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Staatsbegrooting voor het dienstjaar

(Beraadslaging over hoofdstuk I X A.)

De V o o r z i t t e r deelt mede dat zjju ingekomen de volgende
verzoekschriften, a l s :
een adres van Carl van Stedman, lid van de Pruissischo ridderschap, eigenaar en wethouder te Ehrenbreitstein; en
een adres gedagteekend uit Creusnach, Rhijnprovincie, koningrijk Pruisseri, van Arnold Weimann, beide adressen betrekking
hebbende op het wets-ontwerp omtrent de tienden.
Deze adressen zullen worden verzonden naar de Commissie
voor de Verzoekschriften.

13de Z I T T I N G .
Aan de orde is de voortzetting der beraadslaging over de
WET8-ONTWERPEN TOT VASTSTELLING DER STAATSBEGROOTING .VOOR

1859.
De beraadslaging wordt geopend over het WETS-ONTWEKP TOT
VASTSTELLING VAN HOOFDSTUK I X A DER STAATSBEGROOTING VOOR

1859 (Nationale schuld).

ZITTING VAN WOENSDAG 29 DECEMBER.

(GEOPEND TEN 10 ÜRE.)

Verzoekschriften ingekomen. — Hervatting der beraadslaging over en aanneming van de hoofdstukken I X A
der Staatsbegrooting voor 1859 (Nationale schuld); I X B
(Departement van Finantien); X (Departement van
Oorlog); en X I (Departement van Koloniën). — Aanneming zonder beraadslaging van hoofdstuk X I I (Onvoorziene uitgaven). — Uitstellen der behandeling van het
wets-ontwerp tot afkoopbaarstelling der tienden. —
Beraadslaging over en aanneming van de wet op de
Middelen tot dekking der uitgaven begrepen in de Staatsbegrooting voor 1859.

Voorzitter:

Tegenwoordig,
heeren:

de heer P h l l l p s e .

met den Voorzitter, 30 leden, te weten de

Blankenheym , van Goltstein van Oldenaller, van Beeck Vollenhoven , van der Oudermeulen , Borski, van Dam van Isselt,
Kegout, 't Hooft van Benthuizen , Paspoort van Grijpskerke,
Insinger, de Vos van Steenwijk,, d'Ablaing van Giessenburg,
van Roijen, Huydecoper van Maarsseveen, Tonckens, Cost
Jordens, Loopuyt, de Villers de P i t ë , van Nispen van P a n nerden, Bosch van Drakestein, van Aylva van Pallandt, van
Wcssem, van Heeckeren van Wassenaer, van Rijckevorsel,
van Meeuwen, Cremers, van Rhemen van Rhemenshuizen,
van der Lek de Clercq en Hartovelt;
en al de heeren Ministers.
De notulen van het verhandelde in de vorige zitting worden
gelezen en goedgekeurd.
BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COL'BANT.

De heer C o s t J o r d c i t s : Er is in dit hoofdstuk, vergeleken
met het vorig j a a r , eene kleine wyziging aangebragt, waarover
ik mij veroorloven zal een enkel woord te zeggen. Het betreft
het uittrekken van de bekende schatkistbiljettcn van 1834 voor
memorie in plaats van het cijfer van ruim 4 tonnen gouds, dat
daarop in vroegere jaren voorkwam, ü e Minister van Finantien
heeft in de Memorie van Toelichting, die het hoofdstuk vergezelt,
te kennen gegeven, dat de voortdurende gunstige toestand van
's Rijks kas genoegzame zekerheid gaf dat de schatkistbiljettcn ook
in 1859 niet zouden behoeven te worden uitgegeven, en dat daarom
de reuten ook niet belmoren te worden uitgetrokken, omdat het
overbodig waa, de begrooting van uitgaven met die renten te
bezwaren. En in de Memorie van Antwoord op het verslag van
deze Kamer is diezelfde beschouwing, diezelfde reden herhaald
geworden. Ik wil wel zeggen, Mijne Heeren, dat ik liever gezien
had, dat de zaak gebleven was zoo als zij vroeger was geregeld.
Ik kon toch daarin niet vinden het bezwaar, dat de Minister
in het uittrekken van die uitgaven gevonden heeft, dat zij naraehjk niet noodig zijn. Maar ik meende toch daarin te mogen berusten, omdat ik er zooveel bezwaar niet in zag en mij ook wel
vereenigen kon met de meenïng, dat die renten in 1859 niet
noodig zullen zijn. Kan ik mij dus daarmede vereenigen, of
laat ik mij beter uitdrukken , kan ik in de zaak, zoo als zij nu
voorgesteld i s , berusten, minder kan ik dit in de voorstelling,
welke de Minister aangaande deze zaak gemaakt heeft in de
redevoering, welke hij bij het aanbieden van deze Staatsbegrooting in de andere Kamer gehouden heeft.
In die aanspraak toch heeft de Minister naar mijne wijze van
opvatting aan die schatkistbiljetten een ander karakter toegekend.
Bij het onderzoek hoeveel hoofdstuk I X A voor 1859 in vergelijking met 1858 verminderd was — men vindt die beschouwing
op bladz. 6— heeft de Minister gezegd dat die vermindering in
de eerste plaats 13 a 14 ton gouds bedroeg ten gevolge van amortisatie, maar dat in de tweede plaats daarbij gevoegd konden
worden de renten van de schatkistbiljetten, eene schuld welke
men, bij de voortdurend bestaande ruimte van geldmiddelen, als
voor goed ingetrokken kon beschouwen , en welker renten de Regering alzoo meende veilig van de begrooting te kunnen weglaten.
De Minister heeft dus aangenomen dat op dit hoofdstuk eene
besparing van 17 a 18 ton gouds zou ontstaan, en wenscht daartegenover te stellen eene afschaffing van belastingen tot gelyk
bedrag.
Ik meen nu te mogen beweren dat de Minister hier aan die
schatkistbiljetten een ander karakter toekent dan zulks het geval
is geweest in de Memorie van Toelichting en in de Memorie van
Beantwoording van het verslag van deze Kamer. I n de aanspraak toch beschouwt de Minister die als voor altijd geamortiseerd, omdat hij daartegen overstelt eene vermindering van belastingcn. Dit denkbeeld heeft de Minister ook volgehouden in
de Memorie van Beantwoording op het Istc hoofdstuk van de
Staatsbegrooting, waarin hij zegt: » De Regering kon al dadelijk,
bij de ruimte van middelen de renten der schatkistbiljetten van de
begrooting weglaten. Doordien zij daartegenover eene vermindering van belasting stelde en kon stellen , heeft dit hetzelfde gevolg
als of er schuld ware geamortiseerd."
Hetgeen waartegen ik hier meen te ufoeten opkomen is dat de
Minister eeno vaste vermindering van middelen stelt tegenover
tijdelijke besparing van uitgaven. Ik meen toch te mogen beweren dat de besparing van uitgaven voor die biljetten tijdelijk
is, en tevens dat eene vermindering van middelen, zoo als de
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Minister die wcnscht, eene vaste vermindering ia. Ik geef dus
met bescheidenheid aan den Minister in overweging, of het goed,
voorzigtig en raadzaam kan genoemd worden eene vaste vermindering van middelen te stellen tegenover eene tijdelijke vermindering
van uitgaven.
Ik zal nu niet treden in den oorsprong van die schatkistbiljetten,
maar ik vlei mij toch dat de Minister het met mij eens zal zijn
dat die schatkistbiljetten zijn kasbiljetten, die in plaats van geld
in de kas voorhanden zijn , waardoor een abnormale toestand is
geschapen, zoodanig dat wanneer die toestand weder normaal moest
worden , de renten van die biljetten weder zouden uitgetrokken
moeten worden. Een bewijs dus dat die besparing tijdelijk is.
Ik heb dit willen te kennen geven , Mijne Heeren , omdat ik
mij wel kan nederleggen bij het denkbeeld van den Minister dat
die renten voor dit j a a r niet noodig zijn en dus niet behoefden te
worden uitgetrokken; maar ik kan mij niet nederleggen, en de
Minister veroorlovc mij dat ik dit bij deze gelegenheid zeg, bij het
denkbeeld d a t , als ik het wel begrepen h e b , door hem is ontwikkeld bij de aanspraak door hem bij het overbrengen der bcgrooting gehouden , waarin hij eene vaste vermindering van inkomsten
overstelt aan eene lijdelijke besparing van middelen. Ik heb dit
te meer bij dit hoofdstuk willen zeggen , omdat, wanneer ik daaraan
mijne goedkeuiing schenk en dus ook aan den uitgetrokken post
voor memorie, ik dat doe met het oog op het bepaalde motief,
dat het alleen geldt voor 1859 en dat ik het geenszins als een begin
van beginsel wil laten gelden, dat de renten der schatkistbiljettenvoor altijd van de begrooting moeten wegblijven. Hoe langer
dat zal kunnen geschieden hoe beter; het is eeno soort van complicatie die, de Ministor hooft het in vroegeren tijd gezegd, het
thans niet wenschclijk is weg te nemen. Ik wil dus in dezen stand
van zaken berusten, maar niet instemmen met het denkbeeld dat,
als ik de zaak wel opgevat heb, door den Minister in zijne aanspraak is ontwikkeld en aangenomen, en _ ook nog bepaaldelijk
verdedigd bij de Memorie van Beantwoording op hot Iste hoofdstuk dezer begrooting.
Ik heb dit willen zeggen tot mijne regtvaardiging en om de
redenen te kennen te geven waarom ik dit hoofdstuk zal aannemen.
De heer v a n R i j c k e v o r s e l : Ik heb het woord gevraagd,
Mijne Ileercn, niet alleen om te zeggen dat ik geheel instem met
de aanmerkingen van den vorigen spreker, maar dat ik zelfs nog
een stap verder ga. Ik heb het niet uittrekken der rente zeer betrenrd ; ik heb er geen vrede mede. Ik erken dat hoogst waarschijnlijk, buitengewone, niet te verwachten omstandigheden daargelaten, die schatkistbiljetten in het volgende jaar niet zullen
behoeven te worden uitgegeven, maar het principe is nu aangenomen, dat wanneer het vooruitzigt bestaat dat men zo niet behoeft
uit fe geven, dan die schatkistbiljetten niet zullen worden uitgetrokken op de Staatsbegrooting. Dat betreur ik, want er zal
een jaar komen dat men ze wel zal moeten uitgeven, en wanneer zal dat geschieden ? Wanneer de middelen waarop gerekend is, falen, wanneer die achterblijven, tydelijk of geheel. En
dan zal het juist moeijelijker zijn om de renten, die dan voor
de uit te geven schatkistbiljetten noodig zullen wezen, uit de gewone middelen te vinden. Zoodra men ze toch uitgeeft moet men
rente betalen. Als geamortiseerd kunnen ze nimmer beschouwd
worden, want ze zijn ingetrokken met geld dat uit de middelen
is voortgesproten; middelen die dienen tot dekking van uitgaven,
alleen omdat die middelen vroeger in grootere hoeveelheid inkomen
dan voor de bestrijding der uitgaven noodig is. Maar zal men de
schatkistbiljetten werkelijk voor goed intrekken en amortiseren,
de Minister van Finantien zal het stellig met mij eens zijn, dan
moet er eene gelijke som voor buitengewone middelen worden aangewezen, of men krijgt een deficit in de kas. Nu liggen ze als
geld daarin. Ik zeg, hoe men het ook keere, het is eene staatsschuld die tijdelijk als geld in de kas moet paraisseren, maar waarvan men ook voortdurend de renten had moeten uittrekken. Nu
men het niet doet, zal er een tijd komen, dat men ze moet uitgeven en dat er niet gerekend is op de renten. Ik heb mij zelven
afgevraagd, of ik daarvoor nu het IXde hoofdstuk A der 8taatsbegrooting moet afstemmen. Ik heb het meer gezegd, dat ik nooit
speculeer op de steramen der meerderheid, vertrouwende dat een
hoofdstuk toch zal worden aangenomen. Ik vind ook nu geene vrijheid om mijne stem aan dit hoofdstuk te weigeren; ik zal er dus
voor stemmen, zonder mijne goedkeuring aan het genoemde punt
te hechten.
I

De heer van H c c c k c r c n van W a s s c n a e r : Ik heb slechts
eene enkele vraag aan den Minister van Finantien te doen. Do
vorige Minister is voornemens geweest bij de wetgevende ruagt
een wetsvoorstel in te dienen tot uitgifte, van rijkswege, van
certificaten nationale schuld. Ik wenschte wel te weten of deze

Minister datzelfde denkbeeld was toegedaan, en anders, of er bij
hem bezwaar zou zijn om zijne denkbeelden aan de Kamer deswege
mede te deelen.
De heer v a n B o s s c , Minister van Finantien:
Ik zal aanvangen met een kort antwoord op de vraag door den geachten
afgevaardigde uit Overijssel gedaan. Bij het Departement van
Finantien wordt een wets-ontwerp in gereedheid gebragt betreffende
het grootboek van de nationale schuld. Bij de behandeling van
dat onderwerp zal de zaak, waarvan de geachte spreker gewaagd
heeft, ter sprake worden gebragt en de gelegenheid voor de Kamer
geopend zijn om over dat vraagpunt hare meening te doen kennen.
Ik hoop dat het mij gelukken zal, in den loop van dit zittingjaar
dat voorstel in te dienen, maar zekerheid kanik daaromtrent niet
geven, want de zaak betreft niet mijn departement uitsluitend,
maar ook andere departementen. Niet alleen toch de uitgifte zelve
van certificaten, maar andere vraagstukken van wetgeving die met
het grootboek van de nationale schuld in verband staan, komen
daarbij in aanmerking.
Wat de zaak der schatkistbiljetten betreft, die door twee sprekers
is aangeroerd, ik geloof dat het gezegde, door mij gebezigd in de
redevoering bij de indiening der begrooting gehouden, geheel en
al te verdedigen is, en dat evenwel de bedenkingen , door de sprekers
aangevoerd, voor eene bevredigende oplossing vatbaar zijn. Wat
toch is de oorsprong der schatkistbiljetten, waarop ook door de
beide afgevaardigden gewezen is ? Zij zijn het uitvloeisel van een
maatregel, waarbij gevestigdo schuld in den vorm van eene vlottende schuld is gebragt. Het is geld dat in de schatkist behoorde
te wezen en dat er niet in is. Wanneer men de zaak op de volgende wijze wilde voorstellen, dan zou het bezwa'ar van beide
sprekers geheel opgelost worden. Gesteld dat de Regering eene voordragt van wet deed om eene som van f 9,800,000 te besteden
tot aflossing van schatkistbiljetten, dan behoefde zij deze som eenvoudig i n d e schatkist te leggen en de schatkistbiljetten voor goed
te vernietigen. Dan ware zeker het bezwaar geheel opgelost, dan
zou de schatkist in het bezit zijn gekomen' van de volle som , die
men in 1834 gemeend heeft haar te moeten toewijzen, en het ware
niet noodig deze zaak, welke door een der sprekers eene complicatie genoemd is, in ons finantiewezen te behouden. Maar dan
zou die som, aan welke als kasgeld de Staat geen behoefte heeft,
voortdurend renteloos in de schatkist liggen, zonder eenig nut.
Zoo als de zaken staan heeft toch de schatkist die som nie° noodig. Nu geef ik gaarne toe dat de omstandigheden het bezit van
die som noodig kunnen maken, maar die omstandigheden zullen
toch maar gelijkstaan met alle andere, welke het sluiten van eene
leening noodig maken. Wanneer de staat der kas voortdurend
blijft, zoo als hij is en zelfs minder gunstig, dan zal men altijd
bij magte zijn om de zaken zoo te regelen, dat men die schatkistbiljetten niet behoeft uit te geven. Komen er echter onverhoopt
ongunstige omstandigheden, dan zal men de renten der schatkistbiljetten op de begrooting brengen en de noodige middelen aanvragen
om die te bestryden.
Ik moet nog doen opmerken dat het voorzien in die renten en
dus in eene uitgave van f 416,000 nimmer een overwegend bezwaar kan geacht worden: er blijft altijd meer van de verschillende posten van uitgaaf over dan het bedrag dier som; er blijft
al dadelijk, om niet te spreken van hetgeen van de overige posten
der begrooting overblijft, eene som van f 500,000 over van de
renten van_ het waarborgkapitaal voor de muntbiljetten. Ik kan
mij dus niet voorstellen dat het ongelegenheid zou baren o m ,
wanneer het noodig zal zijn de schatkistbiljetten weder uit te
geven , de middelen te erlangen tot het dekken van de renten er van.
Ik heb, vóór ik tot den door mij genomen maatregel overging,
de zaak met de meeste zorg overwogen en mij de toekomst uit
verschillende oogpunten voor den geest gesteld, en ik heb bevonden dan men niet anders behoefde te handelen, ook in het vooruitzigt dat men zijne toevlugt zou moeten nemen tot het weder
uitgeven van het bedoelde papier. Waartoe is het dan noodig de
begrooting met eene uitgave van f 416,000 te bezwaren, wanneer
men weet dat men noch in het j a a r , waarover die begrooting loopt,
noch in de eerstvolgende jaren die uitgave zal behoeven te doen?
Ik voor mij althans vond daartoe geen reden. Men had — ik
erken het — de begrooting anders kunnen opmaken ; men had de
som voor de renten der schatkistbiljetten in uitgaaf kunnen brengen e n , bij de zekerheid dat men geen behoefte daaraan hebben
zou, geen middelen daarvoor kunnen aanvragen; ik geloof echter
dat men mij dan met grond zou hebben verweten, eene begrooting
voor te stellen, waarvan de inkomsten en uitgaven niet sloten.
Ik meen te moeten betwijfelen , of er practisch wel verschil van
mcening bestaat tusschen geamortiseerde en ingetrokken schuld.
Ik voor mij beschouw de schatkistbiljetten thans met der daad
als geamortiseerde schuld. Wel is waar, er wordt te regt opgc-
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merkt, dat eene gcamortiseerde schuld niet meer kan worden
uitgegeven, maar eene ingetrokken schuld, al kan die ook later
weder worden aangegaan, is toch ook facto in zoover gelijk aan
eene geamoriiseerde schuld ; men behoeft er geene rente voor
te betalen.
Wil men nu die denkbeelden, die gezegden , bestrijden, men zal
dat kunöen doen, want ik geloof dat zij tot de quaestien behooren, waarover voortdurend verschil van gevoelen kan bly ven
bestaan : mijne bedoeling is echter geeno andere geweest dan om
to doen uitkomen, dat bij de bestaande zekerheid d a t , n i e t alleen
vöot het j a a r 1859, maar ook voor verscheidene volgende j a r e n ,
tot zoolang geene onverhoopte ongunstige omstandigheden voorkomen , het onnoodig zal wezen de schatkistbiljetten uit te geven,
ik mij onbezwaard kon achten om de renten daarvan niet uit te
trekken en geene middelen voor te dragen om die renten te
bestrijden.
De heer C o s t J o r d c n s : Een enkel woord nog tot antwoord
aan den Minister van Finantien. Hy heeft mij verkeerd begrepen ten aanzien van hetgeen ik heb gezegd omtrent complicatie.
Hij heeft in het begin zijner rede gezegd dat wanneer die, naar
mijn inzien', verkeerde toestand veranderd zou zijn en wanneer,
in plaats van die schatkistbiljetten, eene som van f9,800,000 in
de schastkist zou worden gelegd, dit strekken zou ten nadeele
van de schatkist. Ik meen gezegd te hebben, dat ik die complicatie wenschte te behouden, omdat zij strekte ten voordeele van
de schatkist. De strekking derhalve van hetgeen ik straks gezegd
heb was niet om die complicatie weg te nemen, omdat dit naar
mijne meening tot schade van den lande zou wezen.
De Minister heeft verder betoogd, dat het wel niet ligt gebeuren zou dat die renten noodig zouden zijn.
Ik erken d i t . maar dit neemt niet weg dat dio schastkistbiljetten daarom toch een tijdelijk karakter hebben, en uit dien
hoofde niet als voor altijd geamortiseerd kunnen beschouwd worden, en zeker niet — en dit was de hoofdbedoeling van mijno
redenering — dat daartegenover eene vaste vermindering van
inkomsten mag bestendigd worden. Ik heb willen aantoonen dat
het niet voorzigtig was om tegenover eene tijdelijke besparing
van uitgaven eene vaste vermindering van inkomsten over te
stellen. Een bezwaar blijit het toch altijd, al is het niet waarschijnlyk dat de uitgaven in de eerste jaren noodig zullen zijn.
Naar mijne meening staan beido zaken togen elkander over en
hebben zy een verschillend karakter. Het denkbeeld waarvan de
Regering uitgaat en waarvan ik de bevestiging heb gevonden in
het antwoord op het verslag over het Iste hoofdstuk der begrooting, heb ik willen voorstellenen te kennen geven dat ik mij met
dat denkbeeld niet kon vereenigen. Om die reden heb ik ook
gezegd d a t , wanneer ik mijne toestemming aan hoofdstuk I X A
geef, en dus ook aan het voor memorie uittrekken van de renten voor die schastkistbiljetten, ik dat doe met het voorbehoud
om daarover in 1860 zoodanig te oordeclen, als do omstandigheden dan zullen medebrengen.
De heer v a n B o s s e , Minister van Finantien i Ik meen do
bedoeling van den geachten spreker uit Overijssel (den heer Cost
Jordens) wel gevat te hebben. Die spreker — hij heeft het nog
met zijne gewone duidelijkheid herhaald — ziet daarin bezwaar,
dat tegenover eene vaste vermindering van inkomsten eene tijdelijke
besparing van uitgaven zou staan. Daar tegenover stel ik eenvoudig deze bepaalde verzekering van den beheerder der schatkist,
dat, hoe de omstandigheden ook mogen loopen, de toestand altijd
deze zal zijn, dat, wanneer de gewone inkomsten — ik spreek nu
niet van de buitengewone , die wij tegenwoordig in zoo ruime mate
uit de koloniale geldmiddelen genieten — in de schatkist vloeijen,
deze de som van f 9,800,000 niet zal behoeven, en dat er altijd
zoodanige ruime middelen aanwezig zullen zijn , dat het gebruiken
van die som onnoodig zal zijn. De gewone inkomsten worden
contant aan de schatkist betaald, terwijl het altijd cenigen tijd
duurt eer de tot uitgaven benoodigde sommen de schatkist verlaten.
Reeds uit dat oogpunt bestaat er dus geen bezwaar.
Overigens zie ik met genoegen dat mijn voorstel om die complicatie in de finantien te behouden ook de goedkeuring van dien
spreker wegdraagt. Ik acht die complicatie zeer nuttig omdat zij
tot besparing van renten leidt.
Do beraadslaging wordt gesloten.
Het wets-ontwerp tot vaststelling van hoofdstuk IX A der Staatsbegrootinj voor 1859 (Nationale schuld), aan eene stemming onderworpen , wordt met algemeene (30) stemmen aangenomen.

