeling door den 
rechter noodzakelijk wordt geacht. 

Ten slotte de vraag of het vonnis zal zijn appellabel. Mij 
komt het voor dat, waar de wet de appellabiliteit aan de 
opgelegde straf van art. 9 verbindt, zij formeel valt onder 
de bepalingen van de desbetreffende artikelen van de wet op 
de rechterlijke organisatie, waarbij in die gevallen al of niet 
hooger beroep wordt toegelaten. Het is intus.schen een vraag 
die later de rechter zal hebben te beslissen; mijn meening is 
deze, dat op dit punt geen verschil bestaat met de bepalingen 
die gelden ten aanzieu van de onvoorwaardelijke veroor» 
deel ing. 

Ik meen hiermede de verschillende nadere opmerkingen 
van de geachte afgevaardigden te hebben beantwoord. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt in stemming gebracht en met 32 
tegen 9 stemmen aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de heeren van Waterschoot van der 
Gracht, Gilissen, Polak, van Lanschot, Cremer, Regout, 
Laan, van Swaay, van Hardenbroek, Ferf, Kraus, van 
Houten, van Weideren Rengers, van der Does de Willebois, 
Bergsma, Staal. Verheijen, Bosch van Oud-Amelisweerd, van 
der Maesen de Sombreff, van Lamsweerde, Fokker, Dojes, 
van den Biesen, de Gijselaar, Zijlma, van Nierop, van der 
Feltz, Haffmans, Drucker, de Boer, van Holthe tot Echten 
en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren Franssen, Woltjer, Ree-
kers, ' t Hooft, Kuyper, Bavinck, Lucasse, van den Berg en 
de Vos van Steenwijk. 

Afwezig was bij deze stemming de heer van Basten 
Batenburg. 

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

De heer Bavilick, voorzitter van de Commissie voor do 
Verzoekschriften, brengt het volgende verslag uit: 

In handen van de Commissie is gesteld een verzoekschrift, 
onderteekend door J . M. Maury en N. C. Groot, in hoeda-
nigheid van voorzitter en secretaris van het Plaatselijk 
Comité voor de Katholieke Sociale Actie te 's Gravenhage, 
waarin wordt aangedrongen op bevordering van maatregelen, 
waardoor particuliere loterijen van privaat winstbejag alge-
heel worden beëindigd en zoo noodig de Staatsloterij eenigs-
zins worde uitgebreid, het laatste ter voorkoming dat het 
particulier initiatief op andere wijze den speeldrang in erger 
banen leide. 

De Commissie stelt voor dit verzoekschrift neder te leggen 
ter griffie, ter inzage voor de leden. 

Voorts is in handen van de Commissie gesteld een adhaesie. 
betuiging aan bovenvermeld verzoekschrift, onderteekend 
door J . Bernard Timmermans, voorzitter, en Fr . W. van 
Liempt, secretaris van de Kamer van koophandel en fabrie-
ken te Waalwijk. 

De Commissie stelt voor dit stuk voor kennisgeving aan 
te nemen. 

De Kamer vereenigt zich achtereenvolgens met de voor-
gestelde conclusies; 
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II . verhoogiiig van het IXde hoofdstuk der StaatsJ>e-
grondlij voor 1915 (Kanalisatie van de Maas in Lim-
huift) (18). 

De beraadslaging wordt heropend. 

De heer Rr gou t : Mijnlieer de Voorzitter! Wanneer wij na 
een kleine schipbreuk thans wederom in figuurlijken zin op 
de rivier de Haas gaan vareu, dan is het wellicht'niet geheel 
overbodig om heel even na te gaan hoe die kleine averij 
was ontstaan. 

Men zal zich herinneren, dat bij de openbare beraadslaging 
op 25 Maart 11. aan het einde van de vergadering door de 
liamer werd besloten om de beslissing over het toen aan de 
orde zijnde wetsontwerp aan te houden totdat door de Itegee-
ring nadere inlichtingen omtrent de vermoedelijke kosten 
der geheele Maaskanalisatie zouden zijn verstrekt. 

Dit besluit werd genomen onder eenigszins bijzondere 
omstandigheden. 

Aan de overzijde van het Binnenhof was het wetsontwerp 
met sympathie begroet en zelfs zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen en ook in deze Kamer was zoowel in liet Voor-
loopig Verslag als door alle sprekers bij het mondeling debat 
«e Maaskanalisatie toegejuicht en de geachte afgevaardigde 
uit Noordbrabant sprak zelfs het vertrouwen'uit, dat ook 
hier de aanneming zonder hoofdelijke stemming zou ge-
schieden. 

Door den Minister werd de aanneming van het wetsontwerp 
warm aanbevolen en ofschoon hij in zijn eerste rede in aan-
sluiting aan de Memorie van Antwoord had gewezen op een 
vermoedelijk sterke overschrijding der geraamde kosten en 
daarbij zelfs het cijfer van 100 millioen noemde, werd in 
weerwil van dat millioenencijfer in tweeden termijn geen 
enkel woord van critiek gericht tegen het wetsontwerp. 

Er werd slechts gerepliceerd door één lid, namelijk door 
mij, en toen, evenmin als in de tweede rede van den Minister, 
werd eenig nieuw gezichtspunt geopend en terwijl u, Mijn-
heer de Voorzitter, op het punt waart om met uw humanen, 
maar tevens zoo sympathiek krachtigen presidentieelen hamer 
de beraadslaging te sluiten, werd plotseling door den geach-
ten afgevaardigde uit Drenthe, den heer van der Feltz, een 
voorstel gedaan, hetwelk ondersteund bij monde van den 
heer van Xierop met 15 tegen 13 stemmen werd aangenomen. 

Het was een ware verrassing, niet alleen voor velen der 
aanwezige, maar vooral ook voor de zeer talrijke afwezige 
leden dezer Kamer. 

De verrassing was zelfs zoo groot, dat men onmiddellijk 
na de stemming op vrij onbedekte wijze het woord ,,over-
rompeling" hoorde uitspreken, en ik moet eerlijk bekennen, 
dat ook door mij die uitdrukking is gebruikt tegenover den 
heer van der Feitz, doch dit was in het eerste oogenblik van 
mijn verbazing en ik stel er prijs op hier te verklaren, dat 
ik het betreur, omdat ik, vooral na de toelichting mij on-
middellijk na de stemming door den heer van der Feltz ge-
geven, volkomen overtuigd ben, dat bij dien geachten afge-
vaardigde in geen enkel opzicht eenige bedoeling van over-
rompeling heeft bestaan en dat ik gaarne wil aannemen, dat 
de heer van der Feltz — ook wegens het verband door mij 
gelegd tusschen de werken in het wetsontwerp genoemd en de 
voltooiing van het kanaal —, in hooge mate verontrust, toen 
van de Ministerstaf el het cijfer van 100 millioen werd ge-
noemd, daarover zijn gedachten heeft laten gaan, en zijn 
ongerustheid kenbaar heeft gemaakt aan eenige van mijn 
medeleden, zoodat ten gevolge van het feit dat er slechte 
één korte repliek heeft plaats gehad, de Minister reeds ten 
tweeden male aan het woord was, voordat de heer van der 
Feltz gelegenheid had om zijn voorstel te doen. 

Maar wanneer ik dan volmondig erken, dat elk denkbeeld 
van overrompeling ter zijde moet worden gesteld, zal men 
van den anderen kant toch ook moeten toegeven, dat toen 
na de eerste rede van den Minister, waarin het cijfer van 
100 millioen werd genoemd, peen enkel woord van critiek 
werd vernomen, ik mijnerzijds gerechtigd was te onderstel-
len. dat het noemen van dat cijfer van 100 millioen, vooral 

ook wegens het globale karakter daarvan, geen bepaalde 
ongerustheid bij de leden der Kamer had gewekt. 

Want indien het voorstel van den heer van der Feltz was 
gedaan na de eerste rede van den Minister, dan ligt het voor 
de hand, dat ik niet zou hebben nagelaten in mijn repliek 
een bijzondere aandacht aan die kostenberekening te wijden, 
en terwijl ik mij vlei dat het mij gemakkelijk zou zijn ge-
weest om de onjuistheid van die berekening aan te toonen, 
zou, afgezien daarvan, alleen het feit, dat het voorstel 
zou zijn gedaan na de eerste rede van den Minister, tot 
gevolg hebben gehad, dat het aantal der aanwezige leden 
zooveel grooter jxm zijn geweest, dat naar menschelijke bereke-
ning de uitslag der stemming een andere werd. 

Dat de verrassing groot was, bleek ook wel uit het zeer 
groote getal afwezige leden, die met een gerus' gemoed de 
vergadering hadden verlaten. 

Zelfs ontbraken op het appèl twee Limburgsche afgevaar-
digden. Nu zal ik absoluut niet optreden als verdediger van 
het absenteïsme, moar men moet in hel oog houden dat meer-
dere leden de vergadering eerst hebben verlaten toen de 
Minister voor de tweede maal aan het woord was, zonder dat 
eenige critiek was vernomen, en dat in verband met de mobi-
lisatie, de laatste avondtrein naar het zuiden van Limburg 
nog steeds niet is hersteld, zoodat die Limburgsche leden 
die den volgenden morgen in hun woonplaats aanwezig wil-
den zijn,reeds den sneltrein te drie uur moesten nemen. 

Ik moet er bijvoegen dat ik zelf aanwezig zijnde, niet 
aan de stemming heb kunnen deelnemen, onidat ik verzuimd 
had de presentielijst te teekenen. Ik vond dit zeer onaange-
naam en ben nog altijd zeer boos op mij zelf, maar dit helpt 
weinig. Ik kan alleen als verzachtende omstandigheid aan-
halen dat ik eenigermate het slachtoffer ben geweest van 
een goeden maatregel dien ik zelf heb bevorderd, nl. de ver-
bouwing van de localiteiten dezer Kamer. Vroeger kwam 
men steeds samen in het hiernaast gelegen lokaal, waar de 
presentielijst ligt en teekende men onwillekeurig. Thans 
binnenkomend door de nieuwe gaanderij ontmoet men col-
lega's in de salie des pas perdus, met wie men in aangenaam 
gesprek raakt en wanneer het signaal voor den aanvang der 
vergadering wordt gegeven is de presentielijst uit het hier 
naast gelegen lokaal verdwenen. De eenige troost is dat mijn 
verzuim geen invloed heeft gehad op den uitslag van de 
stemming, en ik mij vast voorgenomen heb mijn leven te 
dezen opzichte te beteren en sedert 25 Maart loop ik, op 
gevaar af onbeleefd te schijnen, recht door naar de presentie-
lijst alvorens iemand te begroeten. 

Dit alles neemt echter niet weg, dat op 25 Maart een 
formeel correct besluit is genomen, doordat 15 leden, door 
ongerustheid bevangen, vóór een uitstel van behandeling 
hebben gestemd. 

Hoe is dat nu te verklaren? 
Ik weet heel goed dat meerdere leden dezer Kamer van 

oordeel zijn dat, wanneer alle sprekers over de Maaskanali-
satie op 25 Maart een absoluut stilzwijgen hadden bewaard 
of wanneer niet door den heer Haffmans en vooral door mij 
zoo sterk de voltooiing van de Maaskanalisatie was vastge-
koppeld aan werken, voorgesteld in dit wetsontwerp, dat dan 
het voorstel zonder hoofdelijke stemming zou zijn aange-
nomen. 

Het zij mij veroorloofd dit te betwijfelen. Immers, reeds 
in de Memorie van Antwoord had de Minister gewezen op 
een aanzienlijke overschrijding der kosten en op 25 Maart 
heeft de Minister gezegd dat hij er prijs op stelde de Kamer 
zoo volledig mogelijk in te lichten zoodat de Minister, zich' 
plaatsende op dat standpunt, de opsomming van de 100 mil-
fioen in geen geval achterwege zou hebben gelaten. Maar 
afgezien daarvan, wil ik wel verklaren dat, indien ik met 
profetischen blik had kunnen voorzien het voorstel-van der 
Feltz en de aanneming daarvan, ik mij mijnerzijds toch niet 
gerechtigd zou hebben geacht om een uiteenzetting van mijn 
standpunt ten aanzien van de Maaskanalisatie achterwege 
te laten. 

Men moet niet vergeten dat door een samenloop van om-
standigheden wellicht niemand in zoo sterke mate als ik 
betrokken is geweest bij deze kanalisatie. 
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Getogen en geboren in de Limburgsche Maasstad heb ik 
gedurende een kwart eeuw leeren inzien van hoeveel belang 
voor geheel Limburg de bevaarbaarmaking van de Maas moet 
worden geacht. 

Als lid van den Mijnraad heb ik leeren beseffen, dat voor 
een goede ontwikkeling van onze steenkolonindustrie naast 
een afvoer per spoor een afvoer per water absoluut onont-
beerlijk is. 

Als Minister heb ik een aanzienlijk gedeelte van de werk-
Wmheden der Nederlandsch-Belgische commissie van nabij 
gevolgd en gedurende vier jaren veel persoonlijke bemoei-
ingen gehad met de voorbereiding van dit wetsontwerp. 

Welnu op grond van dit alles ben ik gekomen tot de vaste 
overtuiging dat de Maaskanalisatie niet alleen gewenscht 
is, maar tevens noodzakelijk en in hooge mate urgent, zoowel 
uit een provinciaal, als ook en vooral uit een algemeen nati-
onaal belang; en dat wat betreft het karakter van het werk 
uit technisch oogpunt, het zeer gewenscht is, wegens de 
steeds toenemende afmetingen der schepen en vooral ook 
wegens de verbinding die er zal bestaan tusschen die Maas-
kanalisatie en de Waal, om aan de Maaskanalisatie een profiel 
te geven geschikt voor Rijnschepen, nl. voor schepen van 
2000 ton. 

Maar naast die overtuiging omtrent de noodzakelijkheid 
en de urgentie van de Maaskanalisatie en de technische 
eischen, waaraan deze moet voldoen, bestaat bij mij deze 
andere vaste overtuiging: dat de Maaskanalisatie, ingericht 
voor schepen van 2000 ton, alleen dan volledig succes zal 
kunnen hebben, wanneer bij den afvoer der producten van 
de steenkolenmijnen ook zullen komen: 1°. het belangrijk 
vervoer naar en van het buitenland; 2°. het vervoer in ver-
band met de reeds bestaande grootindustrie in Zuid-Limburg 
en 3°. het vervoer afkomstig van de te verwachten grootin-
dush'ie in de mijnstreek. Ongetwijfeld zullen in de mijnstreek 
verrijzen hoogovens en staalfabrieken met aanvoer van groote 
quantiteiten erts en, afvoer van vele producten, maar het is 
ook zeker dat in eenige bcioeken-ende mate die industrieën 
niet te verwachten zijn, wanneer er niet oen zeer gunstige 
afvoer per water in de onmiddellijke nabijheid zal zijn. 

Waar nu bij mij die overtuiging vaststond, moest ik wijzen 
op de groote voordeelen verbonden aan de voltooiing va,n de 
Maaskanalisatie, vooral omdat de Minister in de Tweede 
Kamer tegenover den geachten afgevaardigde uit Maas-
tricht, den heer Janssen, nadrukkelijk had verklaard, dat 
een voltooiing van die Maaskanalisatie niet zou kunnen ge-
schieden zoolang niet overeenstemming verkregen zou zijn 
met onze zuidelijke naburen. Waar nu een dergelijk stand-
punt, in verband met de houding door België aangenomen 
reeds voor den oorlog en mede in verband met de tiids-
oinstandigheden, gelijkstond met verdaging ad calendas 
Graeras of met afwijzing, was ik verplicht daartegen op te 
komen. 

Maar ik voeg er onmiddellijk bij, dat indien de Minister 
in de andere Kamer ten opzichte van die voltooiing en voor-
al van het lateraal kanaal een zoo welwillende houding had 
ingenomen als hier op 25 Maart in deze Kamer, dan zou ik 
het niet noodig hebben geacht in zoo sterke mate de voltooi-
ing van het werk samen te koppelen met de werken bedoeld 
in dit wetsontwerp. Deze welwillende houding van den 
Minister ten opzichte van de voltooiing der Maaskanalisatie 
geeft mij dan ook aanleiding om als tegemoetkoming zoowel 
tegenover Zrjn Excellentie als tegenover den heer van der 
Eeltz, en degenen die zich aan zijn zijde hadden geschaard, 
mijn stelling, alsof de Kamer door dit wetsontwerp aan te 
nemen zich zou verbinden tot andere werken, geheel te laten 
va ren. 

Nu zal men wellicht zeggen, dat daarin de erkenning ligt 
dat die samenkoppeling het uitstel van behandeling heeft 
veroorzaakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof er niets van. Immers 
indien hier op 25 Maart deze Kamer bij haar oordeel over de 
werken van dit wetsontwerp ook zou hebben verondersteld 
dat daarna de voltooiing zou volgen, dan zou deze Kamer 
evenmin als de Tweede Kamer toch niet zijn afgeschrikt, 

wanneer zij ware gebleven onder den juisten indruk, ont-
leend aan de Memorie van Toelichting, dat door den aanleg 
van een lateraal kanaal, na nauwkeurig onderzoek begroot 
op 20 millioen — met inbegrip van de verbindiiigswerkeu 
te Maastricht — het beoogde doel kan worden bereikt, om-
dat het nagenoeg zeker is dat, tot Maastricht vekonu n. Bel-
gië gaarne op eigen kosten de verbinding van Visé tot Maas-
tricht zal tot stand brengen. 

Maar de zaak heeft natuurlijk een geheel ander karakter 
gekregen, toen de Minister heelt medegedeeld dat de werken 
volgens dit wetsontwerp 33 millioen zouden kosten, en het 
geheele werk 100 millioen, zoodat 67 millioen zou noodig ^ijn 
voor de verbinding van Maasbracht met België, in plaats van 
de 20 millioen geraamd voor het lateraal kanaal. Uit de woor-
den van de heeren van der Eeltz en van Nierop is duidelijk 
gebleken dat juist het cijfer van 100 millioen bij hen een 
groote ongerustheid heeft verwekt, en dat hierin de oorzaak 
is gelegen van het uitstel van behandeling. Bovendien bestaat 
er groot gevaar dat het noemen dezer 100 millioen deze Maas-
kanalisatie kan blijven benadeelen, en waar het geldt een zoo 
belangrijk werk, waarvoor wellicht gedurende 15 jaar en lan-
ger telkens gelden zullen moeten worden aangevraagd, is het 
toch wel gewenscht een oogenblik stil te staan bij de beant-
woording van deze vraag: hoe is toch de Minister op 25 Maart 
aan die i00 millioen gekomen? 

Ik wil nadrukkelijk op den voorgrond stellen, dat mijn be-
schouwingen dienaangaande een uiterst welwillend karakter 
zullen hebbeu, en wel hierom, omdat de Minister en ik 'net 
omtrent de hoofdzaak eigenlijk roerend eens zijn, daar wij 
beidon nieis anders verlangen dan het tot stand komen van de 
Maaskanalisatie. 

Wanneer ik dan ook over die 100 millioen iets zal zeggen 
is het alleen omdat ik het in het belang van het werk acht dat 
de ongerustheid, verwekt door het cijfer van 100 millioen, in 
sterke mate worde weggenomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het staat vast als een paal boven 
water dat het eenige feit, waarop de millioenenrede van den 
Minister op 25 Maart is opgebouwd, hierin bestaat, dat na het 
verschijnen vaD het Voorloopig Verslag dezer Kamer, door 
den Minister inlichtingen van de betrokken ingenieurs zijn 
ontvanger.,waaruit zou blijken dat volgens een nieuwe raming 
de vermoedelijke kosten van het stuwencomplex te Limme 
.1? millicco hooger zullen zijn. Dit feit. waaromtrent de 
Minister zelf in zijn Memorie van Antwoord had gezegd, dat 
de juistheid nog nader moest worden gecontroleerd, is het 
eenige feit waarop de geheele millioenenrede berust. 

Ik wil echter onmiddellijk toegeven, dat wanneer van de 
Ministerstafel gezegd wordt, dat ten aanzien van een bepaald 
werk, geraamd op 2 millioen, een nadere ingekomen raming 
de kosten stelt op 3J millioen, men daaruit allicht zal aflei-
den dat de eerste zooveel te lage raming op een bijzonder sler-
dige wijze moet zijn geschied, en ik neem ook niemand kwa-
lijk als hij verder gaat en op grond van een dergelijk feit zelfs 
de begrooting van het geheele werk wantrouwt. 