(Beraadslaging over hoofdstuk I X B.)

De beraadslaging wordt geopend over het WETS-OXTWEEP TOT
VASTSTELLING VAN HOOFDSTUK I X B DEK STAATSUEGROOTING

VOOR

1859 (Departement van Finantien).
De heer C r e m e r s : Ik wenschte ecnige woorden te spreken
over een onderwerp van bijzonderen a a r d , de Ommelander kas.
Het is ecnige jaren geleden dat i k , ten gevolge van hetgeen in
de andere Kamer was voorgevallen, daarover heb gesproken.
Sedert is hetzelfde onderwerp in de andere Kamer ecnige malen
op nieuw aangeroerd, doch ik heb toen gemeend daarover hier
het stilzwijgen te moeten bewaren. Ik ben geen Ommelander, en
heb dus bij de zaak geen belang. Maar onlangs, na het antwoord
dat de Regering betrekkelijk dit hoofdstuk der begrooting in de
Tweede Kamer gegeven heeft, is het geschied dat de besturen van
32 gemeenten, die het oude voormalige grondgebied der Ommclander corporatie uitmaken, zich (na daarvoor reeds lang te voren
de toestemming van Gedeputeerde Staten , ingevolge de gemeentew e t , te hebben verkregen} onderling hebben verstaan doormiddel
van hunne gecommitteerden. Die 32 gecommitteerden hebben mij
uitgenoodigd in hun midden te komen, en toen mij en mijn ambtgenoot, een Ommelander, verzocht hunne belangen en regten zooveel mogelijk te behartigen en te ondersteunen. Dit doende, ben
ik tegen de belangen van het Rijk en de provincie; en toch
meen ik het te moeten doen, in de volle overtuiging van het regt
der Ommelander gemeenten. Die overtuiging is gegrond op een
langdurig onderzoek. Ik wensch bij deze gelegenheid tot mijne
eigene regtvaardiging, maar ook in het belang van hen wier regt
ik voorsta, de voornaamste feiten (voor welker waarheid ik meen
te mogen instaan) op te geven, op welke het regt der Ommelanden
is gegrond. Ik geloof dit vooral te moeten doen omdat ik ondervonden heb, dat ten opzigte van vele dier punten, die toch meest
alle zeer afdoende zijn, hier en daar zeer verkeerde en onjuiste
denkbeelden bestaan.
De corporatie van de Ommelanden was vóór 1795 en vóór 1798
de eenige streek in ons vaderland, waarvan de landbewoners in
massa, zonder onderscheid van stand, uitmaakten een lid van het
toenmalig souverein provinciaal bestuur.
De ingezetenen der Ommelanden betaalden, even als de andere
ingezetenen van het gewest stad Groningen en Ommelanden, tot de
provinciale middelen en de souvereine provincie betaalde aan de
Unie.
De corporatie van de Ommelanden h a d , even als elke andere
corporatie, hare eigen kas , de Ommelander kas, waarin de ingezetenen betaalden voor hunne eigen lasten, waaruit nimmer, van
het begin tot het einde, iets is betaald in de lasten der Unie. Niets
dan de eigen huishouding werd daaruit bekostigd.
Van daar dat de corporatie hare kas heeft behouden in en na
1798.
Bij de staatsregeling van dat jaar zijn de bezittingen der
provinciën en bovendien de bezittingen der drie Geldersche kwartieren geamalgameerd , verklaard te zijn bezittingen van het algemeene land. Die van de Geldersche kwartieren zijn' geamalgameerd dewijl èn de kwartieren èn de provinciën betaalden
onmiddellijk aan de kas der Unie. De Ommelander kas ^ uit welke
niets afzonderlijk aan de Unie is betaald, uit welke niets dan
de hnishoudelyke uitgaven zijn bekostigd, is toen niet genoemd.
Die kas was evenwel bekend. Hier, te 's Gravenhage, heeft
de toenmalige Eerste Kamer in 1799 uitgemaakt, dat de kosten
der nieuw opgerigte plaatselijke besturen in de Ommelanden uit
die Ommelander kas konden worden bestreden , indien de Ommelanders dit wilden en dat, zoo zij dit niet wilden, die kosten door
middel van plaatselijke heffingen moesten worden gevonden. De
Ommelanders hebben dit gewild en de municipaliteit van de Ommelanden , een gevestigd ligchaam, heeft voor de Ommelanders het
beheer over die kas gevoerd van 1798 tot eenige jaren later en
heeft dat beheer in het openbaar, met medeweten van allen,
uitgevoerd den na het besluit der Eerste Kamer verklaarden wil
der Ommelander kerspelen. De kosten dier plaatselijke besturen zijn
gedurende jaren uit deze kas voldaan. Gedurende jaren zijn de
Ommelanders voortgegaan met daarin hunne eigen belastingen,
behalve d i e , welke zij aan de provincie en het rijk verschuldigd
w a r e n , te storten. Het departementaal bestuur van Groningen
heeft in 1801 uitgesproken dat de Ommelander kas, onder toezigt
van het hooger provinciaal bestuur, uitsluitend aan de Oramelanders behoorde, uit welker fournissementen die kas was zamengesteld. Het Fransch bestuur en Koning Lodewijk hebben beiden
hetzelfde erkend.
Koning Willem I , die het bestuur in 1825 heeft gewijzigd, heeft,
aan die kas haar bestaan gelaten en daaruit jaarlijks f 10,000 doen
uitkeeren aan de Ommelander gemeenten, ten einde in het vervolg do
hoofdelyke omslag in zooverre zou kunnen worden verminderd.
Het is in het algemeen een juist denkbeeld van het Fransche
bestuur geweest, toen het in 1813 heeft uitgesproken dat do
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groote communauté des Ommolandes was opgelost in 33 gemeenten,
communes, en dat de kas onder de toen bestaande 33 gemeenten
moest worden verdeeld. Dat denkbeeld is nog later in 1840 of
in 1645, ik durf het juiste jaartal niet noemen, door de Nederlandsche Regering opgevat, doch wegens verschillende omstandigheden nimmer ten uitvoer gelegd. Ik houd mij overtuigd dat de gemeenten naar strikt regt nog kunnen vorderen dat die verdeeling
nog geschiede, waartoe eenmaal is besloten en welke later nog eenmaal is voorgesteld. Of die vordeeling raadzaam is, of de Hooge Regering hare toestemming daartoe niet moet geven, of'het onverdeelde
bezit en gebruik van die kas moet worden verboden, dit laat
ik ter zijde. Het eigendomsregt staat bij mij vast. Ik neem
echter niets terug van hetgeen ik vroeger daaromtrent met dezelfde
overtuiging heb gezegd.
Ik heb nu op het antwoord dat de Regering te dezer zake aan
de andere Kamer heeft gegeven, deze aanmerkingen.
De Regering is van voornemen, de bezittingen van die kas dienstbaar te maken aan ondersteuning van rijkswege van belangrijke
werken en waterwegen, in de provincie Groningen aan te leggen.
Als ingezeten van de provincie is dat plan voor mij voordeelig; als
burger ontken ik dat de Regering geregtigd is om over de bestemming en het gebruik dier kas zonder de Ommelanden te beslissen.
De Regering meent dat aan het inroepen eener regterlijke beslissing ten deze niet kan worden gedacht. Het is mij geheel onbegrijpelijk dat wanneer 32 gemeenten, want dat is thans het getal,
haar eigendomsregt met volle overtuiging tegen het Rijk of tegen
wien ook wenschen te vordedigen, aan geene regterlijke beslissing
in ons land kan worden gedacht.
Koning Willem I heeft in 1825 het beheer ontnomen aan de toenmalige administrateuren van die kas, die de Ommelanden overal
konden vertegenwoordigen. Hij heeft het beheer overgegeven, althans
het is ten slotte gekomen aan den Commissaris des Konings in de provincie, die onderworpen is aan de bevelen der Hooge Regering en die
dus de Ommelanden in geen geval kan vertegenwoordigen. Ter
goeder trouw heeft zich in der tijd niemand tegen dat besluit
verzet. De Koning erkende toch het afzonderlyk karakter der
Ommelander kas. De Koning erkende toen de bestemming door
de bepaling, welke ik straks heb genoemd, dat jaarlijks f 10,000
aan de gemeenten, tot dat gebied behoorende, zouden worden uitgekeerd tot bestrijding van de gemeentelastan en door eene andere
bepaling , die thans niet meer wordt uitgevoerd , omtrent eene andere
uitkeering van f 5 0 0 0 ' s j a a r s , uitsluitend ter zake van verschil lende Ommelander belangen. Derhalve is ter goeder trouw het
beheer overgegaan aan iemand, die de Ommelanden niet kan
vertegenwoordigen. Dezen zijn daardoor in eenen moeijelijken
toestand gebragt. En nu moet het in ons land niet kunnen geschicden , dat de Regering feitelijk de bezittingen van de kas vermengt met die van het Rijk of ze op eene andere wijze verbruikt,
zoolang de gemeenten niet in een toe3tand zijn gebragt, dat zy
door alle wettige middelen haar regt kunnen verdedigen.
I k heb gemeend, Mijne Heeren, de reden van mijne overtuiging, die in het vervolg mijn gedrag zal leiden, hier te mogen
mededeelen. De punten, die ik opgegeven heb, verdienen, naar
ik geloof, de aandacht der Regering en een verder onderzoek. Ik
zal van den Minister op dit oogenblik niet vragen hetgeen ik niet
verwachten mag, namelijk een volledig vertrouwen in al hetgeen
ik gezegd heb, noch een bepaald antwoord of eene bepaalde belofte over de eindelijke bestemming. Het zou my aangenaam zijn
ten minste dit van hem te mogen vernemen, dat hij geene beslissing zal uitlokken, waardoor in den tegenwoordigen toestand eene
zoodanige verandering gebragt wordt, dat die Ommelander gemeentebesturen niet meer in staat zouden zyn om datgene terug
te erlangen, hetgeen zij ter goeder trouw meenen dat hun toekomt
en ook, naar mijn inzien, hun naar regt en billijkheid toekomt.
De heer v a n ü o y e n : Ik zal de discussie niet verlengen doch
mag in dezen niet zwijgen. De rede van den geachten spreker uit
Groningen heeft my mijne taak gemakkelijk en op mij een diepen
indruk gemankt. Ik ben inwonende in de vroegere Ommelanden
en het kan mij niet anders dan hoogst aangenaam zijn dat iemand
van de erkende kunde en het standpunt van mijn ambtgenoot zoo
volkomen en zoo zaakiijk het beweerde regt van eigendom van
den Staat bestreden heeft. Ik dank dan ook uit naam der Ommelanden mijn geachten ambtgenoot voor het ontvouwen der gronden
waarop onze meening rust. Ik zal daar niets bijvoegen. Ik hoop
dat de rede van mijn ambtgenoot bij de Vergadering do overtuiging zal hebben overgebragt, dat het regt der Ommelanden op
onwcdersprekelijke feiten berust, en bij den Minister van Finantien
de uitwerking mag hebben dat in zijn te verwachten antwoord het
hostile, dat gelegen was in het antwoord, dat hij in de Tweede
Kamer gegeven heeft, verzacht zal kunnen worden.

(Beraadslaging over hoofdstuk I X A en I X B.)

Eéne opmerking moet ik my veroorloven opdat de waarde der
argumentatie van mijn ambtgenoot niet verkort zou kunnen worden.
Het zal hem, die den stand der zaak van de Ommelanden kas en
de besluiten van de Provinciale Staten van Groningen ten aanzien
der voorgenomen kanalisatie aandachtig nagaat, niet kunnen ontgaan, dat de bewering van de Provinciale Staten met die van myn
geachten ambtgenoot en my in stryd zou kunnen zyn. De Commissie, die de kanalisatie ontworpen en aan de Provinciale
Staten voorgedragen heeft, die het plan tot die kanalisatie
aangenomen en dus ondersteund hebben, heeft in de optelling
der balen, waaruit de kosten voor die kanalisatie gekweten
zouden kunnen worden, eene bijdrage van 4 ton uit diezelfde
Ommelander kas aangegeven. Do Regering kan daardoor beweren in haar goed regt te zijn; zij kan zeggen: nik ben het
niet die voorstel om die kas te gebruiken; ik volg slechts het
voetspoer, dat mij door de Provinciale Staten zelve aangewezen
is." Dat punt verdient, naar mijn bescheiden oordeel, eene kleine
opheldering. De werken, die in de provincie Groningen aangelegd zullen worden, loopen voor een groot deel — en dat ligt in
den aard der zaak, daar zij de geheele provincie omvatten — ook
door het zoogenaamde »oude kwartier der Ommelanden." De
commissie, die met het ontwerpen van die kanalisatie belast was,
telde in haar midden, ik meen, twee leden uit die Ommelanden.
De Provinciale Staten tellen verscheidene leden uit die Ommelanden in hun midden. Toen nu het cijfer der kosten voor
de uitgaven voor die gezamenlijke plannen bekend w a s , wist
men niet hoe men de gelden zou vinden tot de uitvoering noodig, zoodat er allerhande plannen werden gemaakt.
Niettegenstaande men de krachten èn van do provincie èn van de stad
ging meten en hoopte op eene ruime bijdrage uit'slands k a s , hield
men steeds een tekort. Om dit tekort te dekken werd er in allerlei
overleg getreden. Voorloopig kwam men tot het resultaat en werd
er in toegestemd dat uit de Ommelander kas het tekort zou worden aangevuld. Nimmer heeft men erkend dat de Provinciale
Staten het regt zouden hebben om over de Ommelander kas vry
te beschikken, en is dit ook nimmer door dat collegie beweerd.
Ten bewijze voor hetgeen ik hier aanvoer, gelde dat de ontworpen
kanalisatie op dit oogenblik niet omvat het grootste gedeelte van
die voormalige Ommelanden, dat is het middengedeelte, bet zoogenaamde Hunsingo-kwartier. Het is een afgescheiden gedeelte, door
de Hunse aan de eene zijde beperkt en door eene vaste grens aan de
andere zijde besloten. Het is in exploitatie gebragt vódr dat de
kanalisatieplannen tot stand waren gekomen , en de kosten daarvan
zullen bedragen meer dan één millioen. Van dit millioen is reeds in
het veiloopen j a a r f 400,000 genegotieerd en aan werken besteed,
«onder dat dit kwartier eenig subsidie gevraagd heeft noch van
het Rijk, noch van de provincie. Toen in de provinciale vergadering die plannen zyn goedgekeurd en vastgesteld, en toen de
representanten uit dat kwartier niet geneigd waren om de voorgenomen verbetering op eigen kosten te doen bewerkstelligen, is
besloten dat er, indien men in Hunsingo begon en later bleek dat
de overige plannen zullen ondersteund worden, ook aan het Hunsingo voor een evenredig gedeelte zal worden bijgedragen in de
kosten tot kanalisatie en verbetering van den waterafvoer in dat
kwartier ondernomen. Zoo dus nu op de wijze, door de Regering
gemeld, over de Ommelander kas zal beschikt worden, zal er tegen
het Hunsingo eene dubbele onregtvaardigheid worden gepleegd, de
eerste dat zij het gedeelte haar toekomende uit die kas zal verliezen , en het tweede dat aan de voorwaarde, waarop binnen haar
de exploitatie is begonnen, niet kan worden voldaan, waartegen
ik mij alzoo met alle kracht moet verzetten.
De heer v a n N i s p e n v a n P a n n e r d e n : Nadat gedurende
twee dagen in eene morgen- en avondzitting de beraadslaging over
deze Staatsbegrooting is voortgezet, bleef mij toch tusschen het
tijdstip dat die gisteren avond eindigde en heden morgen zou worden
opgevat, weinig of geen tijd tot voorbereiding. Ik zal'dan ook
heden in den regel aan de beraadslaging weinig deel nemen en zoo
dit het geval mogt zyn, slechts voor een kort oogenblik. Op één
onderwerp verzoek ik voor een oogenblik de aandacht van den
Minister van Finantien. Het is de Zondagsdienst in het rondbrengen der brieven ; een maatregel waartoe de ambtsvoorganger
van dezen Minister op aandrang van verschillende leden van den
anderen tak der wetgevende magt heeft besloten. Ik heb er vrede
mede dat eene Zondagsdienst blijve ingevoerd, maar ik wensch toch
aan den Minister in overweging te geven, of daardoor op verschillende plaatsen geheel moet ophouden de gewone eerste ronddeeling
van brieven. E r zijn mij plaatsen bekend waar men gewoon is
de eerste ronddeeling te doen bewerkstelligen tusschen 7 en 8 ure
des morgens, die dan op den Zondag het eer3t plaats heeft na elf
ure en zelfs dikwyls omstreeks 12 ure des voormiddags. My is
eene plaats bekend waar de brieven aankomen dea Zaturdags avonds
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ten IOV2 ure, en er gaan dus volle 12 aren voorby eer de ronddeeling geschiedt. Het schynt my toe dat dit niet valt in de bedoeling van den Minister van Finantien, en ik meen dus daarop
zijne aandacht te mogen inroepen.
De heer v a n B o s s e , Minister van Finantien:
Ik zal den geachten afgevaardigde uit Gelderland in antwoord op de door hem
gedane vraag alleen dit antwoorden, dat ik in het algemeen zijne
zienswijze geheel en al deel. Ik geloof, Mijne Heeren, dat het
inderdaad goed is dat men by de posteryen eene zekere Zondagsdienst ingevoerd heeft: althans nu de zaak eenmaal zoo bestaat,
zoude ik ongaarne, zonder dringende redenen, daarop terugkomen.
Maar zeer zeker zoude de dienst, zoo als de geachte spreker die
geschetst heeft, verkeerd wezen. Ik zal hem verpligt wezen wanneer hij mij, in een bijzonder gesprek, nog de noodige inlichtingen daaromtrent gelieve te geven, want dat men eene tweede
of derde bestelling op Zondag supprimere, dat kan zyn, maar ik
geef het den spreker volkomen toe d a t , wanneer de Zondagsdienst
aanleiding geeft dat eerst zoo laat op den dag besteld wordt, dit
wezenlijk niet goed is en veranderd behoort te worden.
Door de beide geachte afgevaardigden uit Groningen is de bekende quaestio van de Ommelander kas met eenige breedvoerigheid
ter sprake gebragt. De geachte afgevaardigden verwachten zeer
zeker niet van my dat ik breedvoerig het regt van den Staat
— indien dat bestaat — op die kas hier zal bepleiten. Wij staan
hier niet voor eene regtbank en kunnen hier geene quaestien van
mijn en dijn behandelen. I k zal mij dus ook bij eenige weinige
opmerkingen dienaangaande beperken.
De beide geachte sprekers hebben beweerd, dat de Ommelander
kas niet is het eigendom van den Staat. Kan dat bewezen worden,
Mijne Heeren, dan zullen zij in mij den eersten man vinden om
de aanspraken van den Staat op die kas te laten varen. Mijne betrekking brengt mede dat ik mij met ijver en nadruk in de bres
stel voor de finantiele belangen en regten van den Staat, maar
bestaan die in eenig geval niet, ik zal hoegenaamd geen bezwaar
maken om af te zien van iets waarop de Staat geen aanspraak zou
hebben.
Ik mag niet ontveinzen, Mijne Heeren, dat het mijne aandacht
heeft getroffen dat beide geachte sprekers hunne rede zijn aangevangen met de verklaring: » ik ben geen Ommelander ; ik ben
een Ommelander. '* Ik vraag, of, wanneer die sprekers in dezen die
qualificatie aannemen, zij dan niet, wat het punt van regt betreft,
zich onjuist uitdrukken. De corporatie van de Ommelanden bestaat reeds sedert 50 of 60 jaren niet meer ; zij kan dus geen
regten meer hebben: dat is ontegenzeggelijk. "Wanneer men dus
zegt: » ik ben een Ommelander; ik ben geen Ommelander," dan
spreekt men van iets dat op dit oogenblik geen denkbeeld van zijn
regt of aanspraak aanduiden kan. De geachte afgevaardigde, die
het laatst het woord heeft gevoerd, heeft gewaagd van eene min
of meerder hostile houding die de Regering ten aanzien dezer
zaak in hare Memorie van Beantwoording op het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer zou hebben aangenomen. Ik geloof dat
men alleen zoo beknopt mogelijk de denkbeelden van de Regering
in dat stuk heeft trachten te ontwikkelen , maar het komt mij
voor dat daarin geen blijk van eenige hostile houding is gelegen.
De Regering is van meening, Mijne Heeren— e n , gelyk ik straks
zeide, wil ik hier geen pleidooi houden, maar eenvoudig aantoonen
den toestand waarin de Regering zich in dezen bevindt — dat er
eene kas bestaat die heeft toebehoord aan eene corporatie die voor
50 of 60 jaren opgeheven is, en de regtsvraag is enkel deze, of die
k a s , krachtens het gemeene regt, aan den Staat is vervallen, dan
wel of die kas behoort aan staatkundige ligchamen die vroeger tot
de nu vervallen corporatie hebben behoord. De Regering meent
dat het laatste het geval niet kan zijn en heeft daarom in § 1 van
haar antwoord eenvoudig gezegd, dat het hier eene quaestie gold ,
welke moeijelyk tot een regtsgeding aanleiding kan geven; naar
hare beschouwing bestaat er geen regthebbende. Is de meening
der Regering onjuist, gelukkig bestaan er in het Koningryk der
Nederlanden regtbanken voor welke iedereen zijne regten kan laten
gelden. Dien weg kunnen de belanghebbenden, zoo zy er zijn,
altijd, ieder j a a r , iederen dag van het jaar inslaan.
Ik zal tegenover de herinneringen van historischen aard, door
de beide sprekers bijgebragt, mij nu niet wederom in tegenbeschouwingen verdiepen. Ik herhaal het, dat ik geenszins de regten en
aanspraken van de Regering hier volledig wil bepleiten, maar eenvoudig wil doen zien dat er ook van de andere zyde wel gronden
voor de tegenovergestelde beweringen zyn aan te voeren.
De geachte spreker, die het eerst het woord voerde, heeft gewezen op den oorsprong der kas. Maar het is reeds vroeger gebleken , dat er verschil van gevoelen bestaat omtrent dien oorsprong.
Ik moet toch doen opmerken, dat het hier geene nieuwe quaestie
geldt, die door deze of de onmiddellijk voorgaande Regering is
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(Beraadslaging over hoofdstuk I X B.)

opgeworpen. In 1823 reeds is de zaak zeer naauwkeurig en in
alle bijzonderheden onderzocht, en destijds heeft men het advies
van den Raad van State daarover gevraagd. Deze heeft, na een
zeer uitvoerig onderzoek, een uitgewerkt advies uitgebragt en aan
Zijne Majesteit Koning Willem I als zijn gevoelen doen kennen,
dat er hoegenaamd geen regt op de kas bestond van de zyde der
gemeenten, die vroeger tot de Ommelanden behoorden. De Raad
van State beweerde dat het, met het oog op het lange tydsverloop,
het beste ware het status quo te handhaven. Alleen werd het raadzaam geacht uit de inkomsten dier kas eenig subsidie aan de gemeenten, tot de voormalige Ommelanden behoorende, te geven. Met die
meeningen heeft de Koning zich vereenigd, en ten gevolge ook van
dat advies is het beheer van die kas aan de vroegere administrateuren ontnomen en in handen gesteld van den Gouverneur, gelyk
het nu nog is in handen van den Commissaris des Konings in de
provincie Groningen.
De zaak heeft ook naderhand meer dan eens een zeer n a a u w keurig onderzoek ondergaan. Bij de verschillende phasen van
het onderzoek zijn verschillende feiten aan het licht gekomen,
feiten waarop ik wijzen zal, niet omdat zij elk op zich zelf geheel
voldingend kunnen worden geacht, maar om aan tetoonen, dat de
zaak geenszins zoo eenvoudig is.
Zoo is daaruit gebleken dat in 1798 wel hoogst belangryke sommen van de schuld van het gewest Stad en Lande op het gemeene
land zyn overgegaan — er is overgebragt f 418,000 jaarlijksche
rente, -— maar van eene overdragt van bezittingen van dat gewest
is tot hiertoe aan my niet gebleken.
Bij het nasporen van den oorsprong van die kas is men op verscheidene documenten gestuit, die twijfel hebben doen ontstaan
of die Ommelander kas wel zoo geheel en uitsluitend moet worden
beschouwd als gemeenschappelijk bezit van de gemeenten en niet
veeleer geacht moest worden eigenlijk tot de souvereiniteit van
het gewest Stad en Lande te behooren. Onder de menigvuldige
stukken, die aan het licht zijn gekomen, is ook een besluit van
de Staten van Stad en Lande van 1659 , krachtens hetwelk — dergelijke besluiten zijn er meer — een aantal domeinen, voortspruitendeuit voormalige geestelijke goederen, verkocht zijn en waarvan
het provenu, zoo als het besluit luidt, » egaallijk onder de beide
Uden van de gemeenten van Stad en Lande moest worden verdeeld"
en de penningen aan de rentmeesters van die twee leden worden
uitgekeerd. Daaruit blijkt dus dat die kas, voor een deel althans,
voortgesproten is uit domeinen, die tot de bezittingen van de
souvereiniteit van de geheele provincie behoorden. Men heeft ook
bevonden, dat lasten, op sommige verkochte domeinen rustende,
bijzonder tot onderhoud van zeeweringen, thans nog rusten op
de staatsdomeinen. E r zijn d u s , naar mijne meening, domeinen
in Groningen verkocht, waarvan het provenu in vroegere jaren
niet geheel gestort is in de kas van Stad en Lande, maar in die
van de twee leden van dat gewest, terwijl desniettegenstaande
de speciale lasten, op die verkochte domeinen rustende, thans
op de staatsdomeinen liggen. Ik kan u dan ook wijzen op bijdragen, welke daarvoor op de Staatsbegrooting worden uitgetrokken, onder andere op een post van f 19,000 voor de
zeeweringen van Delfzyl, en meer dergelyke posten, op het Vde
hoofdstuk voorkomende.
Ik wijs u niet op deze feiten, om aan te toonen dat zy het
volledig bewijs zouden leveren, dat niemand dan het domein regt
zou hebben op die kas; ik wil dit thans niet betoogen. Het antwoord door mij aan de Tweede Kamer gegeven, heeftin deallereerste plaats de strekking van te doen blijken, dat, bij den menigvuldigen twyfel, die nog bestaat omtrent den oorsprong en de
bestemming van die kas, de Regering van meening is, dat over
die gelden in geen geval zonder medewerking van de wetgevende
magt zal worden beschikt. Zij meende het daarvoor te mogen
houden, dat tot zoolang er geene regterlijke uitspraak is gekomen,
die aan den Staat elk regt van eigendom, elk regt van beheer op
die kas zou ontzeggen — tot zoolang die kas door haar moet beschouwd worden als een van die fondsen uit te maken, waarop het
zeer mogelijk is dat het domein of de Staat bepaaldelijk regt heeft,
en dat dus de Regering zich onbevoegd moet achten om over dergelijk eigendom zonder medewerking van de wetgevende magt
te beschikken.
W a t nu aangaat de meening der Regering over de eindbestemming aan dat fonds te geven, zoo is die meening in paragraapb.
1 van het antwoord der Regering uitgedrukt op eene wijze, die,
zoo als ik geloof, voor de ingezetenen van de provincie Groningen,
zij mogen dan behooren tot de voormalige Ommelanden of tot een
ander gedeelte van het gewest, voorzeker wel het bewys zal opleveren, dat de Regering geene baatzuchtige inzigten daarbij
heeft. Bij den twijfel omtrent den oorsprong en de eindbestemming van die k a s , nu de tegenwoordige toestand reeds zoo lang
heeft geduurd en er zoo dikwijls onderzoek naar de zaak ia in-
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gesteld, kunnen de ingezetenen van Groningen in het algemeen
of van de voormalige Ommelanden daardoor in hun denkbeeld zijn
versterkt, dat zij regt hadden op die kas; maar de Regering heeft
toch begrepen dat niet uit het oog moeten worden verloren de
regten die de Staat kon hebben. De Regering heeft voor het
oogenblik niets anders te kennen gegeven, dat dat zij zich onbevoegd achtte om zonder uitdrukkelijke regterlijke uitspraak of
zonder medewerking van de wetgevende magt over dio kas te
beschikken.
De heer C r e m c r s : Ik wenseh een kort antwoord te geven
aan den Minister van Finantien.
Ik wil eerst een woord zeggen over de uitdrukking: » ik ben
Ommelander of ik ben geen Ommelander." Het is echter bijna
onnoodig te zeggen dat, wanneer ik deze uitdrukking gebezigd
heb, ik dat niet heb gedaan in den zin als of ik al dan niet lid
meende te zijn van die reeds sedert lang ontbonden corporatie,
maar dat ik daarmede alleen heb willen te kennen geven d a t ,
wanneer de kas wierd besteed ten behoeve van de provincie
Groningen in het algemeen, niet enkel de ingezetenen van de
Ommelander gemeenten, maar al de ingezetenen van de provincie
en dus ook i k , zouden worden gebaat, hetgeen het geval niet zoude
wezen, wanneer de gelden aan de Ommelandergemeenten alleen
wierden toebedeeld, zoo al sik meen dat alleen regtvaardig is.
De Minister zegt geene baatzuchtige voornemens te hebben. Ik
vertrouw daarop geheel. Maar er is hier geen sprake van baatzucht ; het geldt hier alleen de vraag of het geld, dat die kas bezit,
aan het Rijk behoort, dan wel of de Ommelanden daarop een
uitsluitend regt kunnen doen gelden. Bij die vraag kan nimmer
baatzucht te pas komen ; die vraag is een regtspunt, dat moet
worden beslist en dat naar mijn inzien beter en anders moet worden
onderzocht dan tot nog toe is geschied.
De door mij medegedeelde feiten heb ik niet bijgebragt om
dio bij deze gelegenheid te bediscussiëren: ik heb den Minister
alleen verzocht er zijne aandacht op te willen vestigen, er onderzoek naar te doen en vroeger of later van zijn kant mede te
deelen, waarop hij zou meenen het regt van het Rijk te kunnen
gronden.
Ik moet nog opvatten hetgeen de Minister heeft gezegd van een
besluit van 1659, ten gevolge waarvan domeinen zouden zijn verkocht, waarvan de opbrengst zou zijn verdeeld tusschen de corporatie Groningen en de corporatie Ommelanden en dus in de
Ommelander kas zoude zijn gestort. Indien de Minister deze zaak
goed onderzoekt, dan zal hij bevinden, dat van de opbrengst van
die domeinen geen penning is gestort in de Ommelander k a s ; dat
de ontvanger die som niet heeft in ontvang genomen noch verantwoord ; dat die gelden, volgens een besluit ook door den toenmaligen Stadhouder onderteekend, zijn besteed voor een geheel
ander doeleinde, dat met de Ommelanderkas niets te maken had.
De Minister heeft verder gezegd dat in 1798 van de provincie
Groningen voor 's lands kas niets was overgebleven.dan schulden,
ik geloof 4 of 5 maal honderd duizend gulden. Ik weet het niet,
maar ik meen mij ook te herinneren dat de bezittingen der provroeger te gedde waren gemaakt: één voorwerp is overgebleven,
dat is het gebouw waarin de Provinciale Staten vergaderen; andere
bezittingen waren er weinig of niet. Maar dat kan nog geen reden zijn
om , ten einde in "dat ontbreken van bezittingen van de provincie te
voorzien, gelden in bezit te nemen van eene corporatie, die geheel afgescheiden is van de provincie. Mijns inziens is er in dat betoog van den Minister iets zonderlings. Wat de provincie ook moge
hebben bezeten of niet bezeten, hetgeen zij bezat moet komen aan
het Rijk ; maar indien zij niets heeft bezeten , dan is dit nog geene
rede waarom deze kas, die op het laatst der vorige eeuw door het
departementaal bestuur, later door Koning Lodewijk, door het
Fransch bestuur en vervolgens door Koning "Willem I steeds als
Ommelander kas is beschouwd en verklaard , thans aan het Rijk
zou moeten teruggeven hetgeen het Rijk nimmer heeft te vorderen
gehad van de provincie, veel minder van de Ommelanden.
Nog een feit moet ik hier aanvoeren. Toen in 1813 de Fransche bezetting in Delfzyl lag, is in Groningen, gelijk in meer andere
plaatsen, een voorloopig bestuur aangesteld, dat later door een meer
gevestigd werd vervangen. Dat bestuur nu heeft administrateuren
der Ommelander kas gemagtigd om uit die kas gelden te nemen
ter bestrijding der onkosten , die voor Delfzyl noodig waren en
waarin de toen ledige publieke kas niet kon voorzien. Aan die
magtiging is voldaan en bij het doen van die magtiging is de verzekering gegeven, dat die gelden uit 's Rijks middelen weder aan
de Ommelander kas zouden worden teruggegeven. — Ongeveer
f50,000 a f 80,000 is voorgeschoten; de belofte van teruggave is niet
gehouden.
De Minister heeft nog aangehaald het advies van den Raad van
State. Ik batreur dit, want dit advies is een geheim stuk, waarvan I
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de gronden onbekend zyn. Wenschelijk ware het dunkt mij geweest, die gronden aan belanghebbenden mede te deelen ten einde
te kunnen bediscussieerd worden. E r hangt toch zooveel af van
de uitdrukkingen, die daarin voorkomen; ieder woord heeft zijne
beteekenis en moet in betrekking tot den algemeenen zin kunnen
beoordeeld worden. Ik voor mij kan den Minister hier niet tegenspreken, maar ik heb tegen dat advies deze aanmerking. Dat
advies is van 1823 en heeft volgens den Minister de strekking,
dat de Ommelander kas zoude zijn eene bezitting van het Rijk.
Nu verklaar ik niet te begrijpen hoe ik dit moet overeenbrengen
met de aanschrijving van den Ministervan Binnenlandsche Zaken
van 1840 of 1845, waarbij door dezen aan den Commissaris des
Konings, toen den Gouverneur der provincie, wordtin overweging
gegeven om diezelfde kas, welke de Raad van State in 1823 zou
hebben verklaard eene bezitting te zijn van het R y k , onder de
gemeenten te doen verdeelen.
Dit is een feit en ik geloof dus dat dit advies van den Raad
van State wel verdient nader onderzocht te worden.
Ik eindig mot don wenseh dat zij, die de Regering wettig vertegenwoordigen, en zij die de Ommelanden wettig vertegenwoordigen, in der minne trachten mogen elkander de feiten en regtsgronden mede te deelen, welke op de zaak betrekking hebben om
op die wijze alle moeijelgkheden daaromtrent te voorkomen.
De heer v a n N i s p e n Tan P a n n e r d e n : Ik zeg den Minister
dank voor het antwoord dat hij mij gegeven heeft; van zijne gewone welwillendheid had ik geen ander verwacht. De bijzondere
omstandigheden, waarop ik gewezen heb, zijn, naar ik geloof, voor
mededeeling in deze Vergadering minder vatbaar en ik zal dus
gebruik maken van het verlof door den Minister hieromtrent
gegeven.
De heer v a n B o s s e , Minister van Finantien: Ik wenseh den
geachten afgevaardigde uit Groningen (den heer Creraers) nog met
een enkel woord te beantwoorden.
In den wenseh door dien spreker geuit dat de gronden, welke de
wederzijdsche besturen omtrent dit onderwerp voor hunne beweringen hebben, elkander mogen worden medegedeeld, deel ik geheel. Ik verlang niets liever dan tot eene oplossing te geraken
en ik geef dien spreker de verzekering dat, wat ik daartoe van
mijne zijde kan bijdragen, ook gedaan zal worden.
Het feit, door hem aangehaald, dat in 1840 door den toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken het denkbeeld is geopperd om tot eene verdeeling van die kas over te gaan, is mij
als feit bekend , maar wat daartoe aanleiding kan gegeven hebben
is mij onbekend. Niet vreemd zou ik het echter achten dat het
advies van den Raad van State, dat in 1823 is uitgebragt, bij
den Minister van 1810 in vergetelheid ware geraakt. Dit kan ik
echter verzekeren dat bij volgende behandeling van de zaak dat
advies bezwaar tegen de verwezenlijking van het denkbeeld eener
zoodanige verdeeling heeft opgeleverd.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wets-ontwerp tot vaststelling van hoofdstuk / . Y B der Slaatsbegrooting voor 1859 {Departement van Finantien), aan eene stemining onderworpen, wordt met algemeene (30) stemmen aangenomen.