Deze indruk is o. a. in sterke mate verwekt bij onzen sym-
pathieken collega den heer van Nierop, die hier op 25 Maart 
blijkens bladz.,273 der Handelingen o. a. heeft gezegd: 

,,Hei gaat toch werkelijk niet aan, dat wij, terwijl 
wij van de kosten die het werk zal meebrengen ongeveer 
niets weten, alleen het minimum bedrag kennen, zonder 
dat de kostenberekening schriftelijk nader is toegelicht, 
zonder dat de voordeelen, die het werk belooft, behoor-
lijk zijn nagegaan, zullen voteeren een werk. dat naar 
de Minister zegt ongeveer 100 millioen zal kosten, en 
aangezien de meeste werken nog tegenvallen, meer dan 
100 millioen zal eischen." 

Ik zou den geachten afgevaardigde, waar hij meent, dat 
de voordeelen der Maaskanalisatie niet behoorlijk zijn nage-
gr.an, willen verwijzen naar de Memorie van Toelichting en 
vele vroegere regeeringsbescheiden, terwijl hij niet moet v«r-
geten, dat niet alleen de tegenwoordige Minister van Water-
staat en zijn onmiddellijke ambtsvoorganger, maar ook a'le 
voorgaande Ministers die zich met deze zaak onledig hebben 
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(Begout.) 
'gehouden eenparig van meening waren dat de Maaskanali-
Satia BMr sewpiisoht is. 

Ik zal hier slechts de lantsteu opnoemen, nl. den Minister 
Bevers en den Minister Krans , wier oordeel wegens hun 
groote technische kennis zeker nog een bijzondere waarde 
heeft. Bovendien is herhaaldelijk in het Par lement sym-

• pa tin e uitgesproken voor de Maaskanalisatie en wel in de 
Twee<le Kamer door afgevaardigden ui t geheel verschillende 
gedeelten van ons land. He t gold eigenlijk als een communis 
•opinio, d a t algemeen betreurd werd da t men niet reeds l ang 
had_ kunnen beginnen met die Maaskanalisatie, omdat men 
daoht afhankelijk te zijn van de steeds onmisbaar geachte — 

( en gelukkig nie t meer onmisbaar zijnde - medewerking van 
«mze zuidelijke naburen . 

Hier komt nog bij dat het hekpnd is, dat onze groote han-
delssteden, Amsterdam en Hotterdam, zeer veel be langste l len 
i n de Maaskanalisatie en er groote verwachtingen van koes-
te ren . 
. _Waar verder de geachte afgevaardigde gezegd heeft, da t 
wi.i van de kosten eigenlijk niets weten en da t de kostenbe-
rekening absoluut niet schriftelijk is toegelicht, zou ik vrien-

'deli jk willen opmerken, dat die geachte afgevaardigde in 
een sterke dwal ing verkeert, en ik zou den heer van Nierop, 
'me in weerwil van zijn hoogen leeftijd menigen jeugdige 
beschaamt, willen verzoeken om de stukken, die aan de 
Kamerleden over de Maas zijn medegedeeld, nog eens na Ie 
zien, en deze gemakshalve door de griffie laten gereed-
leggen om dere even mede te kunnen nemen naar zijn studeer-

,kamer. We lnu , ik ben er zeker van da t de geachte afgevaar-
<digde dan een kruier zou noodig hebben om die stukken te 
vervoeren en minstens een week om zich eenigszins reken-
schap van den inhoud te geven. W a n t , Mijnheer de Voor-

'z i t ter . er zijn wellicht nooit, ten aanzien van eenig water-
staatswork zooveel schriftelijke in l icht ingen aan de Kamers 
vers t rekt als ju is t ten aanzien der Maaskanalisat ie . Wi j heb-
ben gehad de uitvoerige Memorie van Toel icht ing en een uit-
TOerige Nota omtrent het lateraal kanaal met de daarbij be-
Tioorende teekeningen. Bovendien is reeds geruimen tijd voor 
de indiening van liet wetsontwerp op uitdrukkeli jk verlangen 
van den toenmaligen Minister aan ieder Kamerl id thuis ge-
zonden het ui tvoerig verslag van de Nederlandsen-Belgische 
Maascommissie met het groote a lbum met die schitterende 
teekeningen. Dat verslag van 180 bladzijden Nederlandschen 
tekst geeft een volledige beschrijving van het werk en een 
zeer ui tvoerig toegelichte r a m i n g van kosten. Dat rappor t 
is u i tgebracht door de commissie waarin van Noderlandsohe 
zijde vier vooraanstaande mannen van onzen ri jkswaterstaat 
z i t t ing hadden, waarvan drie door hun toenmalige of vroe-
gere betrekking te Maastricht volledig met de Maas bekend 
waren. 

I n da t rappor t wordt, zooals ik zeide, het geheele werk be-
sehreven en aan de r aming van de kosten zijn n ie t minder 
dan 37 bladzijden gewijd in een afzonderlijke Nota, waaru i t 
blijkt, dat. ten opzichte der r aming het werk verdeeld werd 
in vijf gedeelten en da t om veilig te werk te gaan, ten op-
zichte van ieder daarvan twee verschillende stelsels van 
r aming zijn toegepast, zooals ui tvoerig wordt, toegelicht, en 
o. a. ten opzichte van het eerste stelsel van r aming een onder-
verdeel ing is gemaakt in tien afdeelingen en ten aanzien van 
he t tweede stelsel in zes afdeelingen, terwij l voor onvoorzien 
werd genomen 25 ?./-. voor de stuwen, 20 % voor de sluizen 
en 10 % voor he t overige werk. 

Tevens worden ui tvoerig de grondbeginselen medegedeeld 
die bij het opmaken van de kosten zijn gevolgd ten opzichte 
van verschil lende onde rdeden . Dan volgen vele tabel len, 
waarin volgens elk van de beide stelsels van r a m i n g alle 
werken met cijfers worden belicht . 

I k vermeld deze bijzonderheden om aan te toonen, dat de 
medegedeelde ramingen op een erns t ige voorbereidende 
s tudie berusten. 

Wnt nu betreft de quaestie van de stuwencomplexen. waar-
om hei h ier speciaal gaat , zijn destijds de leden der Neder-
l tndsch-Belgische foramiasie, dus ook onze Nederiandsche 
ingenieurs , voor die stuwencomplexen, die niet bestaan in 

Nederland noch In België, naar andere landen gegaan en 
aan de hand van die studiereis is een uitvoerig') nota ge-
leverd van 20 pagina'*, waarin de verschillende stelsels van 
stuwen met alle voor- en na doelen worden beschreven, en 
tevens heeft de commissie — zooals uit haar verslag blijkt — 
inl ichtingen ingewonnen bij buitenlandsche f i rma 's , specia-
l i tei teu op dit gebied. 

Nu kan men waar het werken geldt , die in ons land nog 
niet zijn voorgekomen, op twee verschillende manierea 
handelen . 

Men kan öf wel onze eigen ingenieurs uitzenden, om aan 
de hand uitslui tend van de resultaten van hun studiereis 
p lannen en begrootingen op te maken, öf wel men kan zich 
tevens wenden tot bui tenlandsche specialiteiten, die proet-
ondervindelijk inl icht ingen kunnen verstrekken. 

I k m a g hier nog zeggen, want ik heb destijds zonder cenige 
res t r ic t ie reeds aan meerdere pprsonen medegedeeld, dat ik 
destijds als Minister met den fffgenieur van Koni jnenburg 
ui tvoerige besprekingen heb gehad juis t over die stuwen-
oomplexon en dat wij het, er roerend over eens waren, dat 
de beste manier om pract isch, v lug en goedkoop te werk te 
gaan , hierin zou bestaan, dat de Begeering zich zou wenden 
tot twee buitenlandsche f i rma 's , die dergelijke werken reeds 
meer hadden uitgevoerd, en prijsopgave voor die stuwen zou 
vragen, mot overlegging van uitgewerkte plannen, terwijl 
men zich vooraf bereid zou verklaren om wanneer geen 
opdracht, tot levering zou volgen voor de plannen enkele 
duizenden guldens te betalen, met de bedoeling om aan de 
hand van die plannen öf wel het werk zelfstandig te maken 
öf wel de uitvoering aan een dier buitenlandsche f irma's op t e 
dragen onder toezicht van onzen rijkswaterstaat, terwijl u i t 
de ondervinding bij het bouwen der eerste stuwen voordeel 
zou worden getrokken ten opzichte van den bouw der overige 
stuwen. De Minister heeft bl i jkbaar dit stelsel ver la ten, 
waarom weer, ik n i e t : wellicht acht hij het beter, dat onze 
waters taat geheel zelfstandig het werk uitvoert. Ten gevolge 
van he t verlof van den heer van Konijnenburg was een ander 
ingenieur opgetreden, wiens bekwaamheden il; ook zeer hoog 
stel, en die vermoedelijk naar het buitenland is gegaan, en 
naar aanle id ing van die kersversche studiereis zijn plannen 
en begrootingen heeft opgemaakt . Nu spreekt het vanzelf, 
da t vooral waar het een werk geldt , dat nooit in Nederland 
werd gemaakt , alles wel zeer sterk naar den veiligeu kant 
zal genomen zijn om elk risico te voorkomen, doch daar» 
door wordt natuurl i jk het werk niet onaanzienlijk duurder . 

I k voeg er echter bi j , da t ui t dien hoofde alleen een ver-
hooging voor het stuwencomplex te L inne van 2 millioen tot 
3$ millioen niet te verklaren is, en da t deze alleen mogelijk 
is, wanneer ook de aard van het werk achteraf is veranderd . 
Ik meen mij niet te vergissen wanneer ik zeg, dat volgens de 
bedoeling van de Neclerlandsch-Belgische commissie de stuw 
aanvankel i jk te L inne zou komen op een andere plaats , waar 
geen onte igening van gebouwde eigendommen noodig was, 
doch dat men het achteraf beter heoft geoordeeld om de stuw 
te maken op een plaats waar een belangrijk complex van 
pachthoeven zal moeten worden onteigend, terwijl op de 
nieuwe plaats het stnwencomplex ook een grootere lengte zal 
verkri jgen. Natuur l i jk worden door deze en andere wijzigin-
gen in den aard van het werk de kosten veel hocger. Maar 
het spreekt ook vanzelf, dat ju is t wegens deze speciale om-
standigheden ten aanzien van het stuwencomplex te Linne 
er geen reden is om dezelfde verhooging voor de andere 
stuwen aan te nemen. Dat mijn onderstel l ing juist moet zijn, 
bli jkt wel hierui t , dat terwijl de Minister op 25 Maar t voor 
het stuwencomplex te L i n n e een verhooging van l f millioen 
heeft gerekend, en voor de vier andere stuwen te zamen 8 
mil l ioen, dus voor de 5 stuwen 9$ mill ioen. nu uit de nadere 
Nota van den Minis ter blijkt, dat die verhooging in plaats 
van 9J millioen thans op slechts 57/io millioen is geraamd, dus 
ruim 4 millioen of 40% minder , hetgeen voorzeker een ge-
lukk i s verschijnsel is. 

Wel l i ch t zal men, en te recht , zeggen, dat de Minister d i t 
op 25 Maai t n:~t. kon weten, omdat eerst daarna het nader 
onderzoek heeft plaats gehad . 
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(Regout.) 
Zeker, maar zelfs wanneer ik een oogenblik de onderstelling 

aanvaard, dat voor het stuwencomplex te Linne een verhoo-
ging van IJ millioen moet worden aangenomon en dat de 
kosten der andere stuwen een gelijk© verhooging zullen onder-
gaan, is zelfs dan nog de 100-millioenem-ede-van den Minisier 
wel te verdedigen ? 

Allerminst. De redeneering vau den Minister die wij vin-
den op png. 270 van de Handelingen komt hieiop neer, dat 
de werken, genoemd in het aanhangig wetsontwerp zijn ge-
xoamd op 22h millioen. Daarbij komt nog IJ millioen verhoo-
ging voor bef stuwencomplex te Linne on J millioen voor het 
kanaal van do Maas naar de Zuid-Willemsvaart, zoodat men 
komt tot 25 millioen. Maar, zegt de Minister, ,,de werken 
waarover wij nu beslissen bestaan niet uit één stuwen-
complex maar uit vijf. Er is nu een tegenvaller omtrent 
d i t eene stuwencomplex, maar mocht ook de berekening om-
trent die oudere tegenvallen, dan komt er nog eens 8 millioen 
bi jen krijgen wij een werk dat stellig .33 millioen zal kosten." 

Vooreerst heeft de Minister niet goed gerekend, want 4-maal 
ljf is niet 8 millioen, maar 7 millioen, doch het is ook niet 
•eens 7 millioen, want de Minister heeft vermoedelijk uit het 
©og heeft, verloren dat het stuwencomplex te Grave slechts 
is voor schepen van 400 en niet van 2000 ton en uit de nadere 
ministeiieele Nota blijkt dat bet stuwencomplex te Grave in 
het geheel 2 millioen z;il kosten en dear dit aanvankelijk op 
lh millioen geraamd was, is de verhooging slechts \ millio°n 
in plaats van 2 millioen, zoodat wij krijgen 5J in plaats van 
8 millioen verbooging voor de 4 stuwen. 

Dan zegt. de Minister verder dat wanneer men tot België 
de Maaskanalisatie uitvoert, geraamd op 21 millioen, komt 
men wegens de verhooging voor 10 stuwen tot ruim 40 
millioen. Dit is natuurlijk ook onjuist, want 10-maal de ver-
hooging van I j millioen is 17i millioen, gevoegd bij 21 
millioen, is 381 millioen en niet ruim 40 milHoen. zooals de 
Minister zegt. Dan betoogt de Minister verder, dat wanneer 
men de 40 millioen bij de 33 voegt, men komt tot een getal 
tusschen de 70 en 80 niillioen. Jaj 40 en 33 is 73 en dit cijfer 
ligt inderdaad tusschen 70 en 80, doch dan mag de Minister 
met het maximum van 80 millioen nemen en zeggen dat met 
bijvoeging van 15 millioen voor een zijkanaal men tot 100 
millioen komt. 

Er komt bij, dat wanneer men aanneemt 40 millioen yoor 
de gemeenschappelijke Maas, er zeer beslist 20 millioen 
moeten genomen worden voor rekening van België, want het 
is toch zeker dat nu wij een goedkooper lateraal kanaal 
kunnen maken, wij toch nooit de gemeenschappelijke Maas 
zullen kanaliseereu, indien België niet de helft betaalt, zoo-
dat uit dien hoofde 20 millioen moeten afgetrokken worden. 
[Wat betreft het zijkanaal naar Nuth wil ik opmerken, dat 
indien hier bedoeld wordt een zijkanaal van uit het lateraal 
naar de mijnstreek, dan dit zijkanaal een zoodanig particu-
lier karakter uitsluitend ten voordeele van de kolenmijnen 
zal hebben, dat de kosten daarvan ongetwijfeld ten laste van 
de mijnen zullen komeD en niet van den Staat, terwijl het 
zeer twijfelachtig is of die zijtakweg noodig zal zijn, daar 
uit de ondervinding in het buitenland is gebleken dat wnn-
neer het laterail kanaal slechts enkele kilometers van de 
mijnen zal verwijderd zijn, door middel van mijnspoorwegen 
het vervoer naar het lateraal kanaal zeer goede resultaten zal 
opleveren. 

Wanneer men nu bij de millioenenopsomming van den 
Minister met een en ander rekening houdt, dan ziet men dat 
de Minister in ieder geval volgens zijn eigen uitgangspunt 
voor het vak Maastricht—Grave slechts 30V millioen had 
mogen rekenen, en voor de gemeenschappelijke rivier 38i 
millioen. dus samen 69 millioen, waarvan dan 19 millioen 
afgaat als aandeel door België te betalen, zoodat overblijft 
49 millioen in plaats van de genoemde 100 millioen. 

Onwillekeurig vraagt men zich af: hoe is de Minister, die 
het wetsontwerp verdedigde, er toe gekomen om ten onrechte 
een zoo ongunstige voorstelling te geven. De Minister heeft 
ons zelf do uitlegging gegeven toen hij volgens bladz. 270 
der Handelingen zeide, dat men niet al te warm over eenige 
millioenen moet worden wanneer het dergelijke werken geldt, 

en daar Zijn Excellentie wellicht wegens de hoogere raming 
van het stuwencomplex gevreesd heeft dat de eerste begroo-
tiug hem te weinig speling zou geven, heeft de Minister de 
ramiug van beneden de 50 millioen wat uitgerekt en het maar 
in eens ruim genomen tot 100 millioen. De Minister heeft er 
uitdrukkelijk bijgevoegd, dat hij dit niet heeft gedaan om 
de Kamer af te schrikken, en Zijn Excellentie heeft onge-
twijfeld gemeend dat op 25 Maart het wetsontwerp toch zou 
worden aangenomen. 

Dat dit niet is geschied was een teleurstelling voor den 
Minister, doch het uitstel van behandeling heeft geen ern-
slige jyevolgen, nu de Minister ons zoo spoedig de nieuwe 
kostennota heeft gegeven, waarvoor ik hem dank betuig. 

Maar helaas zijn aan de millioenenopsomming eenige 
andere nadeelige gevolgen verbonden. 

Vooreerst is ongerustheid gewekt bij deze Kamer en wei-
licht ook bij de Tweede Kamer en juist daarom heb ik in 
het licht gesteld, dat de oorspronkelijke lagere raming met 
zeer veel zorg is geschied, opdat het ongemotiveerde 100-
millioenenl>etoog niet als een Damocleszwaard zal blijven 
hangen boven de verdere levensontwikkeling van de Maas-
kanalisatie. 

In de tweede plaats is door het noemen van dia 100 mil-
lioen het prestige van onzen rijkswaterstaat niet verhoogd. 
Wanneer men nagaat dat in die commissie hebben zitting 
gehad vier vooraanstaande mannen van onzen rijkswater-
staat: de heer Kemper, toenmaals hoofdingenieur-generaal 
van den rijkswaterstaat, en die vroeger als hoofdingenieur-
directeur té Maastricht de rivier de Maas vau nabij had lee-
ren kennen; verder de inspecteur-generaal van Nes van Meer-
kerk, de hoofdingenieur de heer du Croix, hoofdingenieur-
directeur, die toen te Maastricht zijn standplaats had. en de 
heer van Konijnenburg, die aan het hoofd stond van het 
speciale Maasbureau, en bijgestaan door meerdere bekwame 
ingenieurs aan dat bureau, met groote zorg aan de ramin-
gen der Maaskanalisatie heeft gewerkt. 

Die vier bekwame deskundigen waren er niet onkundig 
van dat de raming der commissie tevens als toelichting zou 
dienen voor het Parlement, wanneer het wetsontwerp zou 
worden ingediend. Wanneer het nu waar zou zijn, dat een 
raming beneden de 50 millioen door zulke eerste klas des-
kundigen gemaakt, op 100 millioen moet worden gesteld, 
dan zou ik aanraden om in de toekomst maar geen ramingen 
van groote waterstaatsworken te maken, want dan heeft men 
er toch niets aan. Doch gelukkig staat de zaak anders en de 
raming der commissie, als vrucht van een zeer ernstige stu-
die, verdient m. i. meer vertrouwen dan de globale opsom-
ming der 100 millioen, zoodat, al is het tegen de bedoeling 
van den Minister in, een onverdiende blaam op deze hoogst 
bekwame ingenieurs van onzen rijkswaterstaat is geworpen. 

Het derde bezwaar, en zeker niet het minste, bestaat hier-
in, dat ongetwijfeld het noemen van die 100 millioen tot 
gevolg zal hebben, dat ettelijke millioenen meer dan noodig 
voor de Maaskanalisatie zullen uitgegeven worden. Dat 
leid ik af uit hetgeen de Minister zelf gezegd heeft op 25 
Maart, toen hjj het vooral niet gewenscht achtte om een 
hooger bedrag uit te trekken dan geraamd is, want, zeide 
de Minister, blijkens bladz. 273 der Handelingen: ,,wan-

| neer men meer geld aanvraagt dan aanvankelijk geraamd is, 
worden de ingenieurs allicht royaal en denken: er is toch 
geld over, laten wy het maar mooi en goed maken". 