De beraadslaging wordt geopend over het WETS-OXTWEEP TOT
VASTSTELLING VAK

HOOFDSTUK X

DEB S T A A T S B E G R O O T I N G

VOOR

[Departement van Oorlog).
De heer v a n D a m v a n ï s s e l t : Telken jaro geeft de beraadslaging over hoofdstuk X aanleiding tot verschillende aanmerkingen, die voorzeker aan het hoofd van dat departement hoogst
onangenaam moeten zijn bij zijne overtuiging dat er zware verpligtingen op hem rusten. De indruk, welken die beraadslaging
in de laatste jaren telkens op mij heeft gemaakt, is hoogst ongunstig
geweest; maar ik moet verklaren, dat ik het in dit jaar meer dan
ooit heb betreurd de aanmerkingen te moeten hooren die vooral
over het eindcijfer dezer begrooting zijn gemaakt; uit de menigvuldige aanmerkingen , waarmede men wilde bewijzen dat het eindcijfer moest worden verminderd, moest daadwerkelijk voortvloeijen,
dat het eindcijfer behoorde verhoogd te worden. Dat de soldaat
in een beteren toestand moest worden gebragt en meer soldij en
beter voedsel behoorde te genieten, dat alles werd als een verwyt
tot den Minister gerigt en als de reden opgegeven waarom ons de
vrijwilligers ontbreken; maar toch — het eindcijfer moest worden
verlaagd.
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In het voorbijgaan wil ik eene aanmerking aanstippen, die
iij getroffen heeft en- waarschijnlijk niet zoo is bedoeld door
e sprekers in de andere K a m e r , namelijk deze: dat de solaat slecht zou worden gevoed. Dat zou eene beschuldiging zijn
jgen de verschillende officieren van ons leger, want indien de
>ldaat slecht werd gevoed, zou dit bewijzen dat er slechte zorg
oor zijne menage werd gedragen. Dat de voeding van den solaat niet voldoende is, is mogelijk: maar dat er geene goede
>rg voor hem zou worden gedragen, is, geloof i k , eene beschuliging die niet mag worden in het midden gebragt.
Het groote bezwaar, dat telkens terugkeert en zich tot op zekere
ate wel laat verklaren, dat hooge eindcijfer, wordt ge•ond op de omstandigheid, dat het niet in overeenstemming zou
jn met onze finantiele krachten. Mijne Heeren, de geschiedenis
an ons vaderland, die roemrijke geschiedenis , heeft toch ook eene
eurige zijde, vooral wanneer het geldt het budget van Oorlog,
c stel mij voor, dat eene natie altijd de krachten moet hebben,
s het er op aan zal komen , haar regt, hare vrijheid, hare onafankclijkheid te verdedigen; en wanneer men slechts één voorbeeld
t de geschiedenis van ons vaderland neemt, dan staat men er
per verwonderd, dat dezelfde klagten, die in onze dagen telkens
orden aangeheven , ook steeds in de Republiek hebben gegolden
ï telkens terugkwamen na het einde van een krijg: » het leger
oct worden verminderd ! Het gaat onze krachten te boven!"
oen de Munstersche vrede was gesloten, toen het kleine Nedernd door den Vorst van het magtige Spanje voor een onafhankelijken
taat werd erkend en dus groot en roemrijk stond voor de oogen
in de wereld, toen zeker zou men denken wa3 Nederland magg en groot, — en zeventien jaren later, ten gevolge van datilfde begrip: » het gaat onze finantiele krachten te boven," kwam
: Bisschop van Munster straffeloos met 18,000 man stroopen in
elderland en Overijssel. Wij hadden toen geen leger; hoogstens
)00 man konden worden bijeengebragt: men moest die stroopigten dulden en vreemde hulp moest worden ingeroepen, om dat
gertje van 18,000 man van den Bisschop van Munster te
erdrijven.
Wanneer een zoodanig voorbeeld in de geschiedenis bestaat,
etgeen zich ook in onzen tijd zou kunnen herhalen , dan moet
: mij verwonderen telkens te hooren dat de kosten voor het leger
ïze finantiele krachten te boven gaan. Neen, zij gaan die niet
boven en wij moeten zorgen eene goede kern des legers te
ibben, omdat ons land wel klein is, maar door zijne ligging
ik zelfs tegenover een magtigen vijand verdedigd kan worden.
Nog eene andere bedenking komt mij telkens voor den geest
anneer er sprake is van de begrooting van Oorlog. In onze
rondwet staan de regten en verpligtingen van het geëerbiedigd
oofd van den Staat omschreven. Nu bevat die Grondwet twee
'likelen, welke, indien ik dat woord gebruiken mag, imperatief
jn voor den Koning. Het eerste is art. 5 1 , waarin gezegd wordt:
door den Koning wordt de eed afgelegd " ; dat is eene bepaalde
irpligting die den Koning wordt opgelegd. Het tweedeis art. 178,
aarbij den Koning de verpligting wordt opgelegd te zorgen,
it er ten allen tijde eene toereikende zee- en landmagt worde
iderhouden. Ik weet het, Mijne Heeren, het is niet parlemenir en niet geoorloofd, en ik heb er mij nooit aan schuldig geaakt, den naam des Konings te doen wegen in de schaal onzer
iraadslagingen ; maar ik moet toch zeggen, zoo ooit een Minister
^treedt, regtstreeks de verantwoordelijkheid op zich nemende,
igtstreeks staande tusschen den Koning en de Vertegenwoording, dan is het de Minister van Oorlog.
En nu, Mijne Heeren, vertrouw ik dat gij niet van mij zult
'rwachten dat ik uit art. 178 der Grondwet zou willen afleiden
U de Koning der Nederlanden een leger zou kunnen in het leven
>epen, gelijk de legers van naburige groote Staten; gij zult niet
an^ mij verwachten dat ik art. 119 der Grondwet uit het oog
erlies, volgens hetwelk alle begrootingen van 's Rijks inkomsten
i uitgaven door de Vertegenwoordiging moeten worden vastgeeld. Ik weet h e t , Mijne Heeren , ook de begrooting van Oorlog
, ondanks deze op den Koning rustende verpligting, ondererpen aan de goedkeuring der Staten-Generaal. Maar ik trek
dit gevolg uit, dat zij, die regtstreeks optreden als bestrijders
i»n het Departement van Oorlog en van de begrooting van dat deirtement, dit moeten doen met groote voorzigtigheid en met groote
innis van zaken, en ik zou meenen d a t , indien een lid der Vertegenoordiging, hetzij in de Tweede, hetzij in deze Kamer, in staat
are aan te toonen dat, de Minister van Oorlog niet op de hoogte
Inde om voor eene bepaalde som een goed geregeld leger in te rign , voor minder geld eene krachtige kern van leger zou kunnen verregen worden,— dat dan , zeg ik , deze Minister dadelijk zijne plaats
>n zulk een bekwaam man zou moeten inruimen en de Koning dan
ys en voorzigtig zou handelen, aan zoodanig persoon het beheer
fe
r zaken op te dragen. Maar in den regel, Mijne Heeren, heb
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ik er veel over hooren spreken, en zeer veel aanmerkingen hooren
maken, doch, hoewel ik mij zei ven volstrekt geene kennis genoeg
zou durven toekennen, om eene legerorganisatie goed te kunnen
beoordeelen, zoo moet ik toch zeggen dat bij de geringe kennis,
die ik er van heb, ik soms al zeer vreemde en zonderlinge organisatien heb hooren voorstellen, en dat ik, na kennismaking met
zoo menig plan van organisatie, den Koning niet zou hebben durven aanraden, dien organisateurin de plaats te roepen van hem,
die thans tot mijn groot genoegen aan het hoofd van het Departement van Oorlog staat. In den tegenwoordigen toestand, Mijne
Heeren, is, naar mijne zienswijze, iets zeer abnormaals. Wij hebben
hier eene begrooting van Oorlog, die eigenlijk eene soort van credietwet is. De Minister heeft toegezegd eene wet, waarby eene legerorganisatie zou worden voorgedragen. Ik wil nu niet treden in eenig
onderzoek in hoe verre zulk eene wet in overeenstemming zou kunnen
worden gebragt met art. 178 der Grondwet, want ik kan mij die wet
alleen dan als grondwettig voorstellen, wanneer zij in groote trekken zal vaststellen bepaalde sommen, respectivelijk te besteden
voor infanterie, voor cavalerie, voor artillerie, voor vesting werken
enz. Maar, als die wet zou moeten bevatten eene wezenlijke organisatie van het leger, dan ben ik voor mij zelven nog niet overtuigd, of dan niet inbreuk zou worden gemaakt op art. 178 der
Grondwet.
En nu bestaat er bij mij nog eene andere bedenking. De Minister heeft beloofd, de Minister moet zijn woord houden, maar ik
voor mij moet verklaren dat i k , met het oog op die wet, den
toestand van den Minister niet als aangenaam en zijne taak niet
als gemakkelijk beschouw. Eene legerorganisatie tot stand te.brengen met eene Kamer, die dan 72 leden zal tellen, met eene Kamer
die het regt zal hebben om amendementen daarin te brengen, —
ik heb mij afgevraagd of dit mogelijk is; en toen ik aan eenige
bedenkingen en becijferingen kwam, betwijfelde ik, of het onder
de bereikbare zaken behoorde, om met 72 leden, waaronder —
en ik hoop dat niemand my dit ten kwade zal duiden — er hoogstens 8 of 10 zijn , die eenig denkbeeld hebben van militaire inrigtingen, een leger daar te stellen, dat zal zijn de kern der verdediging
van den Staat. Mijne Heeren, de toekomst zal ons leeren wat
daarvan zij. Ik heb alleen dit gedeelte van des Ministers belofte ter sprake gebragt, omdat, naar mijne innige overtuiging, de
Minister zich zal moeten bepalen tot de groote omtrekken, en als
dit niet geschiedt, wij dan in het volgend j a a r volkomen in denzelfden toestand zullen zijn, waarin wij ons heden bevinden. I n t u s schen wordt het hoog tijd dat er in ons vaderland eens een einde
kome aan dien eeuwigdurenden strijd tusschen bezuiniging — ik
zou hier haast durven zeggen bezuinigingswoede — en het regt
dat ieder vaderlander heeft om te vorderen dat in tyd van nood
het vaderland zal kunnen worden verdedigd.
Ik sprak zoo even van onze vroegere geschiedenis; zóó was het
toen , zóó was het in 1830 en zóó zal het nu weder zijn, als eenig
ongeluk ons mogt treffen en ons leger gedesorganiseerd mogt zyn.
Dan zullen al degenen, die zoo zeer voor bezuiniging geijverd hebben
en over onze finantiele krachten hebben geroepen, de eersten zyn om
van de Regering een leger te vorderen; dan zullen zij willen wat
niet geleverd kan worden, en dan zullen zij vergeten dat de
Regering telkens op eene goede organisatie heeft aangedrongen,
maar dat zy het geweest zijn, die het der Regering in dit opzigt
onmogelijk gemaakt hebben aan hare verpligting te voldoen.
Ik zal, met volkomen vertrouwen in het hoofd van dit departement, mijne stem aan deze begrooting geven. Ik wensch den
Minister moed en kracht toe om de moeijelijke taak, die hy op
zich genomen heeft, te volbrengen. Ik zal my gelukkig rekenen
zoo hij die tot een goed einde kan brengen en wij ons eenmaal in
eene zoodanige organisatie zullen mogen verheugen, die een einde
zal maken aan de telkens herhaalde twisten, die, naar mijne innige
overtuiging, beneden de waardigheid zijn van een volk, dat wel
klein i s , maar toch niet onmagtig genoeg om zich, handen en
voeten gebonden, over te geven aan den eerste, die do moeite zou
willen nemen er zich van meester te maken.
De heer C r e m e r s : Ik zeg het den geachten spreker uit Gelderland na: er is op dit oogenblik veel dat wy aan de toekomst
over moeten laten. Ik bepaal mij geheel en al by de toepassing
van dit gezegde op de tegenwoordige begrooting en op de stem dio
wij daarover mijns inziens thans moeten uitbrengen. Vroeger heb
ik meermalen mijne stem tegen de begrooting van Oorlog uitgebragt, dewijl het eindcijfer, naar mijne overtuiging, in stryd met
hetgeen de geachte spreker uit Gelderland heeft gezegd, my te
hoog toescheen. Toen echter was de begrooting telkens eene gewone begrooting. Ik meen dat de begrooting van Oorlog ons op
dit oogenblik is voorgedragen wel onder een stilzwijgend maar
algemeen erkend voorbehoud, dat zij niet is hetgeen men gewoon
is eene vaste begrooting te noemen; dat de fondsen voor dit jaar
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moeten dienen om de zaken loopende te houden in den tegenwoordigcn toestand, tot dat het zal blijken dat eene bepaalde regeling
kan worden vastgesteld, die allen, even als de geachte spreker
uit Gelderland, wenschen, om een einde te maken aan de
dikwerf herhaalde verschillende en onderling strijdige beschouwingen over de begrooting van Oorlog. Ik reken dus dat wij in
een toestand zijn, waarin allen, zonder te erkennen dat dit cijfer
het normale bedrag moet zijn, kunnen en verpligt zijn om onze
stem aan de begrooting te geven en deze sommen toe te staan.
Het is in dien zin dat ik meen dit j a a r mijne stem aan dit hoofdstuk te kunnen geven, tenzij ik door de verdere discussien van
meening mogt veranderen.
Ik neem de vrijheid, Mijnheer de Voorzitter, nog iets te vragen.
Uit de gewisselde stukken is gebleken , dat de Minister van Oorlog zich bereid heeft verklaard mededeelingen te doen. Ik wensch
te vragen , of het nuttig kan worden gerekend , dat de Kamer die
mededeelingen ontvange. Ik neem de vrijheid, Mijnheer de
Voorzitter, te verzoeken dit in omvraag te willen brengen.

Mijnheer de Voorzitter; maar dat is het geval niet. Niet alleen in
do theorie geldt mijn bezwaar, maar ook in de practijk bestaan
zwarigheden. Het niet voldoen aan die voorschriften doet min of
meer, ik zeg niet eene spanning, maar toch eene onaangename
verhouding ontstaan tusschen het Kijk en de gemeentebesturen,
Van de zijde van het Ryk wordt aangedrongen op eene betere
inrigting der kazernen. Van den kant van de gemeentebesturen
wordt geantwoord: wij zijn niet verpligt het te doen, m a a r , in
afwachting van eene nadere regeling, zijn wij niet ongezind
om de zaken zoo goed mogelijk gaande te houden. Zoodanige
verhouding moet tusschen het Kijk en zijne onderdeelen, de gemeenten, niet bestaan. De belangen der ingezetenen kunnen niet
anders dan daardoor lijden. Ik acht het niet voldoen aan het
voorschrift der Grondwet ook tegen het belang van de militairen,
want hangende de niet-regeling van die zaak zijn, althans op vele
plaatsen, de manschappen niet gehuisvest zoo als zij het behooren
te zijn. Ik blijf dus ten sterkste aandringen, Mijnheer de Voorzitter, dat van wege de Regering maatregelen genomen mogen
worden ten einde in die ongelegenheid te voorzien. De zaak weegt
De V o o r z i t t e r : Ik verzoek den heer Cremers zijn voorstel bij mij zwaar, en ik moet verklaren dat het bij mij een ernstig
punt van overweging zal uitmaken of ik voor het vervolg mijne
wel schriftelyk te willen opgeven.
stem zal kunnen geven aan eene begrooting van Oorlog, waarop
De heer C r e m e r s : Mijnheer de Voorzitter, ik verzoek thans de kosten van huisvesting van garnizoenhoudende troepen niet
voorkomen.
nog aan mijne woorden geen gevolg te willen geven.
Ten slotte nog een enkel woord, Mijnheer de Voorzitter, over
De heer v a n IVlspen v a n P a n n e r d e n : Het is u bekend de voeding en de soldij van den militair. Ik moet verklaren dat
dat ik verschillende jaren aan dit hoofdstuk der Staatsbegrooting het mij zeer heeft getroffen, dat het feit, medegedeeld in den anmijne stem heb onthouden. Meermalen heb ik de vrijheid geno- deren tak der wetgevendemagt, namelijk dat de voeding, zij moge
men 3e bedenkingen, die ik tegen het eindcijfer en tegen de niet slecht zijn, althans niet goed is, niet is weersproken ) en mijne
onderdeden voedde, te ontwikkelen. Zoo ik nu dit j a a r aan de verbazing is niet verminderd, toen ik vernam dat eene voorziening in
begrooting mijne stem mogt geven, dan zal het niet zijn om de die behoefte afstuit op de finantiele bezwaren, die daaraan verbonden
beweegredenen , die ik zoo even welsprekend door den geachten zijn. Nu vraag ik, of het geene anomalie i s , wanneer men vol medespreker uit Gelderland heb hooren ontwikkelen, maar met het doogen is voor de slaven en millioenen ten koste wil leggen aan
oog op de bepaalde verklaring, door den heer Ministervan Oor- eene afschaffing der slavernij ; wanneer men vol sympathie is voor
log bij de Memorie van Beantwoording afgelegd, dat hij zelf de Javanen en groote veranderingen op Java wenscht in te voeren,
deze begrooting beschouwt als van tijdelijken aard, in afwachting waaraan groote finantiele nadeelen kunnen verbonden zijn , zonder
van de uitkomst der beraamde legerorganisatie. Ik zal mij dat men verzekerd is dat daardoor het lot der Javanen zal verdaarom dan ook op dit oogenblik van het voordagen van eenige beteren, — ik vraag, of het dan geene anomalie is om , ten einde eene
beschouwingen onthouden. Even als de geachte spreker uit Gel- uitgaaf van één ton gouds te besparen, geene verandering te
derland, die mij voorafging, stel ook ik hoog belang in de ver- brengen in den toestand van den militair wat zijne voeding en
dediging van het vaderland, hoezeer ik met hem van zienswijze soldij betreft, waaraan de weinige opgewektheid moet worden toegeschreven om deel uit te maken van het Nederlandsche leger.
verschil.
Dit heeft mij getroffen, Mijnheer de Voorzitter, en ik hoop dat
De heer d e V o s v a n S t e e n w i j k : Ik was niet voorne- de Minister van Oorlog daarin zal willen voorzien. Ik geloof dat
mens het woord te vragen bij de gelegenheid van de behandeling (in afwachting van nadere maatregelen) de gelegenheid voor hem
van dit hoofdstuk. Nadat echter de vorige sprekers hunne ziens- daartoe al dadelijk openstaat. Het artikel der begrooling, waaruit
wijze en de gezindheid waaronder zij deze begrooting aannemen de kosten moeten worden gekweten, is ook begrepen onder die
hebben te kennen gegeven, reken ook ik mij verpligt mijne ziens- waaruit overschrijving is toegelaten.
wijze kenbaar te maken. Ik vertrouw ook, dat het den Minister
van Oorlog niet dan aangenaam kan , zyn zooveel mogelijk met de
De heer v a n M e n r s , Minister van Oorlog: Mijnheer de Voorbeschouwingen der leden van deze Vergadering betreffende de zitter, ik kan niet ontveinzen dat ik met innig genoegen de rede
zaken van zijn departement bekend gemaakt te worden. Ik verklaar van den eersten geachten spreker uit Gelderland heb aangehoord.
d a n , dat ik mij geheel voeg bij de beschouwingen door den eer- Deze rede bevat zooveel waarheid en en stemt zoo geheel overeen
sten spreker ontwikkeld. Ik hecht volle waarde aan de lessen, met hetgeen ik meen dat noodig is tot handhaving van onze regdie de geschiedenis des vaderlands ons geeft, gedachtig aan de ten en van onze onafhankelijkheid en tot verzekering van de rust,
spreuk: si vis pacem, para bellum.
dat ik daar niets heb bij te voegen.
Alleen rust op my de verpligting eenige woorden van gerustNu ik toch eenmaal aan het woord ben, Mijnheer de Voorzitt e r , wensch ik nog een oogenblik de aandacht van den Minister stelling aan dien geachten afgevaardigde toe te voegen, met bete vestigen op een meer ondergeschikt punt. Bij gelegenheid van trekking tot de toezegging door mij gedaan nopens de indiening
do beraadslaging over de algemeene beschouwingen, heb ik ge- van eene wet, waarbij de legerindeeling en legersterkte zal worwezen op de wenschelijkheid, dat sommige uitgaven van de ge- den geregeld. Dit zijn de woorden, die ik in den anderen tak
meenten op het Rijk overgebragt wierden. Daaronder heb ik ook der wetgeving heb gebezigd.
genoemd de kosten van huisvesting van garnizoenhoudende troepen.
Die wet kan natuurlijkerwijze niet afdalen in al de kleine détails,
Het antwoord, dat ik toen heb mogen ontvangen van den Minister die aan eene legerorganisatie verbonden zijn, en niet in al die
van Finantien, komt mij voor niet van dien aard te z y n , dat ik kleine en verschillende posten van uitgaaf, die voorkomen in den
mij vleijen mag dat op de overwegingen, die, zoo als de Regering toelichtenden staat van de begrooting van Oorlog.
mededeelt, op dit oogenblik aanhangig zyn, spoedig een resultaat
Die wet kan niets anders dan in groote trekken de sterkte en
zal volgen zoo als ik het zou verlangen. Ik meen dat het dus indeeling van het leger bevatten. Iets anders is het, of by de
niet ongepast is om daarop nader aan te dringen, en wel speciaal indiening van die wet door de Regering niet dienen gestaafd te
bij deze gelegenheid, omdat ik het overbrengen van de kosten van worden de gronden waarop die wet is zamengesteld. Die gronden
kazernering van de gemeenten op het Ryk niet alleen beschouw zullen dan naar mijne beschouwing opgenomen moeten worden in
in het finantieel belang der gemeenten te zyn, maar ook van waarde eenige toelichtende staten, die aan die wet zullen moeten worden
met betrekking tot andere punten. Ik beschouw die overbrenging toegevoegd. Die staten zullen echter geen deel kunnen uitmaken
ook van waarde te zijn met betrekking tot het voldoen aan een van die wet.
grondwettig voorschrift. Art. 187 der Grondwet zegt: » A l de
De geachte afgevaardigde uit Groningen heeft gezegd, dat hij
kosten voor de legers van het Kijk worden uit ' s L a n d s k a s vol- thans zyne stem zal geven aan deze begrooting, omdat hy ze
daan." Ik beschouw haar ook van belang om te voldoen aan het beschouwt als van tijdelijken aard. Maar alle begrootingen zyn
voorschrift van de gemeentewet, die alleen ten laste van de ge- van tydelijken aard, want zij dienen slechts voor eenjaar, fie
meenten die rijkskosten brengt, die by de wet aan de gemeenten Regering heeft, door te zeggen dat deze begrooting slechts als van
opgelegd worden. Nu zijn er tien jaren verloopen sedert de Grond- tijdelijken aard moest beschouwd worden, willen te kennen geven,
wet ingevoerd i s , en nog altijd is dat voorschrift der Grondwet dat de organisatie, waarop deze begrooting gegrond is, van tijdeeene doode letter gebleven. Ware het echter dat nog maar alleen, | lijken aard moet worden beschouwd. De Minister had aan de
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Tweede Kamer eene begrnoting ingediend, gegrond op eene nieuwe
indeeling van het leger. Die begrooting i s , om redenen die u bekend zijn en welke ik hier niet behoef te ontwikkelen, teruggenonien en vervangen door deze begrooting, die gelijkluidende is aan
de begrooting van dit j a a r , gegrond op eene legerindeeling die
wijziging zal moeten ondergaan. In dien zin alleen is deze begrooting dus van tijdelijken aard.
Ik geloof hiermede ook beantwoord te hebben hetgeen de heer
van Nispen van Pannerden heeft aangevoerd.
Nu blijft mij nog over, Mijnheer de Voorzitter, eenige woorden
te rïgten tot den geachten afgevaardigde uit Overijssel, omtrent
een punt dat hij reeds bij de algemeene beschouwingen had ter
sprake gebragt en waarvan ik toen aanteekening had genomen.
Dat punt geldt de kosten die door de gemeentebesturen moeten
gedaan worden voor huisvesting van het leger.
In de andere afdeeling der Volksvertegenwoordiging heeft een
afgevaardigde uit Amsterdam dat punt ook bepaaldelijk ter sprake
gebragt. In de zitting van 13 December heb ik daarop geantwoord
wat ik thans de eer zal hebben ongeveer te herhalen, dat bij mijn
optreden een wets-ontwerp van drieledigen aard, van mijn ambtsvoorganger afkomstig, en betrekkelijk de huisvesting en kazernering, de inkwartiering, de marcherende troepen en het leveren
van transportmiddelen, bij den Raad van State aanhangig was.
Ik heb aan den Koning voorgesteld en van Zijne Majesteit verkregen dat dat ontwerp wierd teruggenomen ; — wanneer de geachte afgevaardigde nagaat welke menigvuldige werkzaamheden
door mij moesten worden afgedaan, dat de Minister van Oorlog
eerst zich moest bezig houden met de begrooting voor het loopende
jaar en daarna met die voor het jaar 1859 , gevoegd bij vele andere
bezigheden welke in 7 maanden moesten worden verrigt, dan zal
hij moeten toegeven, dat hem geen tijd is overgebleven om de
aanmerkingen in behandeling te nemen welke in den Raad van
State reeds op het nieuwe wets-ontwerp gemaakt waren. Het
zal, onder andere moeijelijke onderwerpen, datgene zijn wat door
hem het meest zal worden ter harte genomen, en wanneer het mij
eenigzins mogelijk zal zijn, en ik het met den Raad van State
zal kunnen eens worden omtrent de aanmerkingen door hem
op het ontwerp gemaakt, dan zal het nog gedurende het volgende jaar ter behandeling aan de Volksvertegenwoordiging worden ingediend. Ik acht het met dien afgevaardigde van het hoogste gewigt, dat er nu een einde komen aan den bedoelden toestand
ten opzigte der gemeenten, die hoe langer hoe valscher wordt.
Verscheidene gemeenten hebben reeds, ik geloof niet met het volste
regt, aan het Ministerie v.in Oorlog officieel te kennen gegeven
dat zij met 1 Januarij 1859 of 1860 niet3 meer zullen bijdragen
tot hot onderbond der kazernen. Ik geloof, zoo als ik in de
Tweede Kamer reeds heb gezegd, dat het Koninklijk besluit van
24 Junij 1814 nog in volle kracht i s , zoolang het niet door de
wet is afgeschaft, en dat eene beslissing van een gemeenteraad
dat besluit niet buiten werking kan stellen. Het verwondert mij
dat dit geschiedt door gemeentebesturen die aandringen bij het
Departement van Oorlog op het wegnemen van, zoo als zij te regt
of ten onregte vermeenen , voor hen drukkende zaken, wanneer
zich in de Staten-Generaal stemmen ten voordeele van eene betere
huisvesting voor het leger hebben doen hooren; stemmen die met
welgevallen door het geheele leger zijn vernomen en door dat
leger van harte zijn toegejuicht.
Wanneer die stemmen ten behoeve van de voeding en kazernering van den soldaat bij de Volksvertegenwoordiging opgaan, dan
verwondert het mij te meer dat er gemeentebesturen zijn, die
sinds jaren niets tot verbetering, ja zelfs niets tot onderhoud deikazernen hebben gedaan. Voor den toestand van zoodanige kazernen werp ik do verantwoordelijkheid verre van mij.
Thans nog een woord over de voeding. Het geldt meer een
woord, dan eene zaak. Men zegt do soldaat heeft niet genoeg
brood. Ik heb het reeds in de Tweede Kamer gezegd, de hoeveelheid brood, die de soldaat ontvangt, is dezelfde als die, welke
hij altijd ontving,» en de hoedanigheid is zeker verbeterd, wanlieer men ze vergelijkt met die van het brood in 1813, 1811
en volgende jaren. De oorzaak der behoefte van den soldaat is
gelegen in zijne te lage soldij, die nog dezelfde is als in 1795,
niettegenstaande, sedert dien tijd , het geld zeker 30 per cent in
waarde is gedaald. Daardoor moet hij, bij de duurte der levensmiddelen, meer voor de menage afstaan dan voorheen en, bij
de vijfdaagsche afbetaling, ontvangt hij eene geringere som dan
vroeger, waardoor het hem onmogelijk wordt zich datgene aan te
schaften wat hij vroeger er voor genoot, bijv. wittebrood en boter,
dat hij bij zijn zoogenaamd coimniesbrood gebruikte. Dat het brood,
hetwelk hij van de administratie ontvangt, niet te gering is, kan
intusschen ook daaruit blijken , dat dezelfde hoeveelheid hem verstrekt wordt als aan den Franschen soldaat,- voor wicn, gelijk bekend is, het brood meer hoofdvoedsel is dan voor ons.
UIJBT.AD VAN DE NEDERTANDSCUE STAATS-COUIÏANT.
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Het denkbeeld dus om het ration brood te verhoogen is niet
zeer aannemelijk, niet zoo zeer omdat door eene verhooging van
1 pond, hetwelk de soldaat thans geniet, op II/2 pond, eene
meerdere uitgave van f 100,000 zou worden vereischt, maar omdat geenszins het gemis aan die kleine hoeveelheid brood den soldaat
het zwaarste drukt. Hoogere soldij is voor hem behoefte. Ik
had dan ook reeds do geheele begrooting voor 1859 met eene verhoogde soldij doen opmaken, maar ik ben daarvan teruggekomen ,
toen mij bleek dat daardoor het eindcijfer ruim drie tonnen gouds
hooger zou worden. Ik durfde daartoe te minder overgaan met
het oog op de hooge prijzen der fourrages, waarvan het zich niet
liet aanzien, bij den geringen oogst van dit j a a r , dat zij zouden
afnemen. Ik heb dus van die vermeerdering der soldij moeten
afzien, niet omdat ik overtuigd was dat zij niet werd vereischt,
maar met het oog op het eindcijfer, d a t , gelijkte regt door den
eersten spreker ovor deze begrooting (den heer van Dam van Isselt)
gezegd is, den maatstaf uitmaakt, waarnaar de bcgrooting van
Oorlog wordt beoordeeld. Zoodra ik er in zal geslaagd zijn om aan de
Vertegenwoordiging de overtuiging te geven, dat men een deugdelijk leger moet hebben, en het land elk oogenblik in behoorlijken staat van verdediging moet kunnen stellen, zal ik ook, hoop
i k , hierin de vereischte verbetering brengen. Ik vertrouw dat
dan ook de Vertegenwoordiging daaraan hare goedkeuring niet zal
onthouden.

De zitting wordt voor een kwartieruurs geschorst.

Na de heropening der zitting wordt de beraadslaging over het
wets-ontwerp tot vaststelling van hoofdstuk X der Staatsbegrooting
voor 1859 {Departement van Oorlog) hervat.
De heer C r e m c r s : De Minister van Oorlog heeft de goedheid
gehad te antwoorden op hetgeen ik straks heb gezegd. Ik moet
mij veroorloven te verklaren, dat zijne woorden niet hebben gestrekt om mijne denkbeelden op te helderen; maar in de onzekerheid waarin ik daaromtrent verkeer, blijf ik bij de opvatting dio
mij veroorlooft mijne stem voor dit hoofdstuk der begrooting uit
te brengen.
De Minister heeft, terwijl hij een ander lid beantwoordde, gesproken over de kazernen, en hetgeen hij daaromtrent in het
midden heeft gebragt, kan ik niet stilzwijgend laten voorbijgaan. Do Minister was van oordeel, dat de troepen goed onderhouden en goed gehuisvest moesten worden. Niemand kan
daarvan meer overtuigd wezen dan ik. Indien ik dikwijls tegen
de begrooting van Oorlog heb gestemd, dan is dit nooit geweest
met het oog daarop, dat ik de bezoldiging der troepen te hoog,
de_ huisvesting te kostbaar achtte: integendeel, ik geloof dat in
beide opzigten de toestand der manschappen moet worden verbeterd, en het geld, dat daartoe meer noodïg zal wezen, zou ik
gaarne verleenen. Indien ik tegen do begrooting van Oorlog gestemd heb, dan is dit geweest om geheel andere redenen, die in
verband stonden met het stelsel van verdediging en het aanhouden
van vestingen — punten die ik thans niet aanroer , omdat zij later
ter sprake zullen komen. Maar de Minister heeft de schuld van
de slechte huisvesting der troepen geweten aan de gemeentebebesturen ; hij heeft op die besturen do verantwoordelijkheid daarvan geworpen ongezegd, dat zij weigerden de gebouwen te onderhouden , waartoe zij wettig verpligt waren. Ik geloof dat het beter
ware geweest, zoo de Minister dit niet gezegd had.
liet is naar mijn inzien verkeerd, dat onder de militaire magt
en onder de natie in het algemeen een denkbeeld zou worden verspreid , waardoor men in den waan kon worden gebragt, dat de
slechte huisvesting der troepen zou zijn te wijten aan de gemeentebesturen. Het k a n , naar mijne meening, niet aan die besturen
worden geweten, zoolang niet wettig is bewezen dat de gemeentebesturen hun pligt niet zouden vervullen, 't Is mijne overtuiging dat een gemeentebestuur, dat op dit oogenblik geen kosten
meer wil besteden voor het onderhoud van kazernen , in zijn volle
regt is , en dat dat bestuur wol handelt. De kosten voor de zaken
van Oorlog moeten tot de algemeene landskisten behooren, en
het gemeentebestuur , dat uit do middelen der gemeente kosten bestiijdt, die ten laste van het Rijk moeten komen, handelt niet
pligtmatig. Men mag — gelijk het gemeentebestuur van Groningen
gedaan heeft — om geen stremming te veroorzaken gedurende
nog eenige jaren die kosten gelaten hebben ten laste der gemeente:
eenmaal komt de tijd dat het gemeentebestuur verpligt is zich
daaraan te onttrekken, indien het in gemocde overtuigd is dat
geen wet het tot de betaling van die kosten verpligt. En mijns
inziens is geen gemeentebestnur daartoe wettig verpligt. D a

185S — 1 8 5 9 .

I.

~ 112 13DE Z I T T I N G . — 29 D E C R H B E R .
II.