Nu zou ik willen vragen: Wanneer de Minister van oor-
deel is, dat de ingenieurs al te royaal worden wauneer door 
de Regeering eenig geld boven de begrooting wordt uitge-
trokken. hoe royaal moeten dan de ingenieurs en moet voor-
al het Departement wel worden, wanneer ten opzichte van 
een werk geraamd op 50 millioen, van de regeeringstafel 
een cijfer van 100 millioen wordt genoemd P In plaats van 
prikkel tot bezuiniging wordt aldus een prikkel tot opdry-
ven der kosten gegeven. 

De Minister zal wellicht zeggen, dat niets hem aan£e-
namer zal zijn dan dat de kosten mei; zullen vallen. Dit 
neem ik gaarne aan, maar h°t is pure theorie, want in wer-
kelijkheid zal er een neiging bestaan om den Minister ten 
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aanzien van zijn cijfers in het gelijk te stellen, en ik zou 
durven zeggen, dat ook de nadere Nota, die w\j ontvangen 
hebben van den Minister, reed» onder dien invloed heeft 
gestaan. 

Immers het is heel merkwaardig, dat terwijl in de Nota de 
verhooging ten aanzien van de 5 stuwencomplexen in het vak-
Maasbracht—Grave ruim 4 millioen minder bedraagt dan 
door den Minister werd gezegd op 25 Maart en waar ook ten 
opzichte van de 10 stuwen in het vak Maasbracht—Visé de 
verhooging 7 millioen lager is dan op 25 Maart werd beweerd, 
komt men toch weer nu voor dezelfde werken tot wederom 
73 millioen. 

Ik zal echter op die Nota niet diep ingaan, omdat niets 
ondankbaarder is dan het maken van berekeningen in een 
openbare vergadering. Alleen wil ik één merkwaardig staaltje 
noemen. In de Nota wordt zoowel ten aanzien van de vroegere 
als de nieuwe raming f 2 300 000 genoemd voor later uit te 
voeren werken in het vak Maasbracht—Grave en eveneens 
3 millioen ten aanzien van het vak Maasbracht—Visé. Nu 
moet men weten, dat tusschen Nederland en België is over-
eengekomen, dat de vaardiepte zal zijn 2,GO M. met de moge-
lijkheid die later op 3 M. te kunnen brengen, terwijl echter 
de kunstwerken onmiddellijk gemaakt worden voor een vaai-
diepte van 3 M. De bedoeling is om de verdieping van den 
rivierbodem tot 3 M. eerst later uit te voeren wanneer ge-
bleken zal zijn dat de Maaskanalisatie een zoo enorm succes 
zal hebben bereikt dat de vaardiepte van 2,60 M. onvoldoende 
is geworden. Welnu, wanneer dat noodig zal zijn na 25 jaar 
zal het al heel mooi zijn, en daarover behoeven wij ons dus nu 
geen zorg te maken. In elk geval had de Minister die kosten 
niet op de Nota mogen brengen, omdat die latere uitdieping 
niet was opgenomen in de werken genoemd in art. 1 van het 
aanhangige wetsontwerp, en de 2,3 millioen dus ook niet 
waren begrepen in de 22£ millioen waarop die werken aanvan-
kelijk waren geraamd. Door die er bij te nemen wordt dus ook 
de nieuwe raming voor het vak Maasbracht—Grave op 
onjuiste wijze met 2,3 millioen verhoogd. 

Uit de Nota zien wij ook, dat de grootste verhooging betreft 
het vak Maasbracht—Visé. Ook daaromtrent zijn te hooge 
cijfers medegedeeld, doch wij behoeven er zelfs niet eens veel 
gewicht aan te hechten, omdat het vrijwel vaststaat dat van 
een kanalisatie van een gemeenschappelijke rivier nooit iets 
zal komen, omdat wij veeleer èn wegens de veel lagere kosten 
èn wegens de groote voordeelen van een waterweg geheel op 
Nederlandsch gebied zullen overgaan tot het maken van het 
lateraal kanaal, dat na nauwkeurig onderzoek is begroot op 
20 millioen en waarvan wegens veranderde omstandig-
Lcfien de kosten hoogstens een paar millioen hooger zullen 
zijn. Doch ook over het lateraal kanaal behoeven wij op dit 
OOgeublik niet te beslissen, omdat de Kamer zich nu alleen 
heelt uit te spreken over de werken genoemd in art. 1 van dit 
wetsontwerp en geheel vrij blijft omtrent de verdere werken. 

Ik laat dus de samenkoppeling varen, en zooals ik reeds 
straks zeide, ik kan dit doen, omdat de Minister, die in de 
andere Kamer elke voltooiing van het werk afwees en voor liet 
lateraal kanaal geen belangstelling toonde, hier in deze Kamer 
op 25 Maart heeft toegelicht waarom door hem het wetsont-
werp der Maaskanalisatie werd gehandhaafd 

De Minister zeide hieromtrent blijkens bladz. 269 der Han-
delingen: 

„Waar het zeker was, dat door den aanleg van een 
kanaal bezijden de Maas eventueel het kolendistrict zou 
bereikt kunnen worden, meende ik, dat het verantwoord 
was om dezen eersten stap te doen; te meer waar wij de 
zekerheid hadden, dat men door verlenging van het 
kanaal ook in hoofdzaak aan het belang van Zuid-Lim-
burg zou kunnen voldoen, terwjjl de onzekerheid die er 
bluft bestaan omtrent het mede op den voorgrond ge-
stelde groote belang van een internationalen verkeers-
weg met grooter en ruimer afmetingen dan de thans 
bestaande, geen reden mocht zijn om het werk onbepaald 
uit te stellen. Te minder achtte ik dit noodig. omdat 

(Begont e. a.) 
het mij voorkwam, dat, wanneer een ruimer vaarweg 
toae schepen van groote afmetingen, nl . schepen van 
2000 ton, tot stand was gebracht tot in de nabijheid van 
de Belgische grens, het belang van België zelf zou 
medebrengen een aansluiting aan dien ruimen vaarweg 
te zoeken." 

Do Minister was zoo vriendelijk blijkens bladz. 271 der 
Handelingen nog te zeggen : ; 

,,Ik zal voorts, dit in antwoord op de verlangens van 
de heeren Haf f manna en Regout, de verdere voorberei-
di.ag van het werk, waarvan men nu den eersten stap 
doet, met den meest mogelijken spoed ter hand doen 
nemen en het zal mij oen groot voorrecht zijn om nog 
tijdens mijn Ministerschap oen wetsvoorstel tot kanah-
satie der Maas in deze Kamer te kunnen verdedigen." 

Men begrijpt, dat ik het na een dergelijke waardeering 
van bet lateraal kanaal en toezegging om de voorbereiding 
zoo spoedig ter hand te nemen, overbodig acht om op de 
voltooiing der Maaskanalisatie verder aan te dringen, te 
meer omdat ik overtuigd ben dat de Kamer, waar zij later 
met haar geheele vrijheid over het lateraal kanaal zal 
hebben te oordeelen, daarvoor met enthousiasme de noodig© 
gelden zal toestaan. 

Op dit oogenblik hebben wijs dus alleen te maken met do 
werken genoemd in art. 1 van dit wetsontwerp, waarvan uit 
d© Nota gebleken is dat de kosten aanzienlijk lager zullen 
zijn dan door den Minister op 25 Maart was medegedeeld. 
Immers wanneer wij van het in de Nota vermeld© bedrag 
van f31250 000 aftrekken f 2 300 000, _ welk© betrekking 
hebban op werken di© volgens de Memorie van Toelichting 
niet in art. 1 van het wetsontwerp zijn begrepen en dus ook 
niet in de aanvankelijke raming van 'ifl\ millioen, dan volgt 
hieruit dat de totale kosten thans volgens de nieuw© raming 
f 28 950 000 zullen zijn in plaats van 33 millioen, zooals d© 
Minister pp 25 Maart had medegedeeld. Dit is ongetwijfeld 
een lichtzijde, waardoor de Kamer met nog meer gerustheid 
dit wetsontwerp kan aannemen. 

De heer van der Fe l tz : Mijnheer de Voorzitter! Het ligt 
niet in m p voornemen terug t© treden in beschouwingen 
omtrent de omstandigheden, waaronder is genomen het be-
filuit dezer Kamer van 25 Maart 11., om de behandeling van 
dit wetsontwerp aan to houden totdat de Regeering nadere 
gegevens zou hebben verstrekt omtrent de raming van kos-
ten van de twee daarbjj betrokken plannen van kanalisatie 
van de rivier d© Maas. 

Dk wensch mij te bepalen tot een woord van dank aan den 
geachten afgevaardigd© uit Noordbrabant, den heer Regout, 
voor de ruiterlijke wijze, waarop hij d© qualificatie, di© hij, 
nadat genoemd besluit in dez© Kamer was gevallen, daar-
aan openlijk heeft gegeven, thans in het openbaar heeft in-
getrokken. Hoewel ik van zijn persoon niet anders had ver-
wacht, wil ik t. ch niet nalaten hem daarvoor in het open-
baar dank te zeggen. 

En hiermede, Mijnheer de Voorzitter, stap ik van dit inci-
dent af. 

Op vlugge wijz© heeft d© Minister aan het besluit van deze 
Kamer uitvoering gegeven, met den uitslag, dat wij thans 
in het bezit zijn van een vergelijkend overzicht van d© glo-
bale ramingen van de kosten van beide plannen, waar-
voor ik Zijn Excellentie vriendelijk dank zeg. En wanneer 
wij nu die ramingen van kosten inzien, dan geloof ik, dat 
ieder van ons, wanneer wij ons althans op een onbevooroor-
deeld standpunt plaatsen, tot d© conclusie moeten komen, 
dat ens besluit van 25 Maart 11. een verstandig besluit is 
geweest. Want hoe er ook over deze plannen mag worden 
gedacht, wij zijn thans in staat met vrij volledige kennis van 
de kosten daarover onz:> beslissing te nemen, en dat is toch 
zeker wel ten minste dat men ten aanzien van dergelijke 
gewichtige, maar tevens kostbare plannen kan verlangen. 

De kanalisatie van het tweede vak Maasbracht-Visó laat 
ik thans geheel los en, zooals ik ook reeds in de vergadering 
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van 25 Maart 11. heb opgemerkt, ben ik van gevoelen, dat 
de Kamer dool mHltlftlWlng van dit wetsontwerp niet verder 
gebonden is, dan wat in do wet zelf is gelegd, evenals dit 
ton aanzien van do Regeer ing het geval is. 

Met haar ben ik van meening, dat het niet de bedoeling 
kan en mag zijn om door aanneming van dit wetsontwerp 
de uitvoering van de kanalisatie van de Maas van Maasbracht 
naar Visé als vastgelegd te beschouwen. 

Wanneer de Regeering te zijner tijd met een voorstel 
daaromtrent mocht komen, dan behoud ik mij voor de voort-
zetting van die kanalisatie op zich zelf te beschouwen en te 
beoordeelen, en dan, zonder direct verband met dit wrts-
Oütweip, de vraag te beantwoorden of de uit die voortzetting 
der kanalisatiewcrken voortvloeiende kosten geëvenredigu 
zijn aan het algemeen nut, dat daarvan mag worden ver-
wacht en het algemeen belang, dat daardoor zal worden 
gediend. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is eigenlijk overbodig dit 
voorbehoud uit te spreken, want wij weten allen, dat een 
wet noch de Regeering, noch de Staten-Generaal, noch 
iemand anders buiten haar inhoud verbindt, maar na den 
loop, dien de discussies in de vergadering van 25 Maart 1.1. 
hebben genomen, heb ik mij verplicht gevoeld dit voorbe-
houd neg eens uitdrukkelijk uit te spreken en daarop den 
nadruk te leggen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het doet mij veel genoegen, dat 
de heer Regout blijkens zijn zoo straks gehouden rede zich 
thans ook op dit standpunt stelt, en ik neem daar gaarne 
akte van. 

En thans, Mijnheer de Voorzitter, het vak Maasbracht— 
Grave met zij kanalen. Uit het overzicht waaraan ik mij 
thans meen te moeten houden, zoodat ik mij niet zal be-
geven in de beschouwingen van den heer Regout, blijkt, dat 
de daaruit voortvloeiende kosten thans globaal worden ge-
raam d op f 31250 000 tegen f 23 300 000 bij de vroegere 
globale raming, alzoo een verschil van f 7 950 000. Met de 
nieuwe globale raming van f 31 250 000 hebben de inspec-
teurs-generaal van den rijkswaterstaat zich vereenigd, zoo-
dat dat getal met eenig vertrouwen mag worden aanvaard, 
maar het blijft toch altijd een globale raming, zoodat over-
schrijding van dat bedrag volstrekt niet onmogelijk is te 
achten. Zonder overdrijving meen ik daarom het verschil 
tusschen de vorige en de nieuwe globale raming op minstens 
ruim f 8 000 000 te mogen stellen. Dit verschil is groot, en 
daaruit volgt, dat mijn voorstel, dat tot het besluit dezer 
vergadering van 25 Maart 1.1. aanleiding heeft gegeven, 
niet alleen rationeel, maar ook volkomen gewettigd is ge-
weest. De kosten van de kanalisatie van het in het wets-
ontwerp bedoelde vak wordt nu gernamd op f 31250 000. 
Zal ik nu om het groote bedrag dier kosten mijn stem aan 
dit wetsontwerp onthouden? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb die vraag nauwgezet ge-
wikt en gewogen. Ik heb mij afgevraagd of de economische 
druk, die ten gevolge van de tegenwoordige tijdsomstandig-
heden thans reeds in ons land wordt gevoeld, een druk, die 
in de eerstvolgende tijden zeer zeker in zwaarte zal toenemen, 
of die druk toelaat, dat wij thans een waterstaatswerk votee-
ren, waarvan de totstandkoming tot zulke belangrijke uit-
gaven aanleiding zal geven, dat de invloed daarvan in niet 
geringe mate door de belastingschuldigen zal worden gevoeld. 
En waar dit reeds in gewone tijden zoo zal zijn, daar ligt 
het voor de hand, dat dit in deze tijden in dubbele mate het 
geval zal zijn. 

Ik heb dit vraagpunt met nauwgezetheid trachten te over-
wegen en ben daarbij, al is het dan ook niet zonder aarzeling, 
ten slotte toch tot de conclusie gekomen, dat ik dit wets-
ontwerp om zijn doel kan aanvaarden. Voor het doel van dit 
wetsontwerp voel ik sympathie. De bedoeling diarvan toch 
is, zooals in de gewisselde stukken en bij de tot dusverre 
plaats gehad hebbende mondelinge behandeling is uiteen-
gezet, de bevordering van de welvaart van ons rolk. De 
Regeering wil, zoo noodig met aanleg van een knbelsponr van 
de kolenmijnen naar Maasbracht en het maken van een kolen-
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haven aldaar, door de voorgenomen kanalisatie een beteren 
af voerweg geven aan onze toekomstige kolenmijnen, ten einde 
de streek daar te ontwikkelen tot een groot kolendistrict. 
Te gelijker tijd wil zij een behoorlijken en goeden waterweg 
voor groote schepen in het leven roepen, waarvan, in verband 
met de ontwikkeling van de mijnindustrie, een opbloei van 
de groot-industrie mag worden verwacht. Voor het bevorderen 
van zoodanigen opbloei is een goede waterweg van overwegend 
belang. En dit te meer omdat door het tot stand brengen 
van dien gronten verkeersweg te water het kolendistrict een 
betere verbinding zal krijgen met het centrum en iiet noorden 
van ons land, waardoor die verkeersweg ook in hooge mate 
kan bijdragen tot de ontwikkeling van handel en nijverheid. 

En waar ik in d( provincie mijner inwoning heb kunnen 
zien Avelk groot nut de kanalisatie voor de betrokken streek 
afwerpt, daar heb ik, ook al heeft de kanalisatie in Drenthe 
lang niet zooveel gekost als de thans voorgenomen kanalisatie 
in Limburg kosten zal, geen reden om er aan te twijfelen, 
dat de gunstige gevolgen, welke de kanalisatie voor Drenthe 
heeft afgeworpen, ook — zij het wellicht in andere richting 
— uit de thans aan de orde zijnde kanalisatie voor Limburg 
zullen voortvloeien. Ik gun de provincie Limburg die gun-
stige gevolgen van harte, en met de hoop, dat haar bloei en 
voorspoed daardoor in hooge mate zullen worden bevorderd, 
verklaar ik mijn stem aan dit wetsontwerp te zullen geven. 

De heer Lcly, Minister van Waterstaat: Het ligt zeker niet 
op den weg van de Regeering om harerzijds in een beoor-
deeling te treden, in hoeverre het uitstel, uitgelokt door den 
heer van der 1'eltz. al dan niet noodig is geweest en als uit-
komst nut heeft gehad. Maar wel verheugt het mij toch, dat 
na het verschijnen van de Nota, de algemeene opinie over het 
wetsontwerp in deze Kamer zoo eenstemmig is, dat nu de 
aanneming daarvan zeker schijnt. Het is bovendien voor mij 
aangenaam geweest om vóór het ontwerp in het Staatsblad 
verschijnt, aan de Staten-Generaal de juiste raming-cijfers 
te hebben kunnen mededeelen, en ik juich het ook zeer toe, 
dat ten gevolge van het oponthoud er nu op het hoofdpunt 
volkomen overeenstemming is gekomen tusschen mij en mijn 
geaehten ambtsvoorganger. Immers het eeuige punt, dat in 
de vorige vergadering vooral aanleiding heeft gegeven tot 
uitstel was de quaestie in hoeverre door de aanneming van 
dit wetsontwerp zou zijn vastgelegd hetgeen verder zou 
moeten geschieden. 

Dit punt is thans uit het debat verwijderd, nu het vast-
staat, dat door dit wetsontwerp volstrekt f^een verband wordt 
gelegd met hetgeen later verder zal kunnen worden gedaan, 
zoodat ook de Kamer daaromtrent volstrekt geen verplich-
tingen op zich neemt. 

De geachte afgevaardigde uit Noordbrabant is in zijn rede 
getreden in een beschouwing van de cijfers der begrooting. 
Hij heeft daarbij het werk van de Nederlandsch-ürlgi-
sche commissie geroemd, waarmede ik in vele opzichten 
kan instemmen; alleen niet wat betreft de begrootings-
cijfers, die zijn gebleken minder juist te zijn. Gelukkig 
echter heb ik thans de gelegenheid gehad de Kamer daarom-
trent nader in te lichten. De geachte afgevaardigde is hoven-
dien getreden in een gedetailleerde beschouwing van de 
onderdeden van het werk, op welken weg ik hem echter niet 
zal volgen, ten einde de Kamer niet met een opsom min g Tan 
details te vermoeien. Voor de Kamer toch komt het meer aan 
op het eindcijfer, dan op de vraag of het eene onderdeel wat 
minder, het andere wat meer zal kosten dan aanvankelijk was 
geraamd. 

Verder heeft de geachte afgevaardigde gemeend in het 
licht te moeten stellen, dat ik in de vorige vergadering 
eenigszins te pessimistisch zou zijn geweest bij het vermelden 
van de vermoedelijke kosten der werken. Dat hen ik met den 
geaehten afgevaardigde volstrekt niet eens; ik hoop zelfs, 
dat indien ik ooit weer. zonder te kunnen beschikken over 
genoegzamen tijd tot behoorlijk onderzoek, een raming zou 
moeten geven, ik altiid zoo gelukkig zal zijn in het noemen 
van cijfers als ik in dit geval geweest ben. Immers voor de 
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kanalisatie van de Waal tot aan Visé heb ik in die vergade-
ring genoemd een cijfer van 70 a 80 inillioen, terwijl de 
inspecteurs-generaal van den Rijkswaterstaat, na onderzoek, 
komen tot een cijfer van 73 inillioen, waarbij dan nog eenige 
meinorioposten moeten worden gevoegd. Ik vraag, in^ verge-
Jijkiug daarmede, of een voorloopige schatting van 70 a 80 
inillioen niet veeleer zeer juist dan overdreven is te noemen. 
En wanneer men dan daarbij nog rekent 15 millioen voor het 
kanaal naar Nuth, dan zou liet geheele werk komen op 85 a 
U0 millioen. Ik heb gesproken van een kleine 100 millioen. 
Mij dunkt dat alle leden die eenige ondervinding hebben 
van dergelijke werken en weten hoe moeilijk daan-oor 
ramingen te maken zijn, zouden zeker niet gaarne garandeeren 
eenig aandeel in het bedrag, dat de werkelijke kosten onder 
die kleine 100 millioen zullen blijven. 

Ik kan thans van deze zaak afstappen. Over de nood-
zakelijkheid der voortzetting van de kanalisatie tot Visé 
behoeven wij op het oogenblik niet te spreken, dank zij de 
ruiterlijke verklaring van den geachten afgevaardigde, dat 
hij het verband tusschen dit wetsontwerp en die voortzetting 
thans loslaat. Wij staan dus nu uitsluitend voor de vraag of 
het geraden is voor de kanalisatie tot Maasbracht ruim 31 
millioen uit te geven. 

Ik heb in de andere Kamer gezegd dat ik mij voorstelde 
dat het werk kon gemaakt worden als een op zich zelf staand 
werk, dat afgezien van latere voortzetting naar België op 
zich zelf een groote beteekenis zou hebbeu. Ik heb in dezo 
Kamer in het licht ge5;teld. dat ik de beteekenis van liet werk 
zóó groot vond, dat ik mij, ondanks den tegenspoed met de 
raming gerechtigd achtte de verantwoordelijkheid op mij te 
nemen voor een dergelijke uitgaaf. Het heeft mij veel genoe-
gen gedaan dat ook de geachte afgevaardigde uit Drenthe, de 
heer v. d. Feltz, evenals de geachte afgevaardigde uit Noor>'l-
brabant, de heer Regout, tot de conclusie zijn gekomen, dat 
dit werk zelfstandig kan worden uitgevoerd ten behoeve van 
het te verwachten groot kolenvervoer uit Zuid-Limburg. Wij 
moeten niet vergeten dat de Staat eenmaal besloten heeft tot 
exploitatie van Staatswege van de kolenvelden in Limburg 
en door aankoop eigenaar is geworden van groote kolen-
velden in die provincie, zoodat de bedoeling vast-
.staat dat van Staatswege op groote schaal het kolenbedvijf 
zal worden ondernomen. Het moge enkele jaren korter of 
langer duren, maar vast staat dat een groot kolenbedrijf in 
Limburg zal worden tot stand gebracht. Ten behoeve daar-
van is een behoorlijke waterweg in ons land niet alleen 
wenschelijk, maar vrijwel onmisbaar en zulks om ver-
schillende redenen. Het is wenschelijk om daardoor te 
krijgen verlaging van vrachten, maar het is ook nood-
zakelijk omdat bij ons te lande tal van kolenverbruikers hun 
industrie aan het water hebben liggen en dezen liever de kolen, 
zij het tot hooger prijs, te water wenschen te ontvangen, 
dan per spoor. 

Ook is het wenschelijk met het oog op het groote transport, 
dat van een dergelijke kolen industrie te wachten is en ten 
einde te krijgen het gewenschte verbruik in Nederland van 
de Limburgsche kolen, daar deze nu nog bezwaarlijk kunnen 
concurreeren met de Westfaalsche. Kan men echter 
door de Maaskanalisatie afvoerwegen krijgen voor de Lim-
burgsche kolen te water, dan zal men kunnen concurreeren 
met de Duitsche kolen die thans worden ingevoerd. Ik 
heb om dit nader in het licht te stellen de kaart laten 
vervaardigen die ik hier voor mij heb. Uit die kaart 
ziet men, dat de afstanden van het Ruhrbekken langs 
den Rijn en Waal naar Rotterdam en van Maasbracht 
langs de Maas en de Waal naar Rotterdam weinig ver-
schillen. Eerstbedoelde vaarweg heeft namelijk een lengte 
van ruim 225 K.M. en de laatstbedoelde een van ruim 
232 K.M., welk verschil van geen beteekenis is. In zooverre 
staan dus de beide mijndistricten, wat den kolenafvoer be-
treft, gelijk. Nu doet zich de vraag voor of het Limburgsche 
koienveld met een kolenhaven te Maasbracht ook in andere 
opzichten in even gunstige conditie verkeert als het Ruhr-
bekken met zijn kolenhavens te Duisburg—Ruhrort. 

Om dit in het licht te stellen heb ik een kaart laten ver-

vaardigen waarop het Limburgsche kolenbekken staat aan-

f egeven met de groote mijnen die thans in ontginning zijn. 
ndien nu de Maas tot Maasbracht wordt gekanaliseerd, zal 

or een afstand tusschen de daar te maken kolenhaven en do 
mijnen zijn van 30 a 35 K.M. De vraag doet zich voor: 
hoe is het ten deze in het Ruhrbekken gesteld? Om die vraag 
te beantwoorden, heb ik ook een kaart laten maken op 
dezelfde schaal van het Ituhrkolenbekken. Daaruit blijkt, 
dat men aldaar tusschen de kolenhavens aan den Rijn en de 
mijnen afstanden heeft tot 60 K.M.; gemiddeld 35 K.M. 

Uit opgaven, voorkomende op die kaart, blijkt, dat in 1913 
aldaar 21 millioen ton kolen en cokes naar de havens van 
Duisburg—Ruhrort zijn vervoerd over afstanden gemiddeld 
even groot als die van de Limburgsche kolenmijnen naar 
Maasbracht. Dat vervoer geschiedt grootendeels met spoor-
wegeu naar de haven. 

Op die kaart zijn ook aangewezen de hoogovens die in het 
kolenbekken bij Ruhrort voorkomen. Men ziet daaruit, dat 
de grootste van die hoogovenbedrijven gelegen zijn in de 
nabijheid van de Rijnhavens. 

Nu is het evenzoo mogelijk, dat zich zullen ontwikkelen 
hoogovenbedrijven in de buurt van Maasbracht. Een van de 
eerste voorwaarden voor het tot stand komen van dergelijke 
hoogovens is echter een waterweg. 

Het komt mij voor, dat, wanneer wij deze omstandigheden 
overwegen, er alle reden is de mogelijkheid te onderstellen 
van een groote ontwikkeling van het kolengebied in Zuid-
Limburg. In hoeverre dit zal geschieden, is nu natuurlijk 
nog niet uit te maken. Wij mogen mede onderstellen dat die 
kolen langs den ontworpen waterweg zullen gaan en moeten 
er daarbij rekening mede houden, dat eer het Maaskanaal 
gereed is 10 a 15 jaar zullen verloopen. In dien tijd zal de 
kolenafvoer belangrijk vergroot zijn. Ik geloof dan ook, dat 
men niet lang na het openen van de tot Maasbracht geka-
naliseerde Maas zal kunnen rekenen op een afvoer van 
4 a 5 millioen ton kolen, welke in verband met het ver-
bruik wellicht later tot 10 millioen ton en meer kan toe-
nemen. Het transport te water geschiedt thans langs de 
Zuid Willemsvaart in betrekkelijk lileine schepen. Indien dit 
langs de gekanaliseerde Maas in grootere schepen zal kunnen 
geschieden, zal een vrachtbesparing van 30 a 50 cent per 
ton kunnen worden verkregen. In ieder geval volgt hieruit, 
dat men een belangrijke besparing zal verkrijgen in de ver-
voerkosten, die enkele millioenen per jaar kan bedragen. 

Het komt mij voor, dat als men dit weet, het economisch 
volkomen te verdedigen is een uitgaaf van ruim 31 millioen 
te doen. 

Laat ik er even bijvoegen, dat als men deze uitgaaf niet zou 
doen. men niet moet denken, dat dan geen andere uitgaven 
noodig zouden zijn. Doet men toch de uitgave voor een 
goeden afvoerweg te water niet en vermeerdert de productie 
van kolen in Limburg aanzienlijk, dan zou men, indien 
alles per spoor zou moeten worden afgevoerd, groote 
kapitalen in de spoorwegen, bepaaldelijk wat het mate-
rieel betreft, moeten vastleggen. Op dit oogenblik be-
schikt de Staatsspoor voor het kolenvervoer uit Limburg 
over een wagenpark van ongeveer 3000 wagons, die gemid-
deld f 1300 per stuk hebben gekost en als de productie, waar-
van nu nog een deel naar Aken gaat, — vanwaar de wagons 
spoedig terug zijn — sterk vermeerdert en al de kolen zouden 
per spoor verzouden moeten worden, dan zal men wellicht 
twintig millioen gulden moeten besteden aan wagons. 

Hieraan kan ik nog toevoegen, dat het vervoer per spoor 
steeds meer aan vracht zou kosten dan dat te water. 

Ik wijs er nog op, dat wij ook een kolengebied hebben in de 
Peel, en dat als dit ontgonnen wordt, deze kanalisatie daar-
voor uitmuntend te pas zal komen. 

Ook vestig ik de aandacht op het voorzien van ons land van 
kolen in geval van oorlog. Ik hoop, dat ons vaderland daar-
van verschoond mag blijven, maar indien in zulk een toestand 
de productie van kolen van Limburg voldoende zou zijn voor 
het geheele land. zou men die door een gekanaliseerde Maas 
kunnen vervoeren, en zou het spoorwegverkeer daarmede 
niet worden belast. 
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Er wordt natuurlijk aangenomen, dat wij niet alleen 
kolen genoeg Bullen hebben, maar die ook zullen gebruiken. 
Misschien wordt het later mogelijk de zonnewarmte direct 
te benutten, of de kolen direct om te zetten in electriciteit 
en deze door draden te verzenden. Maar met die mogelij k-
heden kan nu niemand nog rekenen en op grond van de 
bestaande toestanden kan men met gerust geweten zijn stem 
aan dit ontwerp geven. 

De heer Regout: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch niet 
in ï-epliek te treden, daar dit toch geen nut kan hebben, om-
dat de Minister natuurlijk zijn eenmaal genoemde 100 rail» 
iioen wil handhaven. Alleen wil ik een inlichting aan den 
Minister vragen ter voorkoming van misverstand. 
In de Nota zijn zoowel in de vroegere als in de nieuwe raming 

2,3 millioen opgenomen voor latere verdieping van den rivier-
bodem enz. Nu zou ik willen weten of de Minister ook erkent, 
dat dio 2,3 millioen er niet bij hooren omdat het werken 
betreft die niet begrepen zijn bij die genoemd in art. 1 van 
het aanhangige wetsontwerp en dus ook niet in de 22l mi]-
lioen waarop die werken aanvankelijk waren geraamd. 

De heer Lely, Minister van Waterstaat: Mijnheer de Voor-
zitter! Het spreekt vanzelf, dat men op dit werk moet 
rekenen, maar wanneer het zal worden uitgevoerd is onzeker. 
Het kan zijn dat men het niet dadelijk noodig heeft. 

De heer Regout : Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag dit aan 
den Minister, omdat dit bedrag werken betreft die niet tot 
dit wetsontwerp behooren, en daarom is het bedrag vr.n 
f 31 250 000 niet juist en moet het met f 2 300 000 worden 
verminderd, zoodat de 22i millioen der aanvankelijke raming 
volgens de nieuwe raming f28 950 000 worden en met 
f31250 000, zooals men uit de Nota zou kunnen afleiden. 

> De heer Lely. Minister van "Waterstaat: Miinheer de Yoor-
zitter! Dit bedrag werd er ook in begrepen; er werd voor 
later op gerekend. 

De beraadslaging wordt gesloten en het wetsontwerp zon-
der hoofdelijke stemming aangenomen; 

III. aanvulling en verhooging van het tiende hoofd-
stnk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1914. (Ver-
schillende onderwerpen.) (201). 

De beraadslaging wordt geopend. 

Do heer van Lanschot: Mijnheer de Voorzitter! Met dit 
wetsontwerp wordt de Kamer in de gelegenheid gesteld haar 
oordeel uit te spreken over enkele maatregeien, die door de 
Regeering zijn genomen op economisch gebied. Bij een vorige 
discussie is dezelfde aangelegenheid ook wel ter sprake ge-
komen, maar thans hebben wij voor ons liggen het voorstel 
tot wijziging van de begrooting, waarbij vele reeds gedane 
uitgaven worden gedekt. Het is inderdaad wèl wonderlijk dit 
te kunnen zeggen, maar wij leven nu eenmaal in een wónder-
lijken tijd, waarin vaak op zeer krasse wijze moet worden 
ingegrepen in ons toch reeds zoo ingewikkeld economisch 
verkeer. Voor de leden van de Kamer is het uit den aard 
der zaak zeer moeilijk om een juist oordeel te vellen over de 
maatregelen, die de Regeering genomen heeft. Daartoe zou 
men eigenlijk alle draden van het economisch verkeer in 
handen moeten hebben en dat geheele uitgebreide terrein 
als in vogelvlucht kunnen overzien. In dagen, als wij thans 
beleven, is dan ook noodig een groote mate van vertrouwen 
m de mannen die met de leiding van zaken zijn heiast, en 
men kan niet anders dan waardeeron de groote werkzaam-
heid, die zij daarbij ten toon spreiden, een werkzaamheid, 
waarvoor ik ook gaarne dezen bewindsman meer in bet bijzon-
der een woord van hulde wil brengen. 

Doch van den anderen kant mag ook van die mannen wor-
den verwacht een meer dan gewone bedachtzaamheid in het 
te voeren beleid, omdat een enkele verkeerd genomen beslis-

(van Lanschot.) 
sing zoo ver reikende gevolgen kan hebben en tot onhersteU 
baar nadeel kan leiden. 

En nu heb ik mij afgevraagd of dio bedachtzaamheid, die 
in deze toch zoo dringend noodig was, bij dezen geachten 
bewindsman ook heeft voorgezeten toen hij het licht deed zien 
zijn beide bekende circulaires betreffende de voedingsmid-
delen. Als het misschien zijn bedoeling is geweest om evenals 
in de dagen van olim Alcibiades met zijn hond door de cir-
culairea de algemeene aandacht op zich te vestigen, dan kan 
ik hem met zijn aanvankelijk succes gelukwenschen, maar 
zoo heel veel verder durf ik toch met mijn felicitaties niet 
te gaan. Immers, aangenomen dat het noodig is dat levens-
middelen tegen veel verminderden prijs worden beschikbaar 
gesteld, dan mag men zich toch afvragen of de Minister zich 
wel voldoende rekenschap heeft gegeven van de financieele 
draagwijdte van de door hem genomen maatregelen. De 
eenigszins schaarsche inlichtingen omtrent de kosten door 
hem omtrent die aangelegenheid gegeven aan de overzijde 
van het Binnenhof, doen veeleer het tegendeel vreezen. 

De Minister heeft zich er immers toe bepaald om in groote 
trekken mede te deelen, dat hij met de 21 millioen, die uit-
getrokken staan op art. 158a, meende in de eerste maanden 
de kosten der circulaire wel te kunnen dekken, maar hij is 
in gebreke gebleven om in bijzonderheden aan te toonen hoe 
hij tot die circulaire is gekomen. Laat ik er echter onmid-
dellijk bijvoegen, dat dit naar mijn bescheiden meening geen 
verwondering kan baren, omdat een juiste begrooting van de 
kosten der circulaire niet wel mogelijk is. 

Immers bij die kostenberekening hebben wij maar één vast 
uitgangspunt: de prijzen namelijk waarvoor de Regeering zal 
leveren, de normaalprijzen van vóór den oorlog, maar aan 
den anderen kant staan wij voor den grooten onbekende, den 
inkoopsprijs, die in den tegenwoordigen tijd tot ongekende 
hoogte kan stijgen. Het verschil tussclien in- en verkoopsprijs 
isdus met geen mogelijkheid te ramen, omdat wij de toekom-
etige inkoopsprijzen niet weten en toch zal de Staat dat ver-
schil moeten betalen. 

Ik geloof dus dat de Minister in financieel opzicht met 
zijn circulaire heeft gedann een sprong in het duister, en 
dat hij zich zelf, de Kamer en den Staat — zij het dan ook 
met de beste bedoelingen — heeft geplaatst in de weinig 
benijdbare positie van den speculant i la baisse, die fondsen 
verkoopt, leverbaar op zekeren termijn, zonder zelf nog te 
weten tegen welken prijs hij zich van de straks door hem te 
leveren fondsen in het bezit zal kunnen stellen. 

Zoude het daarom niet hebben getuigd van meer bedacht-
zaamheid, indien de heer Minister de prijzen, waarvoor hij 
de levensmiddelen beschikbaar stelde, niet van den aanvang 
af had vastgelegd, doch die veeleer verband had doen houden 
met den inkoopsprijs? Intusschen, hoe men over dien 
ministerieelen maatregel ook moge denken, vaststaat, dat hij 
groote kosten met zich zal medebrengen. Welnu, ik zou er 
prijs op stellen van den Minister te mogen vernemen, of hij 
alvorens zijn eerste circulaire het licht te doen zien, en daar-
mede een eersten stap te doen op den weg dien hij verder is 
opgegaan, ook voorafgaand overleg heeft gepleegd met zijn 
ambtgenoot van Financiën. Nu weet ik wel, dat die vraag 
eigenlijk een overbodige is, dat het is een vragen naar den 
bekenden weg, want het tegenovergestelde is bij een derge-
lijken gewichtigen maatregel, waaraan zoo groote financieele 
gevolgen zijn verbonden, eenvoudig ondenkbaar. Sommige 
dagbladen zijn echter destijds zoo ondeugend geweest het be-
richt te verspreiden, dat de eerste circulaire ook voor den 
Ministor van Financien een verrassing zou zijn geweest; 
welnu, ik zou gaarne uit den mond van den Minister zelf 
vernemen, wat hiervan is. 

Ik acht dit dringend noodig tot afbakening van de ver-
antwoordelrjkhoid touches hem en zijn ambtgenoot van 
financiën. 

Doch niet alleen de Minister van Financiën, ook die van 
BiliESEbndfche Zaken bad bij deze aangelegenheid belang. 
Immeri roo iemand can is hij zeker in de eerste plaats ?eroe-
pen om te waken voor de belangen der Nederlandsche ge-
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meenten. Welnu: is dut voorafgaand overleg gepleegd? De 
algemeen erkende bekwaamheid en groot» ondervinding van 
il"ii huidigen titularis van Dinnenlandsche Zaken in aan-
mwking genomen, meen ik hel te mogen betwijfelen, vooral 
Wanneer ik naga de «enigszins wonderlijk© wijze waarop de 
zaak administratief u aangepakt. Ik geloof niet, dat het op 
mijn weg ligt om na de gedaohtenwiaaeling omtrent dit punt 
aan de overzijde vau hul Binnenhof daarop thans nog in den 
bi\ede terug te komen, doch ook naar mijn meening be;tond 
er toch wei «enigen grend voor do verbazing, die zich van 
eoi igo borgemeosten heeft moester gemaakt — en ik heb 
selfs in des i \ sip dering enk) Ie van die beeren niet vrij ont-
hutste gezichten zien rondloopen —, verbazing, dat een dcr* 
gelijke maatregel, waarbij zoozeer de belangen der gemeen* 
u-n zijn 1 . ' !. i, aan de cpe ba rh< Ld il prijsgegeven, 
zoo rauwc'jjks, zoo zonder eenig voorafgaand overleg, en 
zonder dar zij vooraf daarvan officieel kennis droegen. En 
die verbazing zal wal niet verminderd zijn, nu bij de tweede 
circulaire zich andermaal hetzelfde heeft voorgedaan. 

Nu weet ik wel, dat de Minister met de over de eerste 
circulaire door verschillende gemeentebesturen gemaakte op-
merkingen ongetwijfeld zijn voordeel zal hebben gedaan, 
maar men mag zich toch afvragen, of het stormpje dat op-
gestoken is na de eerste circulaire, den Minister niet had 
moeten nopen tot grootere bedachtzaamheid en het doet toch 
«enigszins wonderlijk aan, dat dezelfde geachte bewinds* 
man, die in zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer 
het niet hoeren der gemeentebesturen als een fout heeft 
erkend, het blijkens de tweede circulaire heeft noodig ge-
acht wèl het advies in te winnen van verschillende corpora* 
tiën en bonden, die zi;'i onledig houden met het vraagstuk 
van de voedingsmiddelen, maar andermaal de gemeentebe* 
eturen is voorbijgegaan, terwijl die besturen, zij het dan ook 
niet meer financieel, dan toch administratief ten zeerste bij 
de zaak zijn betrokken. 