Slaalsbegrooiing

voor het dienstjaar

Minister heeft het besluit van 1814 aangehaald. Dat besluit is
bekend. De Minister heeft gezegd, dat geen gemeentebestuur
dat besluit kan afschaffen.
Dit gedoogt geene tegenspraak en
geene ondersteuning: het spreekt van zelf dat geen gemeentebestuur dat besluit kan afschaffen, maar daardoor is de vraag nog
niet beslist, of het besluit is afgeschaft. Ik meen te mogen beweren dat het besluit afgeschaft is. De Souvereine Vorst heeft
<iat besluit genomen na invoering der Grondwet van 1814 ; het
is niet in stand gehouden bij de Grondwet van 1815, bij die
additionele artikelen , waarbij de wetten en niet de besluiten zijn
in stand gehouden en bij welke Grondwet, even als hij de tegenwoordige, was bepaald: dat de kosten van de verdediging des
land zijn een algemeene landslast, die uit 's lands middelen moet
worden bestreden.
Indien dus de gemeentebesturen gedurende eenigen tijd, zonder
te twijfelen aan de voortdurende kracht van het besluit van 1814,
die kosten van onderhoud der kazernen hebben gedragen ; indien
sommige dier gemeentebesturen, na te hebben getwijfeld en zelfs
nadat zij overtuigd waren niet verpligt te zijn tot de betaling dier
kosten, toch nog gedurende eenigen tijd die kosten hebben blijven
dragen en ten laste der gemeenten hebben gebragt, eenmaal, ik
houd het vol, eenmaal wordt het de pligt der gemeentebesturen
te zorgen, dat hetgeen grondwettig uit 's Rijks middelen moet worden bestreden niet meer uit de middelen der gemeenten worde
voldaan. Ik moet dus de verantwoordelijkheid voor de slechte
huisvesting der troepen van de gemeentebesturen afwerpen. Ik
wil die verantwoordelijkheid op niemand werpen, maar ik houd
het voor wenschelijk dat die zaak beter worde geregeld dan tot
nu toe is geschied. Het is nu drie of vier jaren geleden dat de
gemeenten zich verpligt hebben gerekend daarin niet langer te
voorzien; telkens is die termijn verlengd geworden, maar eenmaal
zal men toch tot eene beslissing moeten komen, en mijns inziens
is de tijd daarvoor reeds lang voorbij.
De heer v a n d e r O a d e r m e u l e n : I k wensch slechts een
enkel woord te zeggen, ter aanvulling van hetgeen door den goachten vorigen spreker is gezegd.
In den gemeenteraad van Amsterdam, waarin vele kundige
regtsceleerden zitting hebben, is ook in de maand November het
beslnit genomen om in de tweede helft van 1859 geene uitgaven
voor kazernering op de gemeentebegrooting te brengen. Men wil
het hooge bestuur in dezen geene moeijelijkheid in den weg leggen ,
maar men meent toch dat, nadat de Grondwet tien jaren heeft
gewerkt, de letter, die tot dit onderwerp betrekking heeft, niet
langer eene doode letter mag blijven, maar eindelijk in uitvoering
moet gebragt worden. Het is door deze enkele aanmerking dat ik
Amsterdam meen te moeten verdedigen tegen de niet zeer aangename uitdrukking, welke straks door den Minister van Oorlog is
gebezigd.
De heer d e V o s v a n S t e e n w i j k : Ik heb met genoegen
den Minister van Oorlog met warmte de belangen van het leger hooren
verdedigen. Dit is voor mij eennieuwe waarborg dat die belangen
aan goede handen zijn toevertrouwd. Ik reken mij echter verpligt den Minister te doen opmerken, dat mijne aanmerkingen
niet door hem moeten beschouwd worden als eene grief gerigt
tegen zijn nog kortstondig bestuur, maar als eene grief gerigt tegen
dat van verschillende Ministers van Oorlog, die sedert de Grondwet van 1848 en sedert de gemeentewet in gebreke zijn gebleven
om in dit opzigt aan de voorschriften dier wetten te voldoen.
De Minister heeft gezegd dat in de kosten van huisvesting van
de garnizoenstroepen zal worden voorzien bij eene wet. Datzelfde
antwoord is ook reeds door hem gegeven aan een spreker van de
Tweede Kamer, en ik moet den Minister herinneren aan hetgeen
hem daarop door dien spreker (den heer Godefroi) is te gemoet
gevoerd. Het is ook mij niet regt duidelijk waarom op die wet
moet gewacht worden alvorens de zaak op eenen anderen voet te
brengen. Ik begrijp niet waarom eene wet noodig is om die kosten
van de gemeenten te brengen ten laste van het Rijk. Ik begrijp
dat er eene wet noodig zou zijn wanneer die kosten van het Rijk
ten laste der gemeenten gebragt moesten worden, maar dat is het
geval niet.
Ik ben niet geroepen om hier de gemeentebesturen in het algemeen
te verdedigen tegen hetgeen de Minister heeft aangevoerd betreffende hunne bezwaren tegen het onderhoud der kazernen; maar ik
meen toch niet onopgemerkt te mogen laten dat men van eene niet
behoorlijke huisvesting der militairen geene grief kan maken aan de
gemeentebesturen. Deed men zulks, dan zou men ook wel het
rijksbestuur ten grief kunnen maken dat in deze of gene gemeente
voor geene behoorlijke verlichting wordt gezorgd. Men kan het
toch niet aan een persoon of een bestuur tot eene grief maken, d a t
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het niet zorgt of geene gelden uitgeeft voor eene zaak, welko dion
persoon of dat bestuur niet aangaat.
Ik beken volkomen overtuigd te zijn van de moeijelijke betrekking, die er op de schouders van den Minister van Oorlog rust.
Vele stemmen doen zich hooren tegen de verhooging der begrooting
van Oorlog, terwijl van de andere zijde gewezen wordt op de vervulling van groote pligten. Ik geef den Minister de verzekering
dat hij nimmer mijne stem zal hooren opgaan tegen elke billijke
aanvrage om zijne begrooting te verhoogen, wanneer het daarbij
geldt de wezenlijke belangen van het Nederlandsche leger, waartoe ik ook reken te behooren de voeding, de soldij en de huisvesting der manschappen; wanneer het geldt de wettelijke verpligting die op het Rijk rust, om de kosten te voldoen, die nu nog
ten onregte ten laste van de gemeenten blijven.
Dit weinige, Mijnheer de Voorzitter, heb ik gemeend nog te
moeten aanvoeren in antwoord op hetgeen de Minister van Oorlog
gezegd heeft.
De heer v a n M e e u w e n : Mijnheer de President, ik ben op
deze quaestie tamelijk weinig voorbereid ; maar bijaldien mijn geheugen juist is, meen ik dat een eenvoudig beroep op de Koninklijke besluiten van 1814 (waarbij de kosten van huisvesting op do
steden zijn gelegd), niet geheel met de billijkheid strooken zou.
Ik vermeen, dat in 1814 nog niet bij het leger was ingevoerd do
nuttige bepaling, dat elke soldaat alleen slaapt; dat destijds nog
twee manschappen bij elkander in éóne krib wuren ; dat voor de
nachtlegers (zoo ik mij bedrieg, zal niets mij aangenamer zijn
dan te regt te woiden gewezen) door het Gouvernement eene
vergoeding aan de gemeentebesturen werd uitbetaald; dat destijds
de eischen minder hoog waren gesteld , en men niet zoo veel
localcn vorderde als tegenwoordig voor exercitien, schermen en
dergelijke zaken meer, zoodat de kazernering van bijv. 1000manschappen eene veel geringere localiteit vereïschte dan tegenwoordig,
terwijl de kazernering aan do gemeentebesturen tevens eene grootere
vergoeding verschafte. De Koninklijke besluiten van 1814 steunden
dus vroeger op meerdere billijkheid dan tegenwoordig.
Dit punt veroorloof ik mij eveneens bescheidenlijk in de overweging van den Minister van Oorlog aan te bevelen.
De heer v a n M e u r s , Minister van Oorlog: Bijna alle sprekers,
die op het oogenblik het woord hebben gevoerd, komen daarop
neder, dat zij de aanmerking, die omtrent het punt van de huisvesting in mijne rede ter beantwoording van den geachten afgevaardigde uit Overijssel gemaakt i s , niet j u i s t , zelfs niet billijk
vinden. Men heeft aangevoerd, dat ik het besluit van 1814 ten
onregte heb ingeroepen. Ik geloof, en dit zij met bescheidenheid
nogmaals gezegd, dat die inroeping niet zoo onjuist is, want het
is waar dat art. 187 der Grondwet al de kosten voor het leger
op de rekening van den Staat brengt, maar het is evenzeer
waar, dat in het 3de der additionele artikelen te lezen staat dat
i) alle op het oogenblik der afkondiging vau de veranderingen
in de Grondwet verbindende wetten, reglementen en besluiten
worden gehandhaafd, tot dat zjj achtervolgens door andere worden vervangen." De vervanging van dit besluit zal geschieden
bij de indiening of liever gezegd bij de aanneming van de wet
op de huisvesting. Nu vraag i k , of het niet billijk i s , dat de
gemeentebesturen , die besloten hebben daaromtrent anders te
handelen , zoolang wachten tot dat die wet in het leven is geroepen. De geachte spreker uit Overijssel heeft gezegd, dat het
niet noodig was op eene zoodanige wet te wachten en dat men
wel reeds vroeger de gewenschte uitvoering had kunnen geven.
Die uitvoering zou dan toch wel in niets anders hebben kunnen
bestaan dan in eene verhooging van hoofdstuk X . Zou die verhooging nu approximatief moeten geschieden ? E r zou zeer zeker
maar eene som bij gissing moeten gesteld worden, want ik geloof
niet, dat het Departement van Oorlog op dit oogenblik de gegevens bezit om te kunnen zeggen hoeveel in de verschillende steden, waar zich garnizoen bevindt, gevorderd wordt .voor het
onderhoud der gebouwen bestemd voor de kazernering. Zou het
Departement van Oorlog op zich moeten nemen de herstellingen te
doen aan gebouwen, die niet het eigendom zijn van den Staat Y
hetgeen later tot verschillende moeijelijkheden aanleiding zou kunnen geven ? Ik blyf dus gelooven, dat door mij te regt het 3de
der additionele artikelen van de Grondwet van 1848 wordt ingeroepen.
Ik acht het (en deze woorden herhaal ik) met den geachten
afgevaardigde uit Groningen allezins wenschelijk, dat die zaakeindelijk — en, kan het zijn, spoedig — door de wetgevende magt.
tot eene èindregeling worde gebragt..
De beraadslaging wordt gesloten.
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Het wets-ontwerp tot vaststelling van hoofdstuk X der Staatsbegrooting voor 1859 {Departement van Oorlog), aan eene stemming
onderworpen , wordt met algemeene (28) stemmen aangenomen.
Bij deze stemming waren de heeren Villers de Pité en van der
Lek de Clercq afwezig.

De beraadslaging wordt geopend over het WETS-OXTWERP TOT
VASTSTELLISG VAS

HOOFDSTUK X I DER STAATSBEGROOTISG VOOR

1859 {Departement van Koloniën).
De heer l i i s i n g e r . [Deze rede zal riader worden medegedeeld.]
De heer v a n R i j e k c v o r s e l .
medegedeeld.] I.

[Deze rede zal nader worden

De heer P a s p o o r t v a n G r i j p s k c r k e : Mijnheer de Voorzittor, het bezwaar in het algemeen Verslag vermeld ten aanzien
van het misbruik, dat er schijnt te bestaan bij het Departement
van Koloniën nopens het verspreiden van tijdingen betrekkelijk dit
Ministerie, is afkomstig van de sectie, waarvan ik de eer heb rapporteur te zijn en het is in het verslag opgenomen omdat het ook
nog in eene andere afdeeling is geopperd.
Öp dat bezwaar heeft de Minister, zoo mij voorkomt, op eene
waardige wijze geantwoord en aan het slot er bijgevoegd: Het is
den ondergeteekende niet bekend , dat er aan het Departement van
Koloniën misbruik zou worden gemaakt van ambtelijk verkregen
wetenschap omtrent belangrijke koloniale aangelegenheden" , enz.
Verder : » Mogt het beweren ongegrond zijn . dan mag de blaam niet
op het Departement van Koloniën blijven rusten ; de ondergeteekende vertrouwt dat het lid of de leden, die tot deze aanmerking
heeft of hebben aanleiding gegeven, de gegrondheid daarvan, hetzij
door vertrouwelijke mededeeling, hetzij bij gelegenheid der openbare discussie, zullen staven."
Als rapporteur reken ik mij verpligt te dezer gelegenheid die
inlichtingen te geven.
Aanleiding tot het opperen van dat bezwaar heeft men daarin
gevonden , dat in Belgische dagbladen reeds vooraf bekend gemaakt
was de maatregel van de openstelling der havens , waarvan zoo even
is gesproken, en ten gevolge waarvan een Engelsch schip reeds naar
eene dier havens op weg. was, en voorts de aankondiging van eene
hervorming der Indische tariven. Uit dien hoofde heeft men hier
aan een misbruik gedacht, en gemeend daarop de aandacht van den
Minister te moeten vestigen, ten einde daaromtrent een onderzoek
te doen en naar bevind van zaken te handelen.
Ik hoop door deze mededeeling aan het verlangen van Zijne E x cellentie den Minister van Koloniën voldaan te hebben.
De heer v a n d e r O u d e r m e u l e n : Bij het ver gevorderde
uur zal ik in geeno herhaling treden van het gesprokene, maar
alleen den wensch uiten, dat de Minister van Koloniën, met het
oog op den druk waaraan de reederijen zijn onderworpen, moge
overwegen, of het niet mogelijk zou zijn den verkoop van suiker
op Java te beperken en daardoor van een grooter deel der scheeps*
ruimte gebruik te maken.
De heer v a n W e s s e m t Hetgeen ik bij deze gelegenheid
meende te zeggen , is reeds zoo duidelijk en goed door den afgevaardigde uit Zuidholland voorgedragen, dat ik zeker het stilzwijgen zou kunnen bewaren, ware het niet dat de wensch van
dien afgevaardigde bij mij de gedachte bevestigd had om aan den
Minister te vragen , of hij nog niet een stap verder zou kunnen gaan
dan die afgevaardigde wenscht. Ik vraag, of het niet mogelijk is
om, in stede van het Indisch Bestuur tot voorzigtigheid aan te sporen,
dat Bestuur te bevelen dien maatregel slechts gedeeltelijk uit te
voeren. Wij hebben het voorregt aan het hoofd van dit departement een man te zien, die gedurende vele jaren aan het hoofd der
zaken in Indie heeft gestaan. Hem kan dus niet onbekend zijn in
welke havens de maatregel kan worden toegepast, in welke andere
hij beter zonder uitvoering blijve. Het zou mij dus hoogst aangenaam
zijn van den heer Minister te mogen vernemen , of hij niet oen stap
verder zou kunnen gaan, en bepaalde aanwijzing van die havens doen
die opengesteld kunnen worden. Het is een aangenaam gevoel, Mijne
Heeren, zich te mogen verplaatsen in de dagen van onze grootheid.
Dat gevoel heeft de Minister van Koloniën dan ook gehad in de andere Kamer, toen hy ons Nederlanders aanspoorde, gedachtig te zijn
aan onze voorvaderen, en te trachten overal, waar wij met gelijke
regten wierden toegelaten, den voorrang te verkrygen. Dit had betrekkingtot het te ontwerpen tarief van in- en uitgaande regten. De
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Minister heeft in zijn antwoord gezegd: Later zal het tarief komen
en dan zal er ruime gelegenheid bestaan om er over te spreken.
Maar ik wil toch in ernstige overweging geven de wenken van den
geachten afgevaardigde uit Rotterdam. Onze fabriekmatige nijverheid heeft vooral in de laatste jaren eene zeer groote ontwikkeling
verkregen, die men niet ligt moet tellen. Er zijn streken in ons
vaderland, welke met die nijverheid staan of vallen. E r is gezegd
in ons Verslag: «Wij kunnen niet concurreren met het buitenland." De Minister heeft in de andere Kamer gezegd, dat dit wel
kan geschieden. Indien men aan die nijverheidsstreken een spoorweg geeft, dan zal men daar op eene gemakkelijke wijze zich
van het voedingsmiddel voor de industrie kunnen voorzien. Maar,
Mijne Heeren, wij staan toch in dat opzigt niet gelijk met het
buitenland. Al koopen wij de steenkolen voor denzelfden prijs,
dan worden onze industriëlen toch nog zeer bezwaard, want de kosten van het vervoer evenaren den inkoopsprijs. Het is dus niet te
verwonderen, dat men van gedachte was dat zij bezwaarlijk
kunnen concurreren. Het is daarom dat ik nogmaals ernstig de
belangen der nijverheid in de aandacht van den Minister wil aanbevelen met betrekking tot het tarief van in- en uitgaande regten
in onze Oost-Indische bezittingen.
De heer v a n B e e c k V o l l e n h o v c n : Mijne Heeren, ik zal
het ook wagen een enkel woord te zeggen over dit hoofdstuk. Ik
zal het wagen, omdat in onze 3de paragraaph geschreven staat :
» Bij het bespreken van maatregelen van onderscheiden aard in
Indie, deels genomen, deels voorbereid, hebben de meeste leden
gemeend aan de Regering niet genoeg voorzigtigheid te kunnen
aanbevelen." Mijne Heeren, wanneer men de eer en het genoegen heeft den tegenwoordigen Minister van Koloniën te kennen, dan
kan men zich overtuigd houden, dat hij die uitdrukking niet in een
verkeerden zin zal opvatten; dat men, wanneer men zoo iets in het
verslag plaatst, de bedoeling heeft om op het algemeen belang te
wijzen. Het is dus geen wantrouwen in den Minister dat mij doet
spreken, om mijne adhaesie te geven aan deze woorden ; het is omdat
ik overtuigd ben, dat men hoe langer hoe meer, naar mijne overtuïging althans, vergeet, dat wij hier met koloniën te doen hebben,
niet met een Europeschen Staat. De geachte spieker uit Rotterdam, die ons zoo klaar, zoo duidelijk verschillende belangen van
Nederland met Indie geschetst heeft, zeide op het laatst zijner
rede, dat men hem zeer zeker niet voor een voorstander van bescherming zou houden. Ik geloof, Mijne Heeren, dat ik hetzelfde
omtrent mij kan vindiceren. Wat die geachte spreker en ik
vroeger in dè Tweede Kamer te zamen hebben gedaan, wat hij
later daar en ik hier heb verrigt, ten einde zooveel mogelijk een
vrijgevig handelsstelsel in te voeren, dat strekt ten bewijze, geloof i k , dat het beginsel bij ons beiden wel doorgedrongen is en
vast staat. Doch ik doe mij hier nu de vraag, of die beginselen van staathuishoudkunde, die voor ons land en de verschillende landen van Europa, waar de ontwikkeling verder en verder
gaat, geschikt zijn, evenzeer toepasselijk zijn in het verre Oosten, of men daar, waar onze koloniën liggen, zoo gerust die
boginselen in werking kan brengen. Dit meen ik dat niet het geval is. Naar mijne overtuiging staat de ontwikkeling er nog niet
op dien t r a p , dat men daar kan toepassen, wat ik wenschelijk
acht. Maar al ware dit zelfs zoo, al ware men — hetgeen ik
niet toegeef — aldaar tot die ontwikkeling gekomen, dan nog
vraag ik mij af, of wij uit het oog mogen verliezen dat het ko!onisn zijn en dat die koloniën voor ons moeten zijn; het zijn ko!onien die aan het vaderland groote schatten hebben gekost en waarvan men billijkerwijze mag verwachten dat zij ook tot de behoeften van het vaderland blijven bijdragen. Wilt niet gelooven,
Mijne Heeren , dat ik daarom zou afkeuren maatregelen van iowendig bestuur tot verbetering van den toestand aldaar. Dit zij verre.
Het spreekt van zelf, dat ook daar ontwikkeling heeft plaats
gehad; dat men ook daar, even als inEnropa, met den tijd moet
vooruitgaan; dat ook daar werkelijk verbeteringen, die zeer zeker wenschelijk en nuttig zijn, zijn in te voeren. Maar — en
hierop wensch ik te komen, en dit is ook de bedoeling der woorden van het verslag en door verreweg de meeste leden in de
afdeelingen beaamd — die maatregelen moet men met de grootste voorzigtigheid toepassen. Wij weten allen, welke onze toestand is; hoe zeer wij de directe en indirecte hulpbronnen uit
de Oost behoeven, èn voor onze schatkist èn voor onze nyverheid èn voor onzen handel, in één woord voor onze gansche huishouding. Waar het zonder gevaar geschieden kan,
verbetere men; maar dat men steeds voor oogen houde dat wij die
hulpbronnen niet kunnen missen. Het is daarom dan ook, dat ik,
evenzeer als de sprekers die mij reeds zijn voorafgegaan, met bevreemding gezien heb de openstelling van die verschillende havens
voor den invoer. Ik zeg: voor den invoer. Want reeds voor tien
jaren herinner ik mij den toenmaligen Minister van Koloniën ge-

jSgggBBBS!B^BËSBËSB£!£BBË!BBBËËItË!ÈBBBBÊÊËSBB£Ë!EBËÊËB^BtËB£Ë!ÉËBÊÊBÊS!ÊBEÊSIBÊÊBÊÊÊÊÊIËlË!ÊÊËi
13DE Z I T T I N G . — 29 D E C E M B E R .
II.