En nu moge de Minister van oordeel zijn, dat er termen 
waren ten opzichte van do gemeentebesturen te handelen 
zooals hij deeci, dit neemt niet weg dat de door hein gekozen 
weg nu eenmaal niet de in de administratie gebruikelijke is. 

Daarom ook betreur ik te meer de wijze waarop de eerste 
circulaire is ingetrokken. Zij geeft grond voor de onderstel-
ling alsof de Minister het wilde- doen voorkomen dat zijn 
oorspronkelijk plan niet is e f gestuit op het minder practi* 
sche van zijn eigen denkbee.d, doch veeleer op gebrek aan 
medewerking van de zijde der gemeentebesturen. 

Zou het dan ook niet de voorkeur verdiend hebben indien 
de Minister, in plaats van de schuld te werpen op de - "Mneen* 
tebesturen, die zich in de tegenwoordige omstandigheden 
zoo verdienstelijk hebben gemaakt, ruiterlijk het onpracti* 
6che van den eersten maatregel en daarmede zijn eigen onge-
lijk had erkend!' En meent de Minister nu werkelijk, dat 
er ook maar iemand zou geweest zijn, die hem zou hebben 
verweten, aanvankelijk te h»bb3n misgetast? Immers neen. 
Ieder gevoelt, hoe moeielijk het is in de tegenwoordige om-
6tandigheden te regeeren; ieder gevoelt dat misslagen en 
fouten nu eenmaal onvermijdelijk zijn; trouwens: die niet 
werki, maakt geen abuizen. 

Thans zij het mij vergund een opmerking te maken van 
onderen aard, waartoe de kennisneming van de verschillen-
de slakken mij aanleiding heeft gegeven. Ik heb n.1. den 
indruk gekregen, dat gedurende de crisis zeer groote win-
sten gemaakt zijn op het gebied van den handel in voedings* 
middelen. 

Nu ban ik de laatste om die winsten aan de gelukkige 
verwervers te misgunnen, doch het wil mij toch voorkomen 
dat de billijkheid medebrengt, dat zij — die op zoo bijzon-
dere wijze profiteeren van de omstandigheden waaronder het 
gehoele volk gebukt gaat, en door de prijsstijging van de 
levensmiddelen zoo groote verdiensten hebben, welke moe-
ten betaald worden door de verbruikers en door den Neder-
landschen Staat, als hij levensmiddelen beneden den markt-
prijs ter beschikking stelt — in verhouding ook meer dan 
anderen zullen hebben bij te dragen in de buitengewone las* , 

ten, die .straks het Nederlandsen© volk zullen worden opge-
legd. Ik bedoel een belasting op de oorlogswinsten. 

Ik meen, dat een dergelijke belasting volkomen recht* 
vaardig zou zijn, dat zij niet zou hebben d*it hatelijke 
karkater, dat anders een uitzonderingsmaatregel heeft, en ik 
ben overtuigd, dat juist zij die groote winsten gemaakt 
hebben, de eersten zullen zijn om het billijk© van een zoo-
danig© belasting te erkennen. 

Ik geloof niet, dat het thans het juiste oogenblik is om 
na te gaan, of die belasting ook practiscli uitvoerbaar zou 
zijn, al meen ik ook, dat men met verplicht© openlegging 
der boeken een eind ver zou komen. Ik wil er slechts op 
wijzen, dat indien ik mij niet bedrieg, in het buitenland, 
met name in Duitschland, reeds een dergelijk voorstel aan-
hangig is en ik geloof dat het goed zal zijn met een derge-
lijken maatregel niet al te lang te wachten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zeide zoo straks, dat wij leven 
in een allerwonderlijksten tijd, doch niet alleen op 
economisch, ook op staatsrechterlijk gebied zien wij wondere 
zaken gebeuren, ja zelfs het onmogelijke tot mogelijkheid 
worden. 

De Regoering zelf was zich hiervan bij den aanvang der 
crisis volkomen bewust. Immers in de vergadering der 
Tweede Kamer van 26 Augustus 1914 heeft de toenmalige 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel het volgende 
verklaard: 

„Waar wij leven in een abnormalen tijd en in dien 
abnormalen tijd onwillekeurig veel meer aan de Regee* 
ring moet worden overgelaten dan in normale tijden het 
geval is, drukt dientengevolge op de Regeering een ver-
antwoordelijkheid, die door haar ten volle wordt beseft. 
Wij waaTdeeren het ten zeerste, dat ook door de Kamer 
zoo duidelijk het besef wordt getoond, dat het onder de 
tegenwoordige omstandigheden niet anders knn. E r 
moeten thans bijna dagelijks beslissingen worden ge-
nomen op economisch gebied, waaraan men onder ge-
wone omstandigheden niet denken zou, of die, als men 
er aan dacht, men zeker niet zou uitvoeren voordat men 
do toestemming had verkregen van de Staten-Generaal, 
wat betreft de financieele gevolgen." 

En zoo is het inderdaad. Maar met dat al is het budget-
recht van de Staten-Generaal toch deerlijk in het gedrang 
gekomen; meer zelfs dan noodig schijnt met het oog op den 
buitengev.or.cn toestand. 

In het begin van de crisis gevoelde ieder wel, dat men 
de Regoering volkomen de vrije hand moest laten; doch thans 
zijn wij in dien buitengewonen toestand meer ingeleefd ; thans 
ook schijnt het gewenscht om de positie met betrekking tot 
het budgetrecht, zooals die zich onder den drang der omstan* 
diglieden heeft ontwikkeld, eenigszins af te bakenen. Thans, 
omdat dit later, na afloop van de crisis, geen doel meer zal 
treffen en zal komen als mosterd na den maaltijd, terwijl 
een gedacktenwisseiing daarover op dit oogenblik voor de 
naaste toekomst wellicht nog vruchten zal kunnen draden, 
wellicht zal kunnen voorkomen, dat door de Regeering voor 
den verderen duur der crisis buiten noodzaak geen rekening 
wordt gehouden met het budgetrecht. 

Ik zeg: buiten noodzaak; want de toestand van het oogen* 
blik is juist daarom zoo moeilijk, omdat ieder begrijpt dat 
de Regeering in sommige gevallen moet kunnen ingrijpen 
en uitgaven meet kunnen toezeggen, ja zelfs moet kunnen 
doen zonder voorafgaande begrootingswijziging. 

Doch van den anderen kant is bij zeer velen het besef 
levendig, dat die buitengewone macht, die thans gelegd is 
in handen van de Reuoering, een macht. grooter dan eenig 
Minister wellicht ooit gehad heeft, omdat zij hem de be-
schikking geeft over millioenensehats, dat die macht niet 
mag worden gebruikt dan in geval van de alleruiterste nood-
zakelijkbeid. Anders zou dat gebruik worden misbruik; 
anders zouden de ministorieele boenen wel eens te zwak 
kunnen buiken te zijn om den last van al die milHnenen te 
torsen. Ook die macht, dus die geschapen is buiten de Grond-

http://buitengev.or.cn
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wet en de weiten om. onder den drang der omstandigheden, 
heeft haar grenzen, die door de Regeering niet mogen worden 
overschreden en ik zou die grenzen willen trekken daar, 
waar zonder zeer groot nadeel voor de zaak, die het betreft, 
voorafgaande begrotingswijziging mogelijk is. 

Welnu, het wil mij voorkomen, dat die mogelijkheid 
slechts in zeer enkele gevallen zal ontbreken. In dit opzicht 
kan do Regecring toch waarlijk tevreden zijn. Zij had bij 
voorkomende gelegenheid slechts een kleinen wenk te geven, 
zij had slechts even te wijzen op het spoedeischende van de 
zaak en ziet. in minder dan geen tijd waren haar voorstellen 
wet. Ik denk bijv. aan de ingrijpende maatregelen genomen 
bij het begin van de mobilisatie, ook aan de Indische leening, 
dio met een enorm enthousiasme ook door deze Kamer is 
gevotecrd. In dit opzicht behoefde de Regeering dus niet 
bevreesd te zijn om te veel van onze krachten te vergen, 
of van onzen goeden wil een onbescheiden gebruik te maken. 
Ik zou zeggen: de Staten-Generaal stonden gereed en staan 
nog gereed om op den eersten wenk bijeen te komen en de 
voorstellen, die de Regeering doet, te behandelen met den 
spoed, dien de omstandigheden van het oogenblik vereischen. 

"Welnu, juist die ondervinding — en hier kom ik terug 
op de maatregelen van den Minister — had dezen moeten 
nopen gernerlei toezegging of belofte te doen, geenerlei maat-
regelen te nemen, waardoor 's Rijks schatkist zou kunnen 
worden bezwaard, zonder voorafgaand overleg met beide 
Kamers der Sta ten-Generaal en zonder voorafgaande begroo-
tingswijziging. 

Ik leg op het woord ,,beide" den nadruk. Immers de eerste 
circulaire van dezen geachten bewindsman dankt haar ont-
staan aan de overweging van een wensch, die kenbaar 
gemaakt is aan de overzijde van het Binnenhof. 

Mag ik vragen: zou het werkelijk niet de voorkeur hebben 
verdiend indien de Minister, alvorens zich in dezen een eind-
oordeel te vormen, zijn oor ook eens te luisteren had gelegd 
hier in deze Kamer. Zijn er dan in ons midden geen land-
bouwspecialiteiten. geen deskundigen _ op voedingsgebied, 
geen burgemeesters, in de administratie als doorkneed, en 
zouden die allen den Minister geen nuttige wenken hebben 
kunnen geven, waarmede hij zijn voordeel had kunnen doen 
en waardoor hij zich het altijd eenigszins pijnlijke en minder 
aangename van de gedwongen intrekking zijner eerste circu-
laire had kunnen besparen? 

En dan ook zoude het vooraf hooren van de Eerste Kamer 
eigenlijk niet meer in overeenstemming zijn geweest met die 
deferentie, die wij van dezen geachten bewindsman toch ook 
voor dezen tak der Volksvertegenwoordiging hadden mogen 
en kunnen verwachten? 

Ik kom nu tot den begrootingspost. De Minister zelf heeft 
gevoeld, dat de tweede circulaire, waarbij hij mededeelt, dat 
hij besloten heeft de gelegenheid te openen om levensmid-
delen tegen veel verminderde prijzen beschikbaar te stellen, 
moest steunen op een vooraf gaanden begrootingspost. De 
verdediging van den Minister luidt dan ook niet meer zooals 
aanvankelijk in zijn Memorie van Antwoord aan deze ver-
gadering, ten aanzien van zijn eerste circulaire, dat het 
slechts een voorbereidende maatregel gold en zelfs geen 
begin was gemaakt met de uitvoering. Dit standpunt heeft 
de Regeering verlaten. Zij heeft steun gezocht in een 
begrootingspost en meent dien gevonden te hebben in art. 
158a, dat thans voor ons ligt. 

Nu is een begrootingspost echter niet van gomelastiek; 
niet rekbaar tot in het oneindige; hij wordt veeleer begrensd 
door do Memorie van Toelichting waarvan hij vergezeld 
gaat, en die is hier zoodanig, dat zij geen ruimte laat voor 
de opvatting van den Minister. 

Uit de toelichting immers vlceit voort, dat de bedoeling 
Tan dezen post is geweest om te zorgen, zooals op een andere 

Elaats de geachte ambtsvoorganger van dezen bewindsman 
et heeft uitgedrukt, dat er geen hongersnood kwam, te 

zorgen dus, dat er voldoende voorraden levensmiddelen aan-
wezig waren, zulks terwijl de verkoopprijzen verband moesten 
houden met de inkoopsprijzen. Maar nu komt de Minister 
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met een nieuwe gedachte, met een nieuw element, nl. het 
aanbod om levensmiddelen beschikbaar te stellen tegen den 
normalen prijs van voor den oorlog. Daarmede is dus het 
verband tusschen in- en verkuop.sprijs verbroken ; de verkoops-
prijs regelt zich niet meer naar den inkoopsprijs. Welnu, 
alvorens de Minisver dezen stap deed had hi.i de tusschen-
komst moeten inroepen van de Staten-Generaal. De Minister 
beroept er zich wel op, dat de 2\ millioen van dezen post 
voldoende zouden zijn geweest om de kosten van do circulaire 
te dekken, doch dit argument gaat langs de quaestie heen. 
Het gaat hier immers geenszins om de vraag of de 2A mil-
lioen voldoende waren om voor eenigen tijd de kosten der 
circulaire te dekken, doch om deze ander© veel meer princi-
pieele vraag of do kosten van de circulaire, tot hoe gering 
bedrag ook, mochten worden geput uit art. 158a. 

Ik hoop den Minister te kunnen overtuigen door een prac-
tisch voorbeeld. Stel dat hij zou komen met het aanbod om 
bij wijze van bedceling om voor on- en minvermogenden 
levensmiddelen beschikbaar te stellen nu niet tegen den nor-
malen prijs van voor den oorlog, maar tegen 50 pet. van dien 
prijs. In den gedachtengang van den Minister zou hü de 
kosten van een dergel ij ken maatregel zonder verdere tusschen-
komst van de Staten-Generaal ook uit art . 158a kunnen put-
ten; de Minister zou zelfs zonder die tusschenkomst levens-
middelen kunnen verkoopen tegen zoodanig lagen prijs als 
hij zelf zou noodig achten, mits hij voorloopig bleef binnen 
de 2i millioen. De Minister had toch moeten en kunnen be-
grijpen, dat dit nooit in de bedoeling kan hebben gelegen 
van de Tweede Kamer of van zijn "-eachten ambtsvoorganger, 
toen deze den post voordroeg. Dit alles klemt te meer, omdat 
de Minister met zijn circulaire een weg op is gegaan, wraarop 
noch voor hem, noch voor de Kamer terugkeer mogelijk is. 
Het doet niets ter zake of de door hem genomen maatregel de 
eerste maanden 2t millioen zal kosten. Men bedenke veeleer, 
dat de uitgaven, die de maatregel met zich medebrengt elke 
maand zullen terugkeeren, zoolang de oorlog duurt en wie 
zal helaas het einde daarvan voorspellen ? 

Het wil mij dan ook voorkomen, dat art. 158a, waarop de 
Minister zich beroept, in geenen deele de kosten van de 
circulaire dekt. 

Doch bovendien het geheele beroep, dat de Minister in de 
Tweede Kamer heeft meenen te moeten doen op art. 158a, 
is op zich zelf reeds uitermate bevreemdend, omdat het ge-
schiedde toen die post in de Eerste Kamer nog niet was aan-
genomen, ja zelfs nog niet behandeld. 

En de zaak wordt er voor den Minister waarlijk niet beter 
op als men moet constateeren, dat deze, in de Tweede Kamer 
terstond op het onjuiste van zijn zienswijze gewezen, bij zijn 
repliek daarop niet is teruggekomen. 

En intusschen? Intusschen worden broodkaarten bij duizen-
den uitgegeven en doet de Minister eenvoudig alsof er voor 
hem geen Grondwet en Eerste Kamer meer bestaan. 

Met verbazing moet men zich afvragen of hij in dezen 
geen voorlichting heeft gevonden bij zijn ambtgenoot en. Of 
heeft hij wellicht gedacht, dat men in deze Vergadering, nu 
het eenmaal zoo ver was gekomen, uit hoofde van den buiten-
gewonen toestand er nu maar verder het zwijgen toe zou doei' ? 

Doch dat is het juist. 
Ieder beroep dat de geachte bewindsman zou willen doen 

op den buitengewonen toestand of wellicht op het spoed-
eiscliende van de zaak, moet ik reeds bij voorbaat afwijzen. 
Immers het denkbeeld om levensmiddelen beschikbaar te 
stellen tegen verminderden prijs is den Minister aan de hand 
gedaan in het begin van Maart. Wij schrijven thans half 
Juni . Een desbetreffende begrootingswijziging had dus reeds 
maanden geleden kunnen zijn tot stand gebracht, zonder dat 
de zaak zelf daardoor in het minst zou zijn geschaad en aan 
bereidwilligheid van deze Vergadering tot spoedige afdoe-
ning zou het toch zeker allerminst hebhen ontbroken. 

Trouwens het begrip ,,spoed" is een rekbaar, een gevaar» 
lijk begrip, zóó rekbaar zelfs, dat onder hei motto „de z'.ak 
was spoedeischend" het geheele budgetrecht ven de Staten-
Generaal wel illusoir zcu kunnen worden gemaakt. 

Het komt mij daarom voor, met alle waardeering voor de 
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goede bedoelingen van dezen Minister, dat bij in deze t i e t 
beeft gehandeld met de noodige bedachtzaamheid, dat hij 
bet bugetiecht van de Staten-Generaal meer heelt ingeperkt 
dan noodig was, en ik vraag mij met groute ongerustheid 
at waar het op die wijze in de komende crisisdageu been zal 
moeten, wanneer de Minister van plan is op denzeifden weg 
voort te «aan. Want het budgetrecht is een teere plant en 
het rerleenea van blanco kredieten aan de Eegeering heeft 
ook omler de tegenwoordige omstandigheden zijn grenzen. 

l iet zij mij vergund in verband met een en ander nog een 
opmerking te maken van meer algemeenen aard en strekking. 
Immers de zaak heeft ook nog een andere zijde, n.i. die der 
opnewekto en wellicht teleurgestelde verwachtingen. Door de 
maatregelen die de Eegeering neemt, door de toezeggingen 
die zij doet, beeft zij zich zelf en ook den Staat vaak al 
zoozeer gebonden, dat een terugkeer bijna niet meer mogelijk 
is. Wanneer de Minister in zijn eerste circulaire komt ver-
kla ren, ,,dat hij bereid i s" en in zijn tweede circulaire ,,dat 
hij besloten beeft de gelegenheid te openen" levensmiddelen 
tegen lager prijs beschikbaar te stellen, dan gevoelt ieder, 
dat het voor den Minister niet wel mogelijk is, daarop nog 
terug te komen en dat ook de Staten-Generaal tegenover de 
quaestie niet meer vrij staan in hun oordeel. 

En dit geval staat geenszins op zich zelf. Indien ik althans 
de courantenbericbten mag gelooven, zijn er in de laatste 
maanden ook in andere gevallen beloften afgelegd en toezeg-
gingen gedaan, daar zijn zelfs maatregelen genomen, waarbij 
ik mij telkens en telkens weder heb moeten afvragen: was 
bet nu werkelijk niet mogelijk geweest om zonder de zaak 
zelf in het minste te schaden, den gewonen gebruikelijken 
weg te volgen van voorafgaande begrootingswijziging? Ware 
bet wel noodig geweest dat de Begeering zich reeds bij voor-
baat zoozeer bond, dat het voor de Staten-Generaal,'ik wil 
niet zeggen moeilijk, maar dan toch uiterst bezwaarlijk wordt 
de in uitzicht gestelde kredieten te weigeren? 

En nu zegge men niet: de Staten-Generaal zijn vrij in hun 
oordeel, vrij om te doen en te laten wat zij wilien. Want het 
is gemakkelijk genoeg een steen aan bet'rollen te brengen, 
maar minder gemakkelijk is het dienzelfden steen, als hij 
eenmaal in verkeerde richting is gestuurd, terug te brengen 
op den reebten weg. 

Mijnheer de Voorzitter! In den toestand van het oogenblik 
ligt een groot gevaar verscholen, bet gevaar, dat deze Eegee-
n n g in haar machtsbewustbeid bet budgetrecht nog verder 
inperkt dan door de buitengewone omstandigheden is ge-
boden, het gevaar ook — en nu wil ik onderstellenderwijze 
spreken — mjaar het gevaar dan toch dat bij haar het denk-
beeld zou kunnen postvatten, dat het — voor zooveel betreft 
het inperken van het budgetrecht door de Eegeering van 
do zijde der Kamer gedurende de crisis wel blijven zal bij 
protesten en bij tegenpruttelen, dat het zoo'n vaart niet zal 
loopen en dat als de crisis eenmaal voorbij is, tóch over alles 
een spons zal worden gehaald. Moge de Eegeering zich voor 
aat denkbeeld hoeden. Het zou een illusie kunnen blijken 
waarop wie weet hoe spopdig de onvermijdelijke onto-oceheling 
zou kunnen volgen. Indien de Eegeering wil komen"met voor-
s*ellen tot leniging van volksnooden, wie zou daaraan niet 
de volle aandacht schenken, doch zij volge dan ook, waar 
eemgszins mogelijk, den gebmikelijken weg van voorafgaande 
begrootingswijziging. 