Staatsbegrooting

voor het dienstjaar

vraagd te hebben, waarom verschillende van die buitenhavens, na
eerst geopend te zijn geweest, weder gesloten zijn geworden. Ik
kwam er toen tegen op, dat men aan de Nederlandsche Handelniaatschappij een voorregt toekende boven den algemeenen handel.
Het antwoord daarop — ik meen mij althans zulks te herinneren
— luidde, dat dit geschiedde op klagten van den kusthandel. Ik
haal dit aan om te bewijzen, dat ik niet ben tegen het openstellen
van havens, maar voor den uitvoer, en met de waarborgen, die
da Regering aldaar bevoegdelijk genomen heeft. Maar ik wil
tlians dezen maatregel niet verder bespreken. Ik geloof dat de
Minister zelf' er niet mede ingenomen is. Men kan niet van
hem verwachten dat hij den landvoogd zou desavoueren, maar
zooveel blijkt althans, dat, ware hij daar geweest, h i j , naar
mijne meening, dien maatregel niet zou hebben genomen. Hoe
dat zij, met den geachten afgevaardigde uit Rotterdam verklaar ik , met het uiterste verlangen van den Minister de opheldering te verwachten van het door hem aangegeven palliatief.
Ik moet ook verklaren dat ik het niet begrepen heb. Het is
misschien aan mijne kortzigtigheid te wijten ; ik zal er geen oordeel over vellen, maar alleen zeggen, dat ik het evenmin begrepen
heb als de geachte spreker uit Rotterdam.
De Regering heeft ons aangetoond dat men in de Oost geen gebruik heeft gemaakt van het maximum dat bij het consignatiecontract was toegestaan voor den verkoop van landsproducten in
de Oost. De Regering heeft ons stukken overgelegd, waaruit
althans blijkt dat de Nederlandsche scheepvaart daardoor niet te
veel geleden heelt. Maar zoo men dan toch de belangen van die
scheepvaart verder bevorderen kan met haar den overvoer der
^Nederlandsche producten te verzekeren, ik geloof het kan Hen
Minister niet anders dan welgevallig zijn, dat men van deze zijde
daarop aandringt. Ik weet wel dat wij hier van eene andero
stelling uitgaan , dat wij hier welligt eene andere leer verkondigen
dan die, welke de Minister van eene andere zijde gewoon is te
hooren ; maar kan dit daarin zijne opheldering niet vinden dat het
mercantiel element meer in deze Kamer vertegenwoordigd wordt,
dat men hier dagelijks meer met die teedere belangen omgaat en
dat wij d n s , ik mag het zeggen, meer practische ondervinding
daarvan hebben. Dit wen3chte ik den heer Minister ten ernstigste
aanbevolen te hebben.
De eerste spreker heeft ook gewag gemaakt van onze koloniën
in een ander werelddeel. Gij weet ik heb dien spreker meestal
ondersteund, wanneer hij dat te berde bragt. Ook nu zal ik
wederom met hem zeggen , dat die belangen ook der Regering ton
ernstigste mogen worden aanbevolen. Evenmin als h i j , wil of kan
ik op dit oogenblik in eene appreciatie komen van het voorstel
door den Minister van Koloniën gedaan ten einde tot eene emancipatie te geraken. Maar ik moet toch verklaren dat het woord,
door den eersten spreker gezegd, dat er welligt nooit aan de
belanghebbenden bij de verschillende plantages grooter nadeel
is kunnen veroorzaakt worden dan door de onzekerheid, waarin
zij verkeeren, ten volle waar is. Wilt gij een bewijs, Mijne
Heeren, ik zelf heb op grond van het twee maal voorgedragen voorstel tot emancipatie ten vorigen jare nog den raad gegeven om op
twee plantages, die aan mijne zorg zijn toevertrouwd, geheel
nieuwe stoommachines te doen inrigten. Gaat nu het ontwerp van
den Minister ongewijzigd door, welligt zal mijn raad dan voor
die belanghebbenden een totaal verlies opleveren, terwijl ik mij
overtuigd hield dat anders hunne belangen daardoor ten zeerste
bevorderd zouden zijn. Ik mag echter op dit punt niet verder
voortgaan; ik zou buiten de orde komen, maar ik heb gemeend
deze beschouwing met bescheidenheid aan den heer Minister van
Koloniën te moeten onderwerpen.
De heer R i s p e n v a n P a a n e r d e n : Een kort woord om
mijn votum te regtvaardigen. Even als de geachte spreker uit
Rotterdam, heb ik meerdere jaren aan deze begrooting mijne
stem onthouden, omdat zij onvolledig i s , omdat in Nederland
inrigtingen gevestigd zijn , waarvan de uitgaven uit de koloniale
geldmiddelen worden bestreden. Meerdere jaren heb ik dat onderwerp breedvoerig behandeld: het zal niet noodig zijn daarop
terug te komen. Ik zal mij dus bepalen met te zeggen, dat de
beweegredenen, die mij in vroegere jaren hebben geleid om aan
deze begrooting mijne stem te onthouden, mij ook dit jaar tot
hetzelfde besluit zullen brengen.
o

Dè heer K o c l i u s s e n , Minister van Koloniën: Opstaande om
de eer te hebben de verschillende aanmerkingen te beantwoorden,
die door onderscheidene uwer ter gelegenheid van de beraadslaging over hoofdstuk X I der begrooting zijn gemaakt, zal ik, ten
einde orde en regelmaat zooveel mogelijk in acht te nemen en niet
in herhalingen te treden, in de eerste plaats de bedenkingen be.antwoorden die ter sprake zijn gebragt, doch in de gewisselde
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stukken niet voorkomen ; en in de tweede plaats, volgens de orde
der paragraphen van het Voorloopig Verslag en de Memorie van
bij Beantwoording, de daar geopperde bedenkingen bespreken.
In die orde van beantwoording zal ik in de eerste plaats het laatet
besproken punt behandelen, de verklaring van den geachten spreker uit Gelderland, die de reden motiveert waarom hij in dit j a a r ,
even als in vroegere jaren, zijne goedkeuring aan het X l d e hoofdstuk niet zal kunnen hechten ; eenereden, welke ook den geachten
afgevaardigde uit Zuidholland , in Rotterdam woonachtig, daarvan
andermaal dit j a a r zal terughouden; het is namelijk omdat er hier
te lande uit de koloniale fondsen uitgaven plaats hebben, welke
niet op de Staatsbegrooting voorkomen. Ik eerbiedig die reden. Ik
kan begrijpen d a t , bij het onuitgevoerd laten van een bij de Grondwet bepaald gegeven voorschrift, een lid by zich zelven tot het besluit
komt: zoolang de wet niet zal hebben geregeld de wijze van beheer en
verantwoording der koloniale geldmiddelen, zoolang zal ik mijne
stem aan die begrooting niet geven. Ik geloof niet dat ik het
voorbeeld zou gevolgd hebben. Doch ik begrijp de redenering.
Maar ik moet erkennen, diezelfde redenering op deze begrooting niet te kunnen toepassen. Immers de zamenstellïng eener
wet ter voldoening aan art. 60 der Grondwet i s , ondanks de I
algemeen erkende zeer groote moeijelijkheid der zaak, een der I
eerste onderwerpen geweest waarmede ik mij heb beziggehouden.
Het voorstel van wet om aan dat grondwettig voorschrift te voldoen, is bij den anderen tak der wetgeving aanhangig, en zal,
zoo spoedig hij zijne werkzaamheden hervatten zal, in onderzoek
genomen worden. Hier is dus geene vertraging, veel minder verzuim van de zijde der Regering. Zij is volkomen diligent geweest.
En wanneer nu een lid dezer Kamer zijne stem aan eene begrooting
weigert, dan moet hij wenschen dat zijn voorbeeld door allen gevolgd worde. E n nu vraag ik: wat zou de toestand zijn — ik
spreek hypothetisch — wanneer de meerderheid der Kamer dat
voorbeeld op dien grond volgde? Ik hoop dat dit korte woord,
.dat ik de vrijheid heb genomen te rigten tot die beide leden, welke
op dien grond hunne stem aan deze begrooting zouden willen wei- Ij
geren, bij hen invloed moge hebben. Het zou voor mij inderdaad I
een spoorslag zijn, wanneer zij, door die roden van billijkheid en
waarheid overtuigd, voor ditmaal hunne stem aan de begrooting I
van Koloniën wilden geven.
Ik ga over tot het tweede punt: het betreft de West-Indische
koloniën, door den eersten en den voorlaatsten spreker behandeld
en niet opgenomen in het Voorloopig Verslag. Volkomen deel ik in
het gevoelen van die sprekers, dat het schadelijkste wat in dien
toestand mogelijk is de verlengde onzekerheid is, ter zake van
de zoolang besproken emancipatie der slaven. Het zwaard van
Damoc'es heeft lang boven het hoofd gehangen ; ik erken dit met
dien spreker. Na het ontwerp van wet op de comptabiliteit,
overeenkomstig art. GO der Grondwet, is mijne eerste zorg geweest eene wet te ontwerpen op het slaken van den band der
slavernij in onze West-Indische koloniën. Ook dit voorstel is
bij den anderen tak aanhangig en zoo het nog niet in overweging
is genomen , dan is het omdat men billijk en regtmatig ook aan
de overzeesche belanghebbenden den tijd wil laten, hunne bedenkingen te doen kennen en hunne belangen te doen gelden,
Over de waarde of onwaarde van dit wets-ontwerp wil ik mij
thans niet uitlaten. Ik hoop dat er een einde zal komen aan deze
reeds lang vertraagde zaak, en ik wil niet ontkennen dat het thans
niet alleen eene hoop maar een begin van vertrouwen i s , omdat ik in een bekend adres van meest direct belanghebbenden,
waarin vele aanmerkingen zijn gemaakt, heb zien doorstralen ik
wil niet zeggen de vrees, maar de verwachting dat dit wetsontwerp welligt eonigzins gewijzigd tot stand zal komen, In dit
opzigt hebben die aanmerkingen mij genoegen gedaan.
Ik zeg gewijzigd of ongewijzigd; want, waarom zou i k , indien
regtmatige aanmerkingen worden medegedeeld, die niet gaarne
overnemen ? Ik heb dit reeds gedaan bij het ontwerpen van die
wet. De arbeid van de Staatscommissie, door een hoog geacht
staatsman, tevens een hooggeacht vriend van mij , voorgezeten, en
zamcngesteld uit practische lieden , is niet bedolven onder het stof
der archiven. Vlijtig on naarstig heb ik dien bestudeerd en er
veel uit overgenomen, zooveel als met mijne overtuiging bestaanbaar was om de zaak practisch tot een goed einde te brengen.
Ik zal in geene andere bijzonderheden treden dan in de'ne enkele,
waarop ik meen dat de eerste spreker in het laatste gedeelte van
zijne rede gedoeld heeft, te weten de schadeloosstelling voor de
slaven , berekend naar hunne individuele krachten en niet naai'
de soort van cultuur, die op de plantages waar zij werkzaam zyn
wordt gedreven.
De Staatscommissie heeft, gesterkt door de bij de enquête gehoorde
getuigen en verklaringen, als beginsel aangenomen dat de grondslag der schadeloosstelling zou zijn het gemiddelde van den over
de laatste 10 jaren behaalden prijs voor plantages, met daartoe
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behoorende slavenmagt, zoowel van de bij openbare veiling als
onder's hands verkochte plantages. De becijferingen , die op dit beginsel gegrond zijn, kunnen wij vinden in den gedrukten bundel
van den arbeid der Staatscommissie.
Dat is de grondslag waarop ik heb voorgesteld de schadeloosstelling te bepalen, met deze afwijking, dat naar het tegenwoordig voorstel, elke eigenaar van eene plantage, die ze verlangt te
behouden, in dat bezit kan blijven. Dan wordt er slechts een gedeelte van de vergoeding gekort voor het behoud van den grond
en men krijgt het overige voor de slaven. Ik wensch dat velen
in dat bezit zullen willen blijven, want ieder zal nu de keuze hebben zijn eigendom te behouden of af te staan, maar hij die het
behoudt, zal de natuurlijke bondgenoot zijn van de Regering;
hij zal door die keus blijk geven niet te wanhopen aan de kolonie;
h\j zal meenen van z"jn effect nog vruchten te kunnen trekken. Ik
hoop vele zulke bondgenooten te zullen hebben.
Ik heb een tweede punt van afwijking gemaakt van den arbeid
der Staatscommissie. Ook mij kwam het voor dat de classificatie
naar gelang van de cultures der plantages, suiker, koffij en cacao
en de twee andere categorien voor ryst en katoen, ten aanzien
van de laagste categorie te nadeelig w a s , en het gevolg daarvan is
dat voor de vergoeding van die eategorie van plantages de som met
f40 per kop is verhoogd; zoodat, waar de schadeloosstelling door de
Staatscommissie was voorgesteld op f 200 per kop, deze thans f 240
per kop zal zijn. Is dat nu de juiste waarde? Het is mij zoo voorgekomen; het is echter ook mogelijk dat men mij overtuigen zal, dat
men de billijkheid nog niet heeft betracht. Dan kan ik slechts
ten antwoord geven, dat ik nimmer doof zal zijn voor aanmerkingen die op goede gronden steunen; mits ik overtuigd worde.
Ik dank denzelfden geachten afgevaardigde uit dehootdstad (den
heer Insinger) voor de wijze waarop hij gesproken heeft over den
landvoogd van de kolonie Suriname, die in de dagbladen bezwalkt
is en wiens naam en bestuur wordt ondermijnd. Ik moet dien
geachten landvoogd hier in het openbaar verdedigen, en doen
kennen niet alleen als een hoogst eervol militair,] dien ik
in Oost-Indie van nabij heb gekend, maar als een kundig en
integer administrateur en als een man van vast karakter. Wanneer hij daar waakt, dan behoeven wij hier niet bezorgd te zijn.
Daarom heb i k , toen voor de eerste maal in de andere landsvergaderzaal werd gesproken van overdreven en onwettige gestrengheid, terstond gezegd dat* zulke berigten, die over de zee
waaijen, niet verkleind, maar wel vergroot worden; dat ik, alvorens een oordeel te vellen, nadere berigten wilde afwachten. Die
berigten nu hebben mij overtuigd, dat hij wèl heeft gehandeld. Ik
wil hopen, dat hij nog lang het bewind moge voeren over de kolonie, en vooral op het tijdstip wanneer de banden der slaven zullen worden geslaakt.
Ik ga over tot een derde punt, dat ook niet is opgenomen in
de gedrukte stukken. Het is de vraag van den geachten afgevaardigde uit Zuidholland (den heer van Rijckevorsel), wat er aan de
Regering bekend is van het gerucht over zekeren tegenspoed, welken
de Nederlandsche wapenen in de binnenlanden van Palembang
hebben ondergaan. J a , Mijne Heeren, ik wil niet waarborgen al
hetgeen de dagbladen hebben gezegd, maar evenmin wil ik ontkennen, d a t , volgens bij de Regering ingekomen berigten, door
onze troepen eenig échec is geleden. Ik haast mij echter er bij te
voegen, dat dat rfekee ons niet bezorgd moet maken. Het trof ons
op een afgelegen punt, waar men niet kon verwachten zulk eene
groote vijandelijke magt te vinden; maar ik ben volkomen overtuigd,
dut ons dapper Nederlandsch-Indisch leger zeer spoedig dien kleinen
kink in den kabel — indien ik het zoo mag uitdrukken — zal doen
verdwijnen. Het zal aan de Kamer niet onbekend zijn dat in de
binnenlanden van Palembang, waar de gebeurtenis heeft plaats
gehad , reeds sedert eenige jaren geene rust heerscht, en het verschijnsel is dus minder ernstig dan men zou kunnen gelooven.
Ik zal het voorbeeld van den afgevaardigde uit Zuidholland
volgen en niet in de oorzaken van die onlusten treden; daarvoor
is het hier de plaats niet en de tijd zou het ook niet gedoogen,
ik wensch alleen mijne zienswijze uit te spreken, dat in Indie ons
streven niet moet zijn door schitterende wapenfeiten den Nederlandschen roem te verhoogen, maar op vreedzame wijze en door
regtvaardigheid het vertrouwen van de inlandsche bevolking te
winnen en te bevestigen , en dat elk schot moet vermeden worden
zoolang dit mogelijk is. Maar is dit onvermijdelijk, dan ben ik
het volkomen met dien afgevaardigde eens, dat men geene halve
maatregelen moet kiezen, maar zoodanige, waarvan de uitslag
geen oogenblik van twijfel kan overlaten. Ik kan hem de verzekering geven, d a t , voor zoover dit van den Minister afhangt,
de noodige aanschrijvingen niet hebben gefaald.
Ik meen thans de punten te hebben behandeld, die niet in het
verslag voorkomen, en zal nu overgaan tot die welke daarin
zijn opgenomen.
BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT.