En nu nog een woord over den begrootingspost en bet ont-
werp dat voor ons ligt. Het zal voor de Kamer niet gemak-
keJijk zijn daarover te stemmen, omdat er groot verschil van 
merning bestaat over den aard en de strekking van dien post, 
niet alleen in deze Vergadering, maar ook aan de overzijde 
van het Binnenhof bij de politieke vrienden van den Minis-
ter. De Minister schijnt den post te beschouwen als een 
machtiging om levensmiddelen beschikbaar te stellen tot den 
prijs van vóór den oorlog; ik van mijn zijde zie in den post 
n-ots anders dan een middel, dat door de Eegeering kan 
worden aangewend, om te zorgen, dat voldoende voorraden 
graan aanwezig zijn, met machtiging natuurlijk om het te 
vern-oopen. Maar de verkoopsprijs moet dan ook verband 
nouden met den inkoopsprijs. Alvorens te stemmen dient dit 
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verschil opgelost te worden; anders wordt de stemming 
onzuiver. 

lntusschen, de Minister beeft in de Tweede Kamer wei-
willend overweging toegezegd van een denkbeeld, dat hem 
aan de hand is gedaan door zijn politieke vrienden, om n.1. 
nog met een naderen begrootingspost bij de Kamer te komen. 

Ik zou het op hoogen prijs stellen van Zijn Excellentie te 
mogen vernemen waartoe die overweging hem heeft geleid 
en of hij bereid is bet zijne te doen om de bestaande moei-
liikheid tot oplossing te brengen. 

Ten slotte zij het mij vergund als mijn indruk van deze 
gohoele aangelegenheid mede te deelen, dat de Minister blijk-
baar bezield is geweest met goede bedoelingen, doch niet de 
juiste middelen heeft aangewend om die bedoelingen te ver-
wezenlijken. 

Hij heeft in deze getoond te zijn een impulsief, voort-
varend en werkzaam man. Moge hij in de toekomst aan die 
goede eigenschappen paren die bedachtzaamheid, die hem 
thans beeft ontbroken. 

De heer Polak: Mijnheer de Voorzitter! Wij bobben zoo-
even uit den mond van onzen geaebten mede-afgevaardigde, 
den beer van Lanschot. een critiek, die lang niet malsch was. 
vernomen op het beleid van den Minister in zake diens beide 
bekende circulaires, een critiek, laat ik er dit onmiddellijk 
bijvoegen, waaraan de waardeering niet ontbrak; maar de 
critiek was sterker dan de waardeering, en ik van mijn kant 
zou de waardeering grooter willen maken dan de critiek. Niet 
dat ik met zou deelen veel van hetgeen door den beer van 
Lanschot is te berde gebracht. Het budgetrecht van de Kamer 
is niet iets dat rekbaar is ; daar mag geen elasticiteit aan 
gegeven worden; dat moet blijven volkomen intact; dat zal 
ieder met den heer van Lanschot eens zijn en elk optreden 
tot handhaving van het budgetrecht verdient waardeering 
en ondersteuning. Maar indien de Minister aannemelijk kan 
maken, dat de gelden, noodig voor de uitvoering van zijn 
laatste circulaire, gedekt zijn door de begrootingsposten, die 
hij daarvoor heeft aangeduid, dan is m. i. van schending van 
het budgetrecht van het Parlement geen sprake. En indien 
hij dat niet aannemelijk kan maken, dan geloof ik dat de 
omstandigheden, waaronder do Minister gehandeld heeft, 
van dien aard zijn en dat de drijfveeren, die hem hebben 
bewogen, van zoo lofwaardigen aard mogen worden genoemd, 
dat wij zouden kunnen volstaan met een welgemeend, maar 
niet onvriendelijk: ga heen, en zondig niet meer. Want het-

Seen de Minister heeft gedaan, is m. i. zeer prijzenswaardig, 
'e Minister stond voor een hoogst ernstig probleem, het pro-

bleem namelijk, dat door de stijging van de prijzen der eerste 
levensbenoodigdheden de volkskracht dreigde te worden 
ondermijnd. Groote massa's van ons volk leven in een toe-
stand, die in normale tijden reeds, zonder overdrijving, kan 
worden genoemd een toestand van een voortdurend tekort aan 
hetgeen tot instandhouding en veraangenaming van het leven 
noodig is. Meermalen zijn van verschillende zijden, van den 
kant van arbeidersorganisaties, van den kant van degenen, 
die zich met sociale vraagstukken bezighouden, van"medi-
sclie zijde, enz., budgetten gepubliceerd van hetgeen een 
arbeidersgezin als minimum noodig heeft om te leven, waarbij 
dan steeds en onveranderlijk bleek, dat de werkelijke inkom-
aten van zulke gezinnen niet voldoende waren om aan de 
minimum eisenen te voldoen. Er zijn in ons land groote 
massa's ambachtslieden, arbeiders, ambtenaren, kantoorbe-
dienden, onderwijzers, met kleine traktementen, ouden van 
dagen, weduwen en invaliden met klein pensioen, die steeds 
niet dan met groote moeite kunnen rondkomen. 

Indien nu plaats heeft een zoodanige stijging van de prij-
zen van de allereerste levensbenoodigdheden, als wij in de 
laatste maanden hebben zien plaats hebben, dan wordt het 
leven voor deze en dergelijke groepen buitengewoon moeilijk. 

En daaraan zijn ernstige gevaren verbonden. Daaraan is 
veroonden het gevaar van verlies van arbeidskracht, van 
grootere vatbaarheid voer ziekte, van toenemende kinder-
sterfte en tal van andere dingen, die men kan samenvatten 
m de eene uitdrukking: verlies van volkskracht. En met een 
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uitgeputte arbeidersbevolking kan, afgezien van alle andere 
consideratiën, het welzijn van bet land niet zijn gediend. De 
Minister heeft dus gehandeld als een goed, als een voortref-
felyk bewindsman, toen hg zon op maatregelen, om de drei-
geude vermindering van volkskracht tegen te gaan, en dat 
hrj dat heeft gedaan zooals de heer van Lanscliot het heeft 
genoemd impulsief en doortastend en on werkzame wijze, 
<laarvoor verdient hij alle hulde en lof, die ik hem gaarne, 
mèt den heer van Lanschot, breng. En indien ik een woord 
van critiek zou willen laten hooren, dan is het juist een 
wcord van critiek in andere richting, n.1. in deze richting, 
dat, met alle waardeering voor hetgeen door dezen Minister 
is grdaan, toch niet alles is gedaan wat moest geschieden, 
en ciat de Minister niet ver genoeg is gegaan en niet altijd 
de juiste maatregelen heeft genomen. 

^ u is het niet mijn bedoeling' hierover in deze Kamer 
breed uit te weiden. Op den vierden Mei en volgende dagen 
heeft de Minister te doorstaan gehad in de Tweede Kamer 
een interpellatie over hetzelfde onderwerp. Dit heeft tot een 
uitgebreid debat aanleiding gegeven en dat ontslaat mij van 
de noodzakelijkheid, zooals wij hier in vele dergelijke geval-
len ontslagen zijn van de noodzakelijkheid, om dit onder-
werp hier breedvoerig te behandelen. 

Maar een enkel woord dient toch nog te worden gezegd. 
Wij behoeven niet te spreken over de eerste circulaire, die 
zeker minder practisch en tactisch mocht worden ge;ioeind 
en waarvan de wijze van indiening en de gebrekkige voor-
bereiding zeer te recht door den lieer van Lan=chot is ge-
critiseerd. Wat echter de tweede circulaire betreft kan (feu 
Minister niet verweten worden, dat zij gebrekkig is voorbe-
reid, want bij de uitvoering van d e tweede circulaire is wel 
de administratieve medewerking van de gemeentebesturen 
noodig, maar niet meer de financieele medewerking. Maar 
wat de circulaires met elkander gemeen hebban, is liet facul-
tatieve karakter. Er wordt ook in die tweede circulaire niet 
voorgeschreven aan de gemeenten de levering van brood en 
andere levensmiddelen tegen van staatswege vastgestelde 
prijzen. 

Dit facultatieve karakter zou goed zijn, indien de om-
stündigheden in verschillende gemeenten zcoveel zouden ver-
schillen. Het is denkbaar, dat zich toestanden voordoen, die 
schadelijk werken in de eene gemeente en in de andere niet ; 
maar dat is in casu niet het geval. 

De prijzen van het graan zijn overal gelijk. De prijzen van 
het brood, er moge eenige variatie in zijn, zijn overal in 
sterke mate gestegen. De inkomsten van degenen voor wie 
brood het voornaamste voedsel is, zijn nergens zóó belangrijk 
toegenomen, dat de prijsstijging van de levensmiddelen daar-
door wordt geëquivaleerd. Men mag dus aannemen, dat, in 
het algemeen gesproken, de noodtoestand, waartegen de 
Minister zich richt, in alle gemeenten des lands bestaat, en 
indien de Minister verslapping en verzwakking van de volks-
kracht had willen voorkomen, dan had hij dus zijn maatregel 
bindend moeten voorschrijven. Nu weten wij wel. dat de 
groote steden en tal van andere gemeenten, waarin de nood-
rakelijkheid van die dingen sterk wordt gevoeld, van de 
circulaire van den Minister gebruik hebben geim:akt, maar 
er zijn ook zeer vele gemeenten waarin dat niet het geval is. 
Men weet hoe dat gaat. In kleinere, vooral de plattelands-
gemeenten, zien de gemeentebesturen op tegen den romp-
slomp, do administratieve moeilijkheden; men vreest — de 
bekende boerenvTees — wat geld te moeten uitgeven, want 
hoewel de kosten voor rekening van het Rijk zijn, kan er toch 
nog wel iets komen ten laste van de gemeentekassen, die in 
dezen tijd toch al moeilijkheden ondervinden; men zou mis-
schien een mannetje moeten aanstellen om bij de administra-
tie assistentie te verleenen, daar het werk misschien niet door 
het beperkte secretariepersoneel kan worden afgedaan. Zoo 
komt het en is het gekomen, dat in een zeer groot aantal 
plattelandsgemeenten de maatregel van den Minister niet 
wordt ten uitvoer gelegd, tot nadeel van degenen die daar 
woonachtig lijn en die er evengoed behoefte aan hebben als 
de inwoners van andere gemeenten. Het zou dus in het belang 
van de sociale beteekenis van de circulaire goed zijn geweest, 

indien de maatregel gemaakt ware niet facultatief, maar 
imperatief. 

Er is in en buiten het Parlement nog:il een en ander te 
doen geweest over do quaestie van het bruinbrood en het wit-
brood. Er is critiek op geoefend, dat de Minister alleen goed-
koop bruinbrood en geen goedkoop witbrood heeft beschik-
baar gesteld. Van technisch bevoegde zijde, van den kant van 
de bakkers, heeft men zich uitgelaten tegen het regeerings-
brood zooals de Minister dat in zijn circulaire omschreven 
heeft, dat moest worden gemaakt van uitsluitend ongebuild 
Amerikaansch tarwemeel, en er is ook critiek geoefend om-
trent de voedzaamheid en verteerhaarheid van dat brood. 
Zoowel het Handelsblad als De Tijd, om maar twee groote 
organen van verschillende richting te noemen, hebhen zich 
geuit tegen liet uitsluitend bruinbrood, en er werd zelfs aan 
herinnerd, dat de Minister zelf bij een vroegere gelegenheid 
in de Tweede Kamer zich heelt uitgelaten tegen het bruin-
brood, in dien zin, dat hij constateerde, dat in allo kringen 
van de bevolking het toenmalige ,,oorlogsbrood", dat dan 
toch nog beter, verteerbaarder zou zijn geweest dan het 
regceriugibrood van nu, met tegenzin werd ontvangen. Ik 
zou daarom willen vragen, of er niet alsnog voor den Minister 
aanleiding bestaat, om te dien aanzien zijn positie nog eens 
te overwegen. 

Het is inderdaad een feit, dat, in de groote steden vooral, 
bruinbrood niet het voornaamste brood is, dat gegeten wordt. 
De massa van het volk, ook van het arbeidende volk, eet 
daar wittebrood en is het bruinbrood dus niet alleen onaan-
genaam — in moeilijke tijden moet men zich als het niet 
anders kan eenige onaangenaamheden getroosten — maar 
daardoor neemt ook het broodgebruik af en wordt de voeding 
onvoldoende. 

Ik zal de bezwaren tegen het bruinbrood nu niet verder 
uitmeten, maar ik zou den Minister willen vragen, of hij 
niet verstandiger zou hebben gedaan met zooals hij nu bruin-
brood voor ieder beschikbaar stelt, ook wittebrood voor allen 
verkrijgbaar te stellen. De kosten zouden daardoor wat 
hooger zijn geworden, maar daaraan verbindt zich dan de 
vrarg of het misschien niet beter zou zijn geweest om de 
geheele broodpolitiek wat verder en wat consequenter door te 
voeren met in het algemeen niet voor ieder die liet verlangt, 
maar voor iedereen het brood beschikbaar te stellen tegen 
een bepaalden prijs, laat ik zeggen gelijk voor het uitbreken 
van den oorlog. 

De kosten daarvan zouden te vinden zijn geweest in een 
bijzondere belasting, geheven van inkomens boven een zeker 
minimum en waarbij misschien het denkbeeld van den heer 
van Lanschot, dat ik trouwens reeds geruimen tijd geleden 
heb te berde gebracht in deze Kamer, van het heffen van 
een extra belasting op de oorlogswinsten, zou hebben kunnen 
worden verwezenlijkt. Die belasting zou dan het verschil 
hebben moeten dekken tusschen in- en verkoop van het brood, 
maar dat zou slechts zoover behoeven te worden betaald als 
degenen, die niet in staat zijn het brood te betalen, minder 
in waarde zouden hebben gekregen. 

E T is een ander punt, dat ik nog zou wenschen te bespre-
ken en dat ik reeds bij een vroegere gelegenheid besproken 
heb, maar opnieuw bespreken moet, omdat het mei den dag 
urgenter wordt. 

Het is met de werkloosheid in ons land niet zoo'u vaart 
geloopen, ais men aanvankelijk heeft gedacht en de werkloos-
heid is ook aan het afnemen ; maar in sommige takken van 
bedrijf en in sommige centra is de werkloosheid toch nog 
altijd zeer groot. Ik kan met name noemen de bouwbedrijven, 
het havenbedrijf en de diamantnijverheid, die nog altijd in 
sterke mate lijden onder gebrek aan werk. 

Eem'ge dagen geleden heeft de Amsterdamsche Bestuur-
dersbond, het centraal punt van de Amsterdamsche vakbe-
we<ring, waarbij ongeveer 28 000 leden zijn aangesloten, fon 
statistiek nopens de werkloosheid onder zijn leden gepubli-
ceerd en daaruit blijkt, dat van de dinmantbewerkers in Am-
sterdam nog altijd 64 pet. werkloos zijn, van de bouwvak-
arbeiders 21,6 pet., van de transportarbeiders 21 pet., van 
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de havenarbeiders 38 pet., van de meubelmakers 11,1 pet. en 
van de timmerlieden 14 pet. 

Deze aanzienlijke werkloosheid geldt den leden van de vak-
yereenigingen, die bij den Amsterdamschen Destuurdersboad 
aangesloten zijn en zij mag genoemd worden een afspiegeling 
van de algemeen© werkloosheid, omdat de ervaring heeft 
geleerd, dat bij de georganiseerden in andere vakken de ver-
houdingen in den regel dezelfde zijn en bij de ongeorgani-
seerden het werkloozenpercentago in den regel nog grooter 
is dan bij de georganiseerden. En ik stel mij voor, dat in 
Rotterdam — waaromtrent ik ©ogenblikkelijk geen cijfers 
heb —, waar het havenbedrijf immers aanzienlijk heeft ge-
leden, de werkloosheid ook vrij groote afmetingen zal hebben 
aangenomen en behouden. 

De uitkeeringen die de werkloozen, hetzij door middel van 
hun vakvereeniging, hetzij door middel van steuncomité's 
ontvangen, zijn — ik heb het bij herhaling ook hier betoogd 
— immer onvoldoende geweest en meer en meer onvoldoende 
geworden, naarmate de prijzen van de levensmiddelen stijgen. 
De maatregel, door den Minister in zijn laatste circulaire 
genomen — een maatregel die pas zeer onlangs practisch 
in werking is getreden — is daarin wel eenigszins te ge-
moet gekomen, maar lang niet in voldoende mate. De u:t-
keeringen zijn niet voldoende voor den aankoop van de be-
noodigde levensmiddelen en om te voorzien in wat ten volle 
of als gedeeltelijke betaling bij de huurbons voor woning-
huur moet worden voldaan. Ik heb er echter reeds maanden 
geleden op gewezen, dat ook in de behoefte aan kleeding en 
schoeisel lang niet in voldoende mate wordt voorzien. 

Kleeding en schoeisel, die in arbeidersgezinnen toch zeer 
zelden van goede qualiteit zijn, daar men noodwendig met 
de geringere qualiteiten moet genoegen nemen, die dus meer 
aan slijtage onderhevig zijn dan de betere soorten, die klee-
ding en dat schoeisel zijn, nu sinds 10 maanden van ver-
nieuwing geen sprake heeft kunnen wezen, zeer vervallen en 
versleten. Ik weet dan ook uit mijn eigen kring, van de 
menschen waarmede ik dagelijks te maken heb, dat zeer velen 
hunner eenvoudig niet meer voor den dag kunnen komen. 

Ik zeg dit zonder de minste overdrijving en constateer 
alleen een bewijsbaar feit. Er zijn tal van menschen die zich 
niet meer op straat kunnen vertoonen, omdat het hun ont-
breekt aan een eenigszins decente kleeding en aan voldoend 
schoeisel. En het komt meermalen voor, meer dan men zou 
denken, dat kinderen de school niet kunnen bezoeken, omdat 
het vooral aan schoeisel ontbreekt. In Amsterdam heeft het 
steuncomité een kleerendepot opgericht, dat ongetwijfeld 
veel nut heeft gesticht en veel nood heeft gelenigd, maar 
toch lang niet voldoende. Een zes of acht weken geleden 
heeft dat kleerendepot echter opgehouden te werken en werd 
aan de vakvereenigingen geschreven, dat aan verdere aan-
vragen niet meer kon worden voldaan. Er moeten in dit 
opzicht voorzieningen worden getroffen. Het beste zou wei-
licht zijn, dat de Minister, in overleg met zijn ambtgenoot 
van Financiën, maatregelen nam, om door middel van de 
steuncomité's kleeding te verstrekken, waar dit noodig is. 
Wat door de steuncomité's in deze richting is gedaan, doch 
onvoldoende was, moet worden doorgezet, en op ruimer 
sehaal dan tot nog toe het geval is geweest. 

Wij leven nu in den zomer, waarin men nog zoowat heen-
scharrelen kan met onvoldoende kleeding; maar wat zal het 
worden wanneer straks het najaar en de winter komen ? Wij 
kunnen hopen, dat voor dien tijd de oorlog een einde zal 
hebben genomen en normale toestanden zullen zijn weder-
gekeerd: maar meer dan hopen kunnen wij niet; verwachten 
doen wij het geenszins. Welnu, dan is liet in de winter-
maanden niet mogelijk om zoo donr te gaan als het op bet 
oogenblik gaat, want dan wordt de behoefte aan kleeding 
natuurlijk veel dringonder en nijpender. Vóór den aanstaan-
den winter moeten er iu dit opzicht maatregelen worden ge-
nomen. 

Ik vraag dus den Minister cm deze aangelegenheid in ern-
stige en welwillende overweging te nemen. 

Ten slotte nog c?:i vraag, die ik ook gisteren aan den 
Minister van Oorlog heb gesteld, maar waarop ik geenerlei 

(Folak e. a.) 
antwoord heb ontvangen, en die deze Minister wellicht ook 
niet kan beantwoorden; ik zou dan echter wel wenschen, dat 
de Minister eens een onderzoek wilde instellen. De vraag 
betreft de landweerplichtigen der oudste landweerlichting, 
die in de gelegenheid werden gesteld om met klein verlof 
naar huis te gaan. Wellicht is het den Minister bekend, dat 
de plaatselijke steuncomité's namens het Nationaal Steun-
comitó een aanschrijving hebben ontvangen, dat zij do land-
weerplichtigen, die gebruik hebben gemaakt van de gelegen-
heid naar huis te gaan, verder geen ondersteuning mogen 
verleenen en indien zij het toch doen, dat zij dan geen hulp 
krijgen van het Nationaal Steuncomité. Ook door het Cen-
traal Bureau voor de Werkloosheidsverzekering is aan de 
besturen van de vakorganisaties, die van de noodregeling 
gebruik maakten, medegedeeld dezer dagen, dat ook geen 
uitkeering uit de werkloosheidskassen der vakvereenigingen 
mochten worden verstrekt aan diezelfde landweerplichtigen. 

Ik heb gisteren gezegd: over den maatregel zelf wil ik 
niet spreken. Er is wellicht wat voor te zeggen. Waar echter 
niets voor te zeggen is, is, dat de landweerplichtigen 
onkundig waren dat die maatregel genomen zou worden 
vóór zij van het klein verlof gebruik maakten. Velen zijn er 
— het is mij bekend — die afgewezen werden door hun vak-
vereeniging naar aanleiding van de bedoelde aanschrijving 
van het Centraal Comité en die zeggen: hadden wij gewetea 
dat geen uitkeering gegeven werd, wij zouden net risico 
van terugkeer in de maatschappij niet nebben aanvaard en 
in dienst zijn gebleven. 

Men had moeten mededeelen aan de landweerplichtigen 
wat hun te wachten stond. Gingen zij terug, dan hadden zij 
aan niemand iets te verwijten gehad. Op het oogenblik zijn 
echter vele menschen er in geloopen, is hun groote teleur-
stelling berokkend en zijn velen in uiterst moeilijke positie 
gebracht. 

Ik heb er gisteren reeds op gewezen, dat er zeer velen 
zijn: losse werklieden, fabrieksarbeiders, transportarbeiders 
enz., wier beroep medebrengt, d/at zij niet van t© voren met 
zekerheid kunnen weten of zij onmiddellijk werk zullen 
vinden, die eerst in de burgermaatschappij moeten terug-
keeren om arbeid te zceken. Daarom vraag ik den Minister, 
indien hij deze vraag beantwoorden kan, waarom niet aan 
de betrokken landweerlieden vóór zij den dienst verlieten 
medodseling is gedaan van den te hunnen opzichte te nemen 
mn afregel. 

De heer de Gijselaar: Mijnheer de Voorzitter! Wij nade-
ren het einduur van deze vergadering, zooals het door u is 
vastgesteld, en ik zal dus heel kort zijn. Ik wil even spreken 
over art. 1, onderart. 1586, de bijdrage aan het Kon. Nat. 
Steuncomité, ad f 600 000. Zooals staat in de Memorie van 
Toelichting wordt ruim bijgedragen door verschillende krin-
K n , Er komt ook veel geld uit Ned.-Indië voor het Kon. 
Nat. Steuncomité en ik geloof, dat alle leden der Kamer en 
ook de Minister het met mij eens zullen zijn, dat dit geld 
wordt gegeven voor de noodlijdenden zonder eenige bijbe-
doeling om daarmede politieke, economische of sociale propa-
ganda te voeren. Door het Nationaal Steuncomité wordt hulp 
verleend aan de plaatselijke steuncomité's; als eisch macr ge-
steld worden, dat deze goed ingericht zijn, niet met geld 
gooien, doch ook niet karig bedeelen. Er moet echter geen 
indirecte pressie worden uitgeoefend van politicken of 
socialen aard. Alleen moet gelet worden op goede bedeeling 
door het plaatselijk steuncomité; er moet gezorgd worden, 
dat degenen, die steun noodig hebben, op voldoende wijze 
worden geholpen. Ook moet men te rade gaan met de plaatse-
lijke toestanden. Een inrichting, die in de eene plaats goed 
is. zou in een andere plaats verkeerd geregeld kunnen zijn. 
Bij het ondersteunen moet men echter zonder nevenbedoelin-
gen geven. In Indië geeft men bijv. geld aan het Nat. Steun-
comité, omdat men geen speciaal plaatselijk steuncomité 
weet, waaraan men zou kunnen geven zonder echter eischen 
te stellen omtrent de samenstelling van de plaatselijke 
comité's. Ik herhaal dus mijn vraag aan den Minister, of hij 
niet met mij eens is, dat door het Koninklijk Nationaal 
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Steuncomité steun moet worden verleend aan de plaatselijke 
coniité's zonder te verlangen propaganda in de eene oi' andere 
richting. Ik zeg niet, dat dit gebeurt, maar ik meen er toch 
do aandacht op te moeten vestigen. 

De heer Bcrgsma: Mijnheer de Voorzitter! Er zijn hier 
enkele woorden van critiek gesproken en ik wil gaarne toe-
geven, dat er plaats is voor critiek, en ik, die bij de uitvoe-
xing van tal van maatregelen nauw betrokken ben geweest, 
ik zou eveneens gemakkelijk ook veel kunnen critiseeren. 
Er is gelukkig, zou ik zeggen, veel te critiseeren, want 
wanneer er veel gehandeld is, en dat is er, ontstaat er 
natuurlijk reden tot critiek en handelen is en was noodig. 
Het groote gevaar in tijden als deze is zeker niet gelegen in 
,,handelen", maar in ,,niet handelen", lic zal de laatste zijn 
om niet hoogen prijs te stellen op het begrootingsreeht van 
de Volksvertegenwoordiging, maar ik geloof toch werkelijk, 
dat in tijden als deze, m?u in dit opzicht, waar spoed zoo 
dikwijls noodig is, niet al te nauw moet zien. Do geachte 
afgevaardigde uit Noordbrabant heeft gezegd: spoed is rek-
baar, maar ik zou hem willen vragen of de parlementaire 
epoed ook niet rekbaar is, en of niet voor mentenen, wien 
liet handelen in het bloed zit, die spoed van het Parlement 
niet een te zeer gerekte spoed is, waarop in den tegenwoor-
digen tijd niet altijd kan worden gewacht. 

Toch wil ik, waar ik dus van critiek op de Regeering in 
het algemeen mij thans onthouden zal, een enkel woord van 
critiek hier plaatsen. Scherpe critiek zou ik zelfs willen 
oefenen, maar niet op de Regeering, die werkt met een wil 
om te werken in het algemeen belang, doch op hen die 
"werken met een wil om te handelen in hun eipen belang 
alleen en tegen dat van het algemeen. De Minister stelt 
levensmiddelen beschikbaar tegen goedkoope prijzen. Men 
trekt de noodzakelijkheid van dien maatregel wel eens in 
twijfel; die twijfel kwam straks ook even om den hoek 
kijken. Ik deel hem niet, het zijn niet alleen zeer vele arbei-
ders bij wie de nood hoog gestegen is, maar bijna alle kleine 
middenstanders hebben het zéér zwaar. Wat nu de critiek 
betreft, er zijn minder hooggeplaatsten, er zijn ook hoog-
geplaatsten, er zijn laaggeplaatsten, maar m. i. allen laag-
staande mannen, die in dezen tijd van bloed en ellende niet 
handelen in den zin van doen in liet algemeen belang, maar 
wel in het belang van zakvulling, van eigen zak vullen en 
den rijkszak leeg maken. 

Ik denk er niet aan om op eerlijke verdiensten ook in 
dezen tijd te willen beknibbelen. Maar ik vind het ergerlijk, 
dat in een tijd als deze, men de adviezen vin, alle mogelijke 
neringdoenden moet narekenen tot op het uiterste, om te 
voorkomen dat 1 pet. grove winsten maakt ten koste van 
99 pet. der bevolking. En dat feit bestaat. 

Eenige critiek wil ik ook niet besparen aan hen, die bijna 
kunstmatig een anti-bruinbroodagitatie in het leven roepen. 
In een tijd als deze moeten wij dankbaar zijn, zeer dank-
baar, dat een zoo bij uitstek krachtig, degelijk en smakelijk 
voedsel als ongebuild tarwebrood in voldoende mnte kan 
worden ontvangen tegen gewonen prijs. In plaats ven te 

' wijzen op wat men ontbeert, mocht men in ons land wel wat 
meer wijzen op den grooten zegen, dien wij nog genieten in 
vergelijking met een groot deel van de bevolking van 
Europa. 

Ik zal het hierbij laten, maar meende deze enkele opmer-
kingen niet achterwege te mogen laten. 

De heer Fosthiiina, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaar-
digde uit Noordbrabant heeft, bij de hulde die hij heeft laten 
hooren over de werkzaamheid van de Regeering, mij ook 
gegeven een goede dosis critiek. Maar critiek op een wijze, 
die aan welwillendheid niets te wenschen overliet. En nu 
geloof ik, dat ik die critiek ook wel heb verdiend, als men 
zich stelt op het standpunt, waarop de geachte afgevaardigde 
rich heeft gesteld. Maar ik geloof aan den anderen kant, dat 
ik evenals in de andere Kamer straks op enkele punten kan 

(Minister Posthunia.) 

wijzen, die mij aanleiding hebben gegeven te handelen zoo-
als ik heb gedaan. 

De geachte afgevaardigde heeft in de eerste plaats bespro-
ken mijn eerste circulaire, en nu meen ik, dat waar die is 
ingetrokken, ik daarbij niet lang zal behoeven stil te staan. 
Maar ik wil even op één zaak de aandacht vestiftau, omdat 
deze ook hier weer in sterke mate naar voren is gekomen, 
namelijk de kosten van die circulaire. Ik heb daarvan in de 
Tweede Kamer gezegd, dat ik meende die te kunnen de.kken 
uit den begrootingspost, die op dit wetsontwerp voorkomt, 
en toen is mij daar reeds kenbaar gemaakt — ik ben daarvan 
ook ten volle overtuigd geworden — dat ik niet goed had 
gehandeld toen ik meende te kunnen putten uit dezen be-
grootingspost, maar dat ik had moeten maken een nieuwe 
aanvullende begrooting. 

Maar ik stond voor dezen begrootingspost en las die zoo-
als hij er staat: nadeelig saldo voor den aan- en verkoop van 
regeeringswege van graan en meel in het belang van de volks-
voeding. Ik had dien post gevonden en had daarnaast gevon-
dni een practijk, voortvloeiende uit dien post. En die bestond 
hierin. Telkens wanneer tarwe was gekocht, en deze moest 
weer worden verkocht aan de fabrieken, die deze zouden ver-
malen, werd medegedeeld dat die tarwe moest opbrengen 
een zekeren prijs op grond van deze drie onderstellingen, dat 
de tarwebloem zou opbrengen een zekeren prijs, dat het tarwe-
meel zou opbrengen een zekeren prijs en de afval ook een 
zekeren prijs. 

Ik meende die prijzen zoodanig te mogen vaststellen dat 
toch ten slotte de graanrekening niet meer opleverde dan een 
nadeelig saldo van 2i millioen. Nu is mij aangetoond, èn hier 
èn in de Tweede Kamer, dat dat toch eigenlijk de bedoeling 
niet was van dien post. Ik heb thans gegeven de verklaring 
hoe ik tot mijn redeneering ben gekomen, maar toen mij de 
wensch kenbaar is gemaakt dat ik nog eens zou nagaan of het 
niet wenschelijk is dien maatregel te laten steunen op een 
anderen begrootingspost, heb ik den dag nadat ik had toege-
zegd dat ik dat zou overwegen, de eerste stappen gedaan voor 
een nieuwe aanvulling van deze begrooting. Ik meen dat ik 
met die toezegging op dit punt den gearhten afgevaardigde 
uit Noordbrabant ten volle heb bevredigd. 

De geachte afgevaardigde heeft tot tweemaal toe gevraagd! 
of over de circulaire overleg is gepleegd door dezen bewinrh?-
man met zijn ambtgenoot van Financiën en ook met zijn 
ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken. Ik meen dat het niet 
de gewoonte is om hetzij in deze, hetzij in de andere Kamer te 
spreken over hetgeen in den Ministerraad voorvalt en ik ge-
loof, dat het een goede gewoonte is daarover niet te spreken. 
Ik zal het ook niet doen, maar ik ben van oordeel, dat de ge-
achte afgevaaidigde zichzelf reeds heeft beantwoord toen hij 
zeide: het is ook eigenlijk geen vraag, want men mag toch 
wel aannemen dat geen bewindsman een dergelijke daad zou 
doen zonder overleg te plegen met zijn ambtgenooten. Wat 
de pers te dien aanzien heeft gezegd, kan ik natuurlijk niet 
vonr mijn rekening nemen, maar als men hetgeen gelegd is 
volgt tot het einde toe, dan heeft men kunnen lezen dat het 
laatste bericht in de pers is geweest dat uit de meest bevoegde 
bron bleek dat door den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, alvorens hij zijn bekende circulaire deed ver-
schijnen, overleg is gepleegd met zijn ambtgenooten. Maar 
men kan ook hiervoor de pers gerust ter zijde laten. 

Men moet echter in deze twee dingen scheiden, t l . hetgeen 
aan de circulaire ten grondslag ligt en de circulaire zelf. De 
circulaire is door den geachten afgevaardigde genoemd een 
wonderlijke uitvoering. Welnu, die wonderlijke uitvoering 
komt natuurlijk alleen voor mijn rekening. De geachte afge-
vaardigde heeft daaraan vastgeknoopt den wensch di t ik in 
het vervolg meer bedachtzaam zou mogen handelen. Ik hoop, 
dat ik dien wensch zal nakomen, maar op dat oogenblik en 
onder de toenmalige omstandigheden en wetende wat ik toen 
wist. heb ik gemeend, dat het wenschelijk was die circulaire 
te laten verschijnen. 

Ik heb daarmede de burgemeesters eenigszins gekrenkt, 
voornamelijk doordat die circulaire zoo plotseling voor hen 
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kwam. Dat heb ik achterna ook begrepen, ofschoon er 
natuurlijk bij mij geou Ipruke Il geweeit van een opzettelijke 
krenking, Toen ik echter da burgemeesters bij mij ontving 
en nul hen de uitvocriug van de circulaire besprak, ont-
dekte ik <lat sij in die uitvoering meer beswaren zagen dau 
ik er coit in heb gezien en dan ik er nog in zie. Toen do 
burg< iuet'.-u.rs van venchilleude steden bij mij kwamen en 
my v r e t e n : hoe hebt u zich die uitvoering toch eigenlijk 
•voorgesteld, lieb ik direct gezegd: het gaat on brood, 
VtCjÉSOb, .groenten M Bardappelen. Met twee van die groepen 
levensmidcdeu. krijgt u niets geen moeite. Jk ben overtuigd 
dat do groenten IU dit voorjaar laag in prijs zullen wezen, 
want ik kan mij niet voorstellen dat onder de drukkende 
omstandigheden waarin het buitenland verkeert voor die 
groenten booge prijzen zullen worden gegeven. Ik stel mij 
<lus voor, dat ten opzichte van de groenten de bezwaren niet 
zoo groot zullen zijn. 

Ten opz;chtc van de aardappelen waren op dat oogenblik 
«Ie beswaren niet groot. Ik kou toen nog niet voorzien, dat 
<de bezwaren nog minder grcot zouden worden en dat de 
aardappelen feitelijk zouden worden verkrijgbaar gesteld 
voor een prijs ver beneden de «aarde, een feit, dat mrj op 
zich zelf spin. Wat het vlee.-ch betreft, heb ik aan de bur-

f 'eniee«ters betoogd, dat daarvoor een regeling was te tref-
en iu genieenschappelijk overleg en ik mag wel zeggen, nu 

wij eenige weken verder sjjn, dat ik wat de verstrekking vau 

f oeilkoop varkensvlee.-eh betreft niet z o v?v vau de. waar-
eid beu geweest, want op het oogenblik moet ik d-e:i maat-

regel zelf nemen totdat het vleescfi in de gemeente arriveert. 
Is liet eenmaal daar, dun mag ik, waar de zaak aan de be-
volking ten goede komt, ook wel een beroep doen op de 

•.medewerking van burgemeesters en tot mijn genoegen heeft 
iedere burgemeester zich gehaast mij in deze r>ij te staan. 

Bleef nog over het brood. Mijnheer de Voorzitter! Ik voor 
mij ben overtuigd, dat, de meerderheid van het Nederland-
sche volk zal denken aks de geachte afgevaardigde uit Fries-
land, die geide, dat men dankbaar moet zijn. dat op het 

'oogenblik het Nederlandsche volk ean dergelijk krachtig 
voedsel krijgt tegen een zoo lagen prijs. Ik kan bieraan toe-
voegen, dat in het Duitsche partrjorgaan van een anderen 
geachten afgevaardigde uit Friesland dan ook met lof is ge-
sprokeu over de Nederlandsche Regeering, die een dergelijk 
krachtig voedsel beschikbaar .stelt voor zoo lagen prijs. Maar 
er blijven altijd mensehen over, zelfs heele gemeenten, die 
beslist gesteld zijn op het eten van wittebrood. Gegeven het 
feit, was voor moj de vraag, of zoo'n gemeente daar dan iets 
voor over had. Dit heb ik" aan de burgemeesters willen vra-
gen, maar ik wil torgeven, dat toen ik de gezichten zag van 
de hreren met wie ik de circulaire besprak, het mij duide-
lijk ia geworden, dat ik van hen meer vroeg dau ik zelf 
onderstelde te vragen. Ik wil gaarne toezeggen, dat ik bij 
een volgende gelegenheid vooraf overleg zal plegen. 

j Maar, zeide de geachte afgevaardigde: waarom hebt gij dat 
dan niet gedaan bij de tweede circulaire? Mijnheer de Voor-
zitter! In de tweede circulaire vraag ik van de burgemees-
ters voorloopig zeer weinig. Maar bovendien, toen ik eenmaal 

(tot de overtuiging was gekomen, dat ik de eerste circulaire 
moest intrekken, begreep ik. dat ik daarmede niet kon vol-
staan en iets anders moest doen en daarbij ontbrak voor 
overleg de tijd. Ik meen dus. dat de fout die ik bij de eerde 

'circulaire heb gemaakt, n.1. het niet plegen van overleg, en 
'bij de tweede herhaald, als één fout mag worden beschouwd. 

De heer van Lansrhot : Het was dan toch een fout! 

, De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Dat het een fout was, heb ik niet ontkend. 

De deferentie voor de Kamer, die de geachte afgevaardigde 
'cpeischt. bestaat bij mij geheel, maar eenmaal verkeerende 
in een foutieven gedachienireng ten opzichte van deze he-
grocting heb ik deze voortgezet: ik meende, dat uit dezen 
post was te putten wat ik voor de uitvoering der circulaire 
noodig had. 

De geachte afgevaardigde heeft in het laatst van zijn rede 

gezegd, dat hem uit courantenherichten herhaaldelijk was 
gebleken, dat er beloften en toezeggingen waren gedaan 
zonder dat er wijzigingen van de hegrooting waren vooige-
iteld. Betroffen die beloften en toezeggingen mij? Do ge-
achte afgevaardigde schudt van neen. Mijnheer de Voorzitter, 
ilau kan ik verder over dit puut zwijgen. 

De geachte afgevaardigde uit Friesland heeft zich aan-
gesloten bij de eritiek vau den geachten afgevaardigde uit 
Noordbrabant, maar er bijgevoegd, dat de eritiek niet hoofd-
zaak moest zijn, maar dat hoofdzaak moest zijn de waurdee-
ring voor goede maatregelen. Als er een schending zou plaats 
gehad hebben van het budgetrecht — waar ook hij tegen Wtt 
— onder omstandigheden die de schending zouden kunnen 
billijken, zou de geachte afgevaardigde daarover heen-
stappen. 

Ik heb zooeven medegedeeld, onder welke omstandigheden 
de schending heeft plaats gehad. Ik weet niet of die klacht 
van den geachten afgevaardigde betrof de schending zelf, 
maar ik wil nogmaals verklaren, dat die schending Is zoo-
danig voor mij niet is geweest en gewilde schennis, maar 
alleen was het gevolg van een foutieve uitlegging van het 
artikel en van de toelichting daarop. 

De geachte afgevaardigde heeft mij toegeroepen: ga heen 
en zondig niet meer! Mijnheer de Voorzitter! Ik weet. niet 
of ik dien uitroep letterlijk heb op te vatten, dan wel dat 
ik mij heb te bepalen tot het tweede gedeelte, want wanneer 
ik ook aan het eerste in letterlijken zin had te voldoen, zou 
er voor het tweede geen reden meer overblijven. 

De heer Polak heeft er op gewezen, dat in dezen tijd zoo-
velen hebben te worstelen met voortdurende tekorten. Ja, 
Mijnheer de Voorzitter, dat is ook de grondgedachte geweest 
van de uitvaardiging zoowel van de eerste als van de tweede 
circulaire. De eerste had ik beperkt tot de min- en onver-
mogenden. .la, laat ik het maar ronduit zeggen: een partij-
genoot vau den geachten afgevaardigde in de andere Kamer, 
die geacht mag worden voor de belangen van het groots ge-
heel op te komen, heeft toen dien wensch geuit en daarop 
ben ik ingegaan, doch toen bleek, dat het zoo moeilijk zou 
woiden om te schiften, is de maatregel uitgebreid tot ieder 
die brood wenschte te ontvangen met de bedoeling, dat ieder, 
die anders voor een tekort zou staan, in de gelegenheid zou 
worden gesteld om dat tekort te dekken. 

Nu zegt de geachte afgevaardigde: beide circulaires hebben 
de fout, dat zij een facultatief karakter hebben, zij moesten 
een gebiedend karakter hebben. 

Ik vraag mij af, Mijnheer de Voorzitter, of ik dan niet bij 
nog meer burgemeesters ontstemming zou hebben veroor-
zaakt, een volkomen gerechtvaardigde ontstemming, omdat 
zij hun gemeente kennende en van oordeel zijnde, dat daar 
inerijpen niet noodig was. daartoe zouden worden gedwongen. 

Ik zou trouwens ook niet geweten hebben, waar ik de macht 
tot zoodanig gebod zou hebben kunnen vinden. 

Ik meen overigens, dat op het overgroote deel van het 
platteland de toestanden van dien aard zijn, dat men ze vol-
komen rustisr kan aanzien. Zou ik daar nu toch bij die over-
tuiging gebiedend hebben moeten optreden om de burgemees-
ters maatregelen te doen nemen, waarvoor zij niets ge-
voelden ? 

Om die reden meen ik nog, dat het het beste was, dat de 
circulaires droegen een facultatief karakter. En verder merkte ' 
de geachto afgevaardigde op, dat ik zelf geconstateerd heb 
het bezwaar van het eten van het bruine brood, dat zich zou 
hebben voorgedaan in de kringen der bevolking, toen een 
tijd lang het bruine brood wel moest worden gegeten, zeker, 
ik heb dit geconstateerd, maar ik heb er mij niet bij aan-
gesloten. 

Ik kan wel zeggen, dat ik eenige maanden zelf proeven 
met het bruine brood, met en zonder bijvoeging van mais-
meel. heb genomen, mot mijn eigen maag en ik kan de 
verzekering geven,, dat het geen slechte resultaten heeft 
opgeleverd. Het is dan ook uit volle overtuiging, dat ik in 
de Tweede Kamer heb gezegd, dat dit bruine brood een 
prachtig voedsel is, en daarbij doet zich thans het eigenaai'-
dige verschijnsel voor, dat wanneer men tersluiks er wat 
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bloem hij voegt, men een minder smakelijk brood krijgt dan 
wanneer men het brood alleen bakt van ong/build mooi. 

De geachte afgevaardigde heeft gevraagd of het niet ver-
etandig zou zijn om ook het wittebrood verkrijgbaar to stol-
len voor den prijs van vóór den oorlog. De geachte afge-
vaardigde gevoelde wel vaar de echoën wrong, want hij 
voegde er aan toe, dat de kosten wat hoog zoudon worden. 
J a , die kosten zouden l>olangrijk hooger worden; dan Bonden 
de kosten ongeveer 4 millioen gulden per maand bedragen. 
Mijn ambtgenoot van Financiën is op liet oogeiiblik niet 
meer hier, maar ik geloot niet, dot hij te vinden ion zijn 
voor zulk een uitgaaf' en ik geloof ook niet, dat het 
noodig is. 

Wat de werkloosheid betreft, hoeft de geachte afgevaar-
digde ev zeer te recht de aandacht op gevestigd, en het 
doet mij groot genoegen dit uit zijn mond te fiooren, dat 
in het algemeen mag worden gesproken van een afneming 
van de werkloosheid en van den terugkeer van betere toe-
etanden, behalve dan in enkele bedrijven als de bouwbedrij-
ven, bij de havenwerkers, de diamantwerkers, die nog onder 
de crisis geweldig lijden. Welnu, ik kan verzekeren, dat 
ook van mijn Departement uit getracht is daaraan iets te 
doen, niet in het algemeen, door te werken voor algemeene 
verhooging van de uitkeering. kuurbon of' kleeding, maar 
door te trachten in het bedrijf zalf betere toestanden te 
verkrijgen. Ik moet er helaas aan toevoegen, dat het wat 
mijn Departement betreft, niet gelukt Is dit zoo ver te 
brengen als ik zou hebben gewenscht. Ik kan er, zonder 
dingen te zeggen die ik niet kan verantwoorden, bijvoegen,, 
dat twee andere Departementen zich nog speciaal hiermede 
bezighouden. 

De geachte afgevaardigde vroeg mij ook het kleeding-
vraagstuk ter hand te nemen, in dien zin, dat door middel 
van de plaatselijke steuncomitó's vanwege de Regeering 
kleeding zal worden verstrekt. Ik wensen ta dien opzichte 
geen toezegging te doen, omdat ik, als ik een toezegging doe, 
• ook gewoon ben mij hieraan te houden, maar ik wil wel 
zeggen, dat ik, als ik meen, dat het noodzakelijk .is, geen 
etappen zal doen zonder de beide Kamers er in te kennen. 

Dat het verstrekken van kleeding gestopt is, moest voor 
mij niet nieuw zijn, maar het is het wel. Ik vermoed, dat 
het komen van den zomer daarop grooten invloed heeft gehad. 
Daarmede moet men rekening houden, ofschoon ik toegeef', 
dat wanneer de toestand zoo is, dat de menschen in hun huis 
moeten blijven omdat zij niet behoorlijk voor den dag kun-
nen komen, het tijd is dat daaraan wat wordt gedaan. 

Men vrage het echter niet allemaal aan de Regeering. De 
Eegeeiing kan bitter weinig doen. Een uniforme regeling 
kan slechts tot zekere hoogte baten, zooals ik al in de Memorie 
van Antwoord heb gezegd. Ik geloof, dat voor dergelijke 
speciale gevallen de hulp moet komen uit de plaats zelf, mis-
echien nog wel dichterbij dan het steuncomité. 

Wat de circulaire betreft van het Nationaal Steuncomité 
aan de plaatselijke steuneomité's en het centraal bureau, 
vraagt do geachte afgevaardigde mij waarom niet vooraf 
aan de landweerlieden bekend is gemaakt, dat deze houding 
zou worden aangenomen. 

Het spijt mij, maar ik kan den geachten afgevaardigde 
niet anders zeggen, dan dat mij dit niet aangaat. 

Ik kan mij de zaak best voorstellen. Er is aandrang uit-
geoefend bij den Minister van Oorlog om de oudste land-
weermannen naar huis te zenden. Voor dien aandrang be-
zwijkt de Minister, maar hij zegt er bij: laten de menschen 
zelf beslissen, of zij naar huis willen paan of niét._ 

Nu komen er sommigen thuis en vinden daar niets. Men 
heeft inderdaad bedrijven, waar men zich eerst moet aan-
melden, om werk te kunnen kriigen en ik kan mij voorstellen, 
dat verschillenden naar huis zijn gegaan met de ernstige f«e-
doeling te gaan werken en de hoop, dat zij ook werk zouden 
vinden, maar daarin zijn teleurgesteld. 

Als men nu echter zoover moet gaan in de verzorging (ier 
menschen — het zijn toch ook geen kinderen meer — dat de 
Re<?eering zich het lot van deze lieden moet aantrekken en 
men vraagt dit dan nog wel aan den Minister van Landbouw, I 

(Minister Posthuma e. a.) 

terwijl het toch eigenlijk een zaak is, die den Minister van 
Oorlog aangaat, dan moet ik eerlijk verklaren, dat dit mijn 
krachten to hoven gaat. 

Ik meen, dat er reden was — eu het doet mij genoegeu vau 
don geachten afgevaardigde te hebhen gehoord, dat hij don 
genomen maatregel goedkeurt • - om dergelijke landweer-
Lieden niet te steunen; maar alles wat in deze is geschied is 
voor rekening van het Koninklijk Nationaal Steuncomité en 
ik doel den gang vau zaken dan ook alleen mede, omdat ik. 
weet, dat dit de «ang van zaken was eu de geachte afgeva;>i-
digde er blijkbaar prijs op stelt mij dit te hoeren verklaren. 

De geachte afgevaardigde uit Zuidholland vraagt, of ik 
het er niet mede eens ben, dat door het Koninklijk Nationaal 
Steuncomité alleen aan die plaatselijke comité's hulp moet 
wolden verleend, die aan haar uitkeeringen geen voorwaarden 
verbinden van eenigszins propagandistisohen aard. 

Ik meen, dat het Koninklijk Nationaal Steuncomité alle? 
doet, om de waarborgen te verkrijgen, dat dit gebeurt on 
kan er bijvoegen, dat ik het met den geachten afgevaardigde 
eens ben, dat propaganda absoluut moet buitengesloten blij-
ven. Wij hebben hier te doen met het verleenen van steun 
aan slachtoffer» van de crisis, maar daarnaast moet geen 
propaganda gemaakt worden van welken aard dan ook. 

De geachte afgevaardigde uit Friesland heeft, gezegd: er 
is critiek op de Regeering uitgeoefend. Ik zou dit ook wel 
kunnen doen, maar ik zal het niet doen. Ik kan mij voor-
ttellen, dat op een gegeven oogenblik de Regeering handelt 
en dan ia het beter, dat zij handelt dan dat zij dit niet doet. 

Bovendien — heeft de geachte afgevaardigde uit Noord-
brabant betoogd — als de Regeering meent, dat iets met spoed 
moei w-orden gedaan, moet dit ook gebeuren. 

Beide geachte afgevaardigden zeiden echter toen: Wat is 
speed? 

Ja, Mijnheer de Voorzitter, dat zou ik ook wol eens willen 
vragen. Misschien ben ik onbescheiden, maar ik zal het tooii 
maar zeggen. Dit wetsontwerp is gedateerd 19 October 1914, 
een maand derhalve voordat ik als Minister werd beèedigd. 
Ik heb het dus gevonden. Nu beweer ik niet, dat ik — wan-
neer er spoed bij is • wel een post zou kunnen krijgen, maar 
als ik zie, hoe het met dit ontwerp gegaan is, dan vraag ik 
toch: wat is spoed? 

De heer Tan Lansehot: Dit wetsontwerp heeft niet op de 
zaak betrekking. 

De heer Posthuma, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Nu herhaal ik, wat ik straks gezegd heb: Ik was 
in een foutieven gedachtengang en, daarin eenmaal verkee-
rende, meende ik uit dezen post te kunnen putten. 

Maar nu is de vraag: wat is spoed. Die vraag staat feitelijk 
geheel daarnaast. 

Ik heb biereen wetsontwerp te verdedigen, dat is ingediend 
19 October 1914, een maand eer ik beëedigd werd. En wan-
neer ik nu hoor zeggen, dat met spoed moet worden gehau-
deld — het ligt misschien hieraan dat ik nog zoo kort uit 
zaken ben —, dan Maag ik mij toch af, wat is in deze spoed P 

Hiermede meen ik alle sprekers beantwoord te hebben. 

De heer van Laiischot: Mijnheer de Voorzitter! Nog enkele 
opmerkingen. Ik wensch duidelijk te doen uitkomen, dat ik 
in mijn betoog niet heb aangeroerd de vraag of het in do 
tegenwoordige omstandigheden noodig is, levensmiddelen 
tegen verminderde prijzen beschikbaar te stellen, zulks naar 
aanleiding van een opmerking van den heer Bergsma, die 
het tegendeel liet doorschemeren. 

Het antwoord van den heer Minister betreffende de kosten 
die de door hem genomen maatregel zal medebrengen, is 
geenszins bevredigend. Het blijkt nu wel dat inderdaad alle 
verband tusschen in- en verkoopsprijzen is verbroken en met 
geen mogelijkheid zelfs to begrooten is, hoeveel de circulaire 
zal kosten. Te Techt meende ik dan ook den maatregel in 
financieel opzicht te mogen noemen een sprong in het duis-
ter, die te meer te betreuren valt omdat de Minister hetzelfde 
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had kunnen l>ereiken langs anderen weg: door bij voorbeeld 
«Ie verkoopsprijzen percentsgewijze te regelen naar de inkoops-
prijzen. 

lntusschen, nu de Minister een „peccavi" heeft uitgespro-
ken en verklaard heeft een wetsontwerp te zullen indienen 
ten einde op de begrooting een nieuwen post te brengen, zal 
er ongetwijfeld nog gelegenheid bestaan om op de financieelo 
gevolgen van den maatregel terug te komen. 

Wat het budgetrecht betreft schijnt het noodzakelijk zich 
rekenschap te geven, dat de huidige ongewone toestand 
hela as nog zeer geruimen tijd kan duren en ook op staats-. 
rechtelijk gebied ver strekkende gevolgen heeft. 

Daarom juist is het zoo noodig ook op dit gebied den 
nieuwen staat van zaken ter dege onder de oogen te zien, 
daarbij in aanmtrking nemende, dat hij wellicht veel lan-
gcr. zal duren dan men aanvankelijk had verwacht. 

Dan de quaestie van het budgetrecht. 
Ik wil daarover nog iets zeggen, niet in een geest van op-

positie of van kritiek op den Minister, maar omdat het zijn 
nut kan hebben daarbij nog even stil te staan. 

Nu is het vrijwel in confesso, dat onder den drang der 
buitengewone omstandigheden aan enkele bepalingen van 
de Grondwet niet meer zoo streng de hand kan worden gehou-
de-n als in gewone tijden. 

L**t vind ik op zich zelf reeds zeer gevaarlijk. Immers, 
onze staatsinrichting is te beschouwen als een gebouw, als 
een architectonisch geheel. De minste verandering doet zich 
gevoelen tot m alle geledingen en zoude het gcheele even-
wicht kunnen verstoren. 

Toegegeven nu echter dat gedurende da crisis er sommige 
gevallen zijn waarin met enkele bepalingen der Grondwet 
de hand moet worden gelicht, zoo dient toch vóór alles ver-
meden te werden, dat de huidige ongeregelde, onzekere toe-
et:'nd op dit gebied nog langer voortdure. 

Dat ware inderdaad nucdlottig. 
Zie, Mijnheer de Voorzitter, daar moet in dit opzicht klaar-

beid komen. Als de Grondwet in sommige gevallen de be-
vo gdhtid van de Regcering en die van de Kamer voor het 
oogenblik niet meer voldoende afbakent, welnu dan moeten 
er VCOT die gevallen — zoo noodig in overleg met de Regee-
ring — buiten de Grondwet om grenzen getrokken worden 
waarbinnen de Regcering zich zal hebben te houden. 

Nu heb ik ten opzichte van het budgetrecht een verschui-
ving van macht geconstateerd van de Kamer naar de regee-
ringstafel, in dien zin, dat de Regeering in enkele uitzon-
deringsgovallen het budgetrecht mocht inperken, doch ik heb 
tevens de grens dier macht getrokken daar, waar zonder 
groot nadeel voor de zaak voorafgaande begrootingswijzi-
ging mogelijk was. 

ïn dit opzicht nu is niet slechts gezondigd door dezen 
Minister, doch ook door zijn ambtgenooten. Het kwaad werkt 
als een aanstekelijke ziekte. De Kamer hoede zich daarom 
m dezen een vinger te geven aan de Regeering, opdat niet 
de seheele hand worde genomen. 

Tntussehen constateer ik met voldoening, dat do Minister, 
zijn ongelijk erkennende, de noodige maatregelen heeft ge-
nomen om nog met een nieuwen begrootingspost bij de Kamer 
te komen. Hij heeft bovendien, toen door den geachten afge-

(van Lanschot c. a.) 
vaardigde uit Friesland, den heer Polak, het kleedingvraag-
stuk werd ter sprake gebracht, nadere overweging toegezegd, 
daarbij vooropstellende dat hij niets zou doen zonder voor-
kennis der Staten-Generaal. 

In verband niet een en ander zou ik er prijs op stellen van 
den heer Minister alsnog de pertinente toezegging te mogen 
ontvangen, dat hij in de toekomst geenerloi maatregelen meer 
zal nemen of toezeggingen zal doen waardoor do schatkist 
direct of indirect tal worden bezwaard, zonder voorafgaande 
begrootingswijziging, tenzij de zaak zelf die het betreft daar-
uioor zou worden geschaad. 

Do heer Postlumia, Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel: Mijnheer (Ie Voorzitter! Ik heb inderdaad een ge-
deelte van hetgeen de geachte afgevaardigde uit Noordbra-
bant in eerste instantie heeft gezegd, overgeslagen, zonder dat 
ik het heb gewild. Ik heb daarvan in de Tweede Kamer gezegd 
en wil dat hier herhalen, dat ik meende, toen ik eenmaal met 
mijn gedachtengang zoover was, dat ik van oordeel was uit 
dezen post te kunnen beginnen, dat liet toen de beste weg 
was eenige maanden den maatregel te nemen en dan af te 
wachten wat die maatregel zou kosten. Ik had dan gegevens 
voor het voorleggen van een begrootingspost aan de Kamer. 
Ik beschouwde dat als practisch, maar toen ik na het debat in 
de Tweede Kamer de zaak neg eens bekeek en overdacht, heb 
ik getracht een begrootingspost te vinden, maar de raming 
van dien post is natuurlijk zeer wijd. Dat had ik willen voor-
komen, althans voor de nog resteerende maanden van dit jaar, 
want ik ben overtuigd dat als de maatregel eenige maanden, 
had gewerkt, mij bekend zou zijn welke de kosten zouden 
wezen voor dit jaar, omdat er een zekere hoeveelheid tarwe 
aanwezig was en het noodige is aangekocht in de hoop dat het 
zal binnenkomen. Maar ik geef den geachten afgevaardigde 
toe, dat, voor zoover het den toestand betreft die nog eenige 
maanden kan duren en misschien nog wel jaren, het een be-
grocting jn den wilde is, maar juist om eenige gegevens te 
krijgen, had ik den maatregel eenige maanden willen toepas-
sen. Ik had dan gegevens en kon op dien grond iets taxeeren. 

Verder kan ik niets anders doen dan herhalen dat, als van 
mijn Departement maatregelen uitgaan die beslag zullen 
leggen op 's rijks schatkist en de spoed is niet van dien aard 
dat oogenblikkelijk moet worden gehandeld, die maatregelen 
eerst aan de Staten-Generaal zullen worden voorgelegd. 

De beraadslaging wordt gesloten en het wetsontwerp zon-
der hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Zooals ik gisteren de eer had in het voor-
uitzicht te stellen, verdaag ik thans de vergadering tot a.8. 
Dinsdag des namiddags te 2 uur. In die vergadering zullen 
worden behandeld de verschillende wetsontwerpen welke op 
de agenda van heden voorkomen — voor zoover deze niet is 
afgedaan — vermeerderd met het Eedswetje. 

Verder is het mijn voornemen aan de Centrale Afdeeling 
voor te stellen des namiddags te 4 uur in de afdeelineen te 
doen onderzoeken de wetsontwerpen die van de Tweede Kamer 
zijn binnengekomen, o. a. het Missiewetje. 

De vergadering wordt gesloten. 