1859.
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In de eerste plaats dan de zoo veel besproken openstelling der
havens. Het blijkt uit de discussien zoowel in deze als in de
andere Kamer, dat die maatregel sensatie heeft veroorzaakt; ook
ik had dien niet verwacht. Het berigt daarvan heeft my verwonderd. Ik ben nooit een groot voorstander van de opening van
vele havens in onze overzeesche bezittingen geweest, en ik kan
dit gelukkig bewijzen. Toen in 1854 het Reglement op het beleid
der regering in Nederlandsch Indie bij de Tweede Kamer werd
behandeld, werd als amendement voorgedragen, om de tweede
paragraaph van art. 132 van dat reglement, waarin gesproken wordt
van de kleine havens, waar de Europesche schepen niet worden
toegelaten, te doen wegvallen. Over dat amendement werd weinig of
niet beraadslaagd, omdat de Minister verklaarde het over te nemen.
Toen behelsde dus het door de Regering voorgedragen artikel die
bepaling omtrent de kleine havens niet meer. Ik was destijds lid
van de Tweede Kamer en droeg als amendement voor om hetgeen
zoo even uit het artikel was geligt, er wederom in te brengen , en
ik betoogde de noodzakelijkheid daarvan. De leden dezer K a m e r ,
die dat betoog wenschen te kennen , kunnen het vinden in het
Bijblad van 1854.
Ik werd in mijne poging ondersteund door een ander lid der
Tweede Kamer, die in koloniale zaken zoo te regt als autoriteit
wordt erkend, den heer J. C. Baud, en de uitslag was dat het
amendement werd aangenomen en het artikel wederom werd hersteld zoo als het oorspronkelijk luidde.
Maar wat gebeurde er ? De schepen door de Nederlandsche
Handelmaatschappij bevracht voor het Gouvernement hadden vergunning verkregen om de suiker en koffij, die in die kleine havens
in de pakhuizen gestapeld lagen, daar af te halen, ten einde niet
noodeloos en met vele kosten die gouvernements-producten over
te voeren naar de groote havens , waar de noodige pakhuisruimte
ontbrak. Dat ging goed: de gouvernements-producten werden in
die kleine havens afgehaald, maar toen werden de particuliere
handelaars afgunstig van de Handelmaatschappij. De geachte afgevaardigde uit de hoofdstad (de heer van Beeck Vollenhoven) heeft
het straks met groote opregtheid verklaard: » wat de Handelmaatschappij heeft, dat moeten wij ook hebben." Dat werd toen ook
toegestaan, en naar gelang de vrije beschikking over de suiker
voor de fabrikanten vermeerderde en dus de suiker meer in den
particulieren hUndel kwam, werd die suiker ook meer en meer door
particuliere schepen in de kleine havens ingeladen. Toen nu eenmaal de Hollandsche schepen daar kwamen, werden de seheepvaartwetten aangenomen, die de vreemde vlaggen met de onze gelijkstellen, en toen werd gezegd: » nu moeten ook de vreemde schepen
in die kleine havens toegelaten worden."
In dien stand van zaken werd in 1853 door den GouverneurGeneraal van Nederlandsch Indie voorgedragen om die kleine
havens voor den uitvoer open te stellen : dat was in den gegeven
stand der zaak doelmatig. Het ware echter wenschelijk geweest,
dat men zich tot de oorspronkelijke toelating had kunnen bepalen ,
namelijk alleen gouvernements-producten, en dan natuurlijk door
Nederlandsche schepen, te doen afhalen; want zoodra men vreemde
schepen in die kleine havens toelaat. komen vreemdelingen met de
inlanders in aanraking en dat kan en zal welligt tot moeijelijkheden aanleiding geven.
De aanvang is geweest, zoo als ikzeide, de wangunst tegen de
Handelmaatschappij. Het voorstel van den Gouverneur-Generaal
vond aanvankelijk tegenstand bij de Regering hier te lande, maar
de kamers van koophandel, die er ook over werden geraadpleegd,
waren er voor. Ik zal nu niet al die adviesen van die kamers voorlezen, het zijn genoeg te zeggen dat er maar ééne was, de kamer van
koophandel van Middelburg, die den maatregel in al zijn gevolgen
afschetste; maar de kamers van Rotterdam, vim Amsterdam,
Dordrecht en Schiedam juichten het toe en begeerden in het algeraeen meer vrijen handel en vrije scheepvaart op Java. Ik heb
de adviesen hier voor mij en daaruit blijkt dat men dat beginsel
van vrijheid niet alleen op den uitvoer, maar ook op den invoer
wilde toepassen. Ik zal u eene opmerkelijke zinsnede voorlezen
uit het rapport van de kamer van koophandel te Rotterdam. Ik
lees daarin onder andere: » Hoewel de kamer de meening deelt
dat de gelijkstelling der kleine met >le groote havens voorloopig
als proefneming kan en welligt moet worden beperkt tot J a v a en
Madura, zou zij het toch hoogst wenschelijk achten, de Indische
Regering te magtigen om, naar omstandigheden en waar zulks zonder bijzonder bezwaar geschieden kan , gelijke gunst ten opzigte
der kleine havens in onze buitenbezittingen toe te staan" enz.
Het stuk is geteekend : » De kamer van koophandel en fabrieken te
Rotterdam, van Rijckevorsel, voorzitter." Ik wil nu niet ontkennen dat die kamer van koophandel voornamelijk het oog had
op den uitvoer, maar er wordt toch tevens de openstelling gevraagd
voor den invoer.
De kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam , waarvan
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ik gedurende elf jaren de eer had secretaria te zijn, heeft hetzelfde gedaan. Ware ik nog secretaris geweest, ik zou zeker, zoo ik
eenigen invloed had kunnen oefenen, dien aangewend hebben om die
kamer van dat advies af te brengen, opdat men door toegeving
daaraan niet in den moeijelijken toestand zou komen , waarin wij
ons thans gebragt zien. Er is toen gedurende drie jaren heen en
weder geschreven. Het ongeduld vermeerderde; de kamer van
koophandel te Rotterdam heeft tot drie malen toe brieven — ik
zal niet zeggen brandbrieven — maar brieven van rappel over
die opening aan den Minister gezonden. De Minister heeft van
een en ander naar Indie berigt gezonden en het einde is geweest, dat de Gouverneur-Generaal heeft voorgesteld om al die
havens voor den in- en uitvoer te openen. Dat voorstel is hier
gekomen; de Raad van State is daarover gehoord, doch mijn
voorganger, de magtiging daartoe namens den Koning gevende,
heeft bij die gelegenheid toch in overweging gegeven, of het
niet beter zou zijn die openstelling alleen te doen plaats hebben
voor den uitvoer, of ze althans tot een klein getal havens te beperken. Ik wenschte wel dat de magtiging niet dan hoogstens
voor den uitvoer of voor een paar havens ware verstrekt, zoo als
de afgevaardigde uit Noordholland (de heer van Wessem) daartoe
alsnog den raad heeft gegeven. De Gouverneur-Generaal, daarin
gesterkt en daartoe gedrongen ook door adviesen van den Raad
van Indie, heeft van de magtiging in den ruimsten zin gebruik
gemaakt. Wat kon ik bij het ontvangen van het berigt daarvan
nu doen? Die openstelling is bij eene openbare verordening aangekondigd voor de geheele handelswereld; een ieder kan zijne speculatien daarop gerigt hebben en men kan een schip, dat daarop
bevracht is, niet voor eene gesloten deur laten komen. Intrekken
kon ik dus niet, maar wat heb ik toen gedaan ? Hier kom ik
nu tot de remedien, zoo als men het genoemd heeft, en die zoo
zeer zijn afgekeurd. Het eerste remedie, dat ik heb aangewend,
is om in die havens, waar eigenlijk geene groote kooplieden maar
slechts eenige tokohouders zijn, geen regt van entrepot toe te laten
passen. Het tweede — en op dit vooral heb ik mij te verdedigen,
want dit is eene daad van mij — is daarin gelegen, dat ik gezegd heb er geene Nederlandsche katoenen en wollen stoffen toe te
laten met certificaten van oorsprong. Ik wilde niets doen dat kon
aanmoedigen om naar di& havens Nederlandsche producten te
brengen.
"
In de eerste plaats heb ik dit niet gedaan omdat die verzendingen in den regel niet zouden geschieden dan met een bijoogmerk om door de onkunde of de ontrouw der douanebeambten
daar de verschuldigde regten te ontduiken.
In de tweede plaats , omdat tot dusverre nog maar zeer weinig
vreemde schepen naar die havens gaan. Daar komt slechts nu
en dan een enkel vreemd schip om suiker af te halen. Het is
mij gebleken dat de meeste vreemde schepen, die vrije suiker
uitvoeren, deze tot dusverre in de groote havens hebben ingeladen.
In de derde plaats, omdat ik de Nederlandsche nijverheid
onmiddellijk wilde waarschuwen , zich met hare speculatien niet
te rigten op die uitzending, vermits ik voornemens was een verder
strekkenden maatregel te neme'n, waarop ik zoo even zal komen.
Maar ik wilde vooraf, alvorens te komen tot hetgeen ik later gedaan heb, dit laten doorschemeren in het eerste antwoord op
de vragen die mij gedaan zijn.
Ik heb in mijn gedrukt antwoord gezegd: hetgeen ik gedaan
heb was niet nieuw. Welke was de stand van zaken ? In 1834,
op aanschrijving van het opperbestuur, heeft het Indisch Gouvernement een besluit genomen en gezegd : Met die hooge regten bestaat er te veel aanleiding tot fraude; geene katoenen of wollen
stoffen mogen in Nederlandsch Indie worden ingevoerd anders
dan in eene van de drie groote havens van Java , en bij den vervoer
naar andere gedeelten van Indie zullen certificaten worden afgegeven, ten bewijze dat de regten in die groote havens voldaan zijn.
Dat besluit was genomen in het belang van onze nijverheid, opdat
niet allerlei vreemde manufacturen in de kleine havens zouden
binnenkomen, hetzij zonder aangifte, hetzy tegen onvoldoende
aangifte, op te laag getaxeerde waarde. Dat besluit en niet dat
van 1841 heb ik aangehaald in mijn antwoord, en dit geeft de
oplossing aan die leden, die naar het verband van mijne redenering hebben gevraagd. Wat is toen verder gebeurd? In 1841,
onder het Ministerie van den reeds door my genoemden staatsman
J . C. B a u d , is een nader besluit genomen, voorkomende in het
Staatsblad van Nederlandsch Indie, n°. 46, waarbij gezegd wordt
in art. 1, dat dat besluit van 1834 wordt ingetrokken: het gevolg
hiervan was, dat de manufacturen konden worden ingevoerd in
al de opengestelde havens (niet alleen in die drie groote havens);
doch waarbij voorts bepaald wordt, in art. 2, dat door de intrekking bij het voorgaande artikel bedoeld, geene verandering
wordt gebragt in de verordeningen voorgeschreven met opzigt tot
den aanvoer van wollen en katoenen goederen, voorzien van cer- !
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tificatcn van Nederlandschen oorsprong, en dat mitsdien de bepalitü
dat van de goederen, van die certificaten voorzien, minder inka
mende regten zullen worden geheven , alleen toepasselijk is op di
aanvoeren te Batavia, Samarang, Soerabaja en Padang.
Dat laatste besluit heb ik gehandhaafd en meer niet; het heef;
sinds 1841 bestaan. Tegen dat besluit zijn nooit aanmerkingen
te mijner kennis gekomen. Nu vraag i k : waarom van alle zijdei
aanmerkingen tegen mijn besluit, dat niet anders doet dan he
besluit van 1841 handhaven?
Maar wat daarvan zij, — ik heb, wel begrijpende dat hel
moeijelijk zou zijn op dezen maatregel, die niet met mijne overtui
ging strookt, een goed gebouw op te trekken, dit doen doorstralen
en in mijn antwoord aan deze Kamer gezegd: n Dan wat daarvan
zij, het maakt bij mij een punt van ernstige overweging uit, hel
Indisch Bestuur in bedenking te geven, van de vroeger gegeven
magtiging geen gebruik te maken dan daar waar de middelen tol
goed toezigt en geregelde heffing volkomen aanwezig zijn."
Die beschikking is door mij genomen en reeds naar Indie ge
zonden. W a t ik dus in mijn antwoord heb laten doorschemeren
is reeds volbragt, en nu moet ik den geachten spieker uit Noord
holland (den heer van Wessem) beleefdelijk zeggen, dat ik ongaarn<
aan den landvoogd in Indie de juiste punten zou willen aanwijzen
Het oppergezag in de overzeesche bezittingen moet geconcentreerc
blijven bij dien hoogen staatsdienaar, aan wien dit is toevertrouwd
Ik wil hem punten in bedenking te geven ; ik wil hem wenken
geven ten aanzien van bepaalde havens, en ofschoon ik niet alleen
jaren lang in Indie ben geweest, maar daar zelfs aan het hooft
van het Bestuur heb gestaan , zoo mag ik toch niet uit het oog
verliezen, dat ook daar de omstandigheden met den tijd veranderen
en d a t , hetgeen in mijn tijd aldaar goed w a s , thans welligt niet
meer raadzaam zou zijn. Ik zal mij dus bepalen tot het in bedenking geven van mijne zienswijze en tot het adstrueren daarvan
ook omtrent bepaalde punten.
Ik ga over tot de derde para"raaph, den verkoop van gouvernements-producten in Indie. In het verslag wordt gezegd da!
men verlangde dat te dier zake met de grootste voorzigtigheid zou
worden te werk gegaan. Men achtte het wenschelijk zulks voor
alsnog zoo min mogelijk te doen, uit hoofde van het verlies van
vrachtvaart voor onze schepen, en de verplaatsing van onze markt
van koloniale waren , welke van dien maatregel het gevolg zouden
zijn. Ik ben geen groot voorstander van den verkoop van producten
in Indie. Ik kan mij hier wederom op meer dan woorden beroepen — zoodanige verzekering zou gemakkelijk zijn — maar op
eene daadzaak.
In 1853 werd in de Tweede Kamer, waarvan ik toen de eer
had lid te zijn, beraadslaagd over de wettelijke bekrachtiging van
het contract met de Nederlandsche Handelmaatschappij, en daarin
werd voor het eerst bepaald dat er zou plaats hebben verkoop
van gouvernements-producten in Indie, tot een bedrag van 200,000
pikols koffij en 150,000 pikols suiker. Ik wil niet ontkennen dat
die eerste proefneming mij bevreesd maakte, dat dit welligt eene
grootere uitbreiding zou erlangen, want na vijf jaren was de Regering in dit opzigt vrij. Als lid dier Kamer droeg ik toen een
amendement voor, om te bepalen dat na afloop van die vijfjaren,
de Regering niet meer zou mogen laten verkoopen, ten ware dit
op nieuw bij de wet wierd bekrachtigd. Dat amendement werd
door mij in dien geest, in die strekking toegelicht, maar het werd
door de Kamer niet aangenomen. In 1853 was ik dus geen voorstander van den verkoop van gouvernements-producten in Indie.
Maar was ik het in 1858 ? Inderdaad niet. E r zijn slechts 100,000
pikols suiker, behalve de Padangkoffij , verkocht; men is niet tot
met maximum van 150,000 gekomen, en ik verlang ook niet dat
hen er toe kome. Dit heb ik verklaard in de Tweede Kamer,
en aangezien het blijkt dat de discussien dier Kamer aan de leden
dezer Vergadering bekend zijn , zoo mag ik mij daarop beroepen,
en dan blijkt uit hetgeen ik gezegd h e b , dat ik niet van voornemen ben dat bedrag te vermeerderen ; j a ik ben verder gegaan,
ik heb op eene omstandigheid gewezen, onder welke ik dat
cijfer welligt zou verminderen. Waarop dus is de bezorgdheid gegrond en waarop de aanbeveling, dat in dezen niet dan aaet
groote omzigtigheid zal worden te werk gegaan? D a t , Mijne
Heeren, houdt het mij ten goede, kan ik mij niet verklaren.
Ik ga over tot hetgeen over het tarief van in- en uitgaande
regten voor Nederlandsch Indie is gezegd. Ten aanzien van cal
tarief is my vooral groote omzigtigheid aanbevolen. Ik dank er
de Kamer voor en ik zal zeer zeker de hier ontwikkelde bescfcouwingen niet uit het oog verliezen, die wel is waar niet met de
mijne overeenkomen, maar waaromtrent dan toch wel eene zekere
overeenkomst bestaat. Zal ik nu gaan spreken over een tarief dat
nog in de maak is, waarover de Indische autoriteiten nog moeten
adviseren en waarover later welligt de kamers van koophandel en
fabrieken hier te lande zullen moeten worden gehoord, en dat dan
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bij den Raad van State en bij alle takken van de wetgevende magt
zal komen? Zal ik nu hier denkbeelden gaan verdedigen, die nog
tot geene ry pheid zgn gekomen ? Ik zal mij daarvan onthouden,
maar alleen dit zeggen, dat wij ons geene hersenschimmen moeten
maken, dat wij op den duur niet kunnen blijven leven onder de
beschermende vleugelen van zoo hooge differentiële regten. Dien
ziekelijken toestand van onze nijverheid moeten wij niet duurzaam
wenschen en wij moeten er ons niet aan blootstellen dat geheel
Europa ons zegt: in uw moederland hebt gij het meest liberale,
in uwe koloniën het meest protectionistische stelsel da.t bekend is.
Onze tariven voor de verschillende eilanden zy'n, ik zal hetzelfde
woord als in de Tweede Kamer gebruiken, een chaos van verwarring, en aan onze tariven is het voornamelijk toe te schrijven, dat Singapore, onze natuurlijke concurrent, om niet te zeggen
vijand, tot die hooge mate van bloei is gekomen. Dat hebben wij
voor een groot gedeelte aan onze vicieuse wetgeving te danken
Nu zal ook deze Kamer, zoo de tijd daar is, te oordeelen hebben.
of bij de hervorming van onze handelswetgeving voor Indie ondoordacht en met overdreven spoed is te werk gegaan. Maar er
is meer; zij zal niet alleen hebben te oordeelen , zij heeft ook de
magt om, bijaldien zij oordeelt dat te ver is gegaan, er hare goedkeuring niet aan te hechten.
E r is gesproken over de heeren- en cultuurdiensten, en er is
gezegd: weest toch voorziglig met die theorien om die heerendiensten af te schaffen en vrijen arbeid in te voeren; offer niet het bekende goede aan het onbekende betere op. Ik moet vragen, Mijne
Heeren, hebben de discussien in de andere Kamer mijne zienswijze dan niet doen kennen ? Heb ik daar niet dezelfde taal gesproken ? Heb ik niet gezegd, dat ik in de meeste gevallen de
vrije cultuur of wat ons als vrije cultuur wordt voorgedragen,
er niet voor erken, maar eerder daaraan toeschrijf de gebreken,
zonder de voordeden, van het gouvernements-cultuurstelsel; maar
dat zal ik laten onderzoeken wat waarheid is. Voor dat onderzoek
zijn reeds omstandige bevelen gegeven. Daaromtrent zijn juiste,
bepaalde vragen gesteld. Wanneer ik antwoord krijg, zal ik er mij
met zeer veel zorg op toeleggen, om te zien, of ik mij al dan niet vergis.
Ik kan dus aan de Eerste Kamer de volle verzekering geven, dat
zij van den tegenwoordigen Minister van Koloniën niet te wachten
heeft, dat hij bij overijling op het cuituurstelsel inbreuk zal maken.
Ik mag mij hier weder op mijne antecedenten beroepen. Ik heb
aan het hoofd van het Bewind in Indie gestaan toen het cultuurstelsel van alle zijden belaagd en bestookt werd en men het omver
wilde stooten. Ik heb het pligtmatig staande gehouden, maar ik heb
het van vele en groote gebreken gezuiverd. Die rijke vruchten, die
wij nu genieten, zijn het gevolg van dat cuituurstelsel. En nu wil ik
meer zeggen. Dat cuituurstelsel zal, met kennis van zaken en met
oordeel en zonder overdrijving van de e'éne zijde in stand gehouden
wordende, maar altijd op verbeteringen ziende — want wat stilstaat moet eindelijk vallen,— meer en meer goede vruchten, meer
en meer quantiteit van producten moeten afwerpen. Ik spreek natuurlijk in de veronderstelling, dat vrede en rust in onze Indien
mogen bewaard blijven. Ware dat — hetgeen God verhoede! —
niet het geval, dan spreekt het van zelf, dat wij van het cultuurstelsel minder of geene vruchten zouden hebben. Maar ik herhaal
het, wanneer het stelsel met oordeel in stand gehouden wordt, zal
het meer quantiteit kunnen opbrengen.
Wat nu betreft de prijzen, waarover de geachte spreker van
heden het eerst het woord gevoerd heeft, zoo heeft die geachte
spreker groote gebeurtenissen en rampen, als oorlog en rebellie,
op zijde gezet en alleen op de prijzen der producten gezien. En
wanneer ik mij dan herinner wat bij de algemeene beschouwingen
over deze begrooting gezegd i s , dan moet ik over die prijzen bij
deze gelegenheid nog een woord zeggen. De geachte spreker uit
Zuidholland (de heer van Rijckevorsel), iemand wiens woorden in
het algemeen, maar bijzonder in commerciële zaken te regt
hij iedereen en ook bij mij wegen, heeft gezegd: » herinneren
wij ons toch den tijd dat de koffijprijzen zoo laag waren;
van 1843 — 1848 dobberden zij tusschen 20 en 23 centen".
Ik heb van die woorden gebruik gemaakt om eens na te zien,
wat de koffijprijzen sedert het cuituurstelsel geweest zijn. Nu stem
ik toe, dat de prijzen toen dobberden tusschen 20 en 23 eenten en dus gemiddeld 2 D / 2 cent waren. Maar gedurende de 10
jaren, die voorafgingen, namelijk van 1833 tot 1843, is het gemiddeld cijfer 31 centen geweest, en gedurende de 10 jaren daarop
volgende, van 1848 tot nu toe, is het weer gemiddeld 31 centen
geweest. Het is dus een feit, dat de prijzen van 1843 tot 1848
tijdelijk laag waren. Maar waaraan is dit toe te schrijven? Aan
de groote uitbreiding, die de koffijcuhuur in Brazilië ontvangen
had. Daar heeft de koffijcultuur, in denzelfden tijd dat zy° op
Java tot die hoogte werd opgevoerd, nog grooter uitbreiding
gekregen. Toen kwamen die groote hoeveelheden èn uit Brazilië
en uit Java op de markt. Maar het getal koffijdrinkers was in
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eens niet zooveel grooter geworden. Natuurlijk zijn daarvan lage
prijzen gekomen. Hebben wij ditzelfde nog te wachten voor de
toekomst.' Neen, ook al bleef de productie in Brazilië op dezelfde
hoogte ; maar die productie is aan het dalen. De eerst aangelegde tuinen in Brazilië, dit tien jaren langer vruchten dragen dan
die op J a v a , omdat de koffij boom daar in den zoogenaamden winter rust heelt, houden thans meer en meer op vruchten te dragen,
zoodat er nieuwe zullen moeten worden aangelegd, en daartoe
ontbreekt het velen aan geld, handen en grond.
Ik ben niet bevreesd dat de prijs van de koffij duurzaam zal
dalen, evenmin als die van het tin, omdat de consumtie van dat
metaal aanmerkelijk is toegenomen door het vele fabriekgebruik
en voor den huisbouw. In Amerika toch worden veel daken met
dik blik belegd, en tin is een hoofdingrediënt van blik, zoodat er
veel tin van hier naar Amerika wordt vervoerd.
Ik ga over tot het laatste punt. In § 4 lees ik :
n Eindelijk is er nog geklaagd over het schromelijk misbruik,
't welk nu en dan }>emaakt schijnt ie worden van de wetenschap
omtrent belangrijke koloniale aangelegenheden, die alleen bij het
departement zelf kon geacht worden aanwezig te zijn. Niet zelden
toch gebeurt het dat nieuwsbladen , zelfs in het buitenland verscliyuende, berigten mededeelen, welke tot dusver hier te lande
geheel onbekend waren gebleven. Men wenschte de aandacht der
Regering op dit misbruik te vestigen, opdat daartegen gepaste
maatregelen mogten worden genomen."
-*Mijn antwoord heeft aanleiding gegeven dat de geachte rapporteur van de afdeeling, waar dit verwijt gemaakt was» verklaard
heeft op welke omstandigheden het betrekking had. Wij hebben
nu hier uit zijn mond vernomen dat die beschuldiging op niet
meer dan twee omstandigheden rust.
In de eerste plaats had die beschuldiging betrekking op een
gezegde van een lid der Tweede Kamer, te weten: dat er den
loden Julij op 30° W. L. een van Engeland komend schip gepraaid is, dat opgaf bestemd te zijn naar Pekalongan. Daaruit
werd afgeleid dat geen schip als zijne destinatie Pekalongan kon
opgeven of hij moest weten dat Pekalongan was opengesteld. Die
openstelling was den 31sten Mei te Batavia bekend, zoodat die
op dit tijdstip hier niet bekend kon zijn; dit berigt moest dus van
het Ministerie ,van Koloniën komen. Ziedaar eene gradatie van
onderstellingen', waarop die beschuldiging is gegrond.
Het spreekt van zelf dat toen deze beschuldiging in de Tweede
Kamer werd gemaakt, mij hiervan niets bekend was, daar van deze
omstandigheid geen melding was gemaakt in de stukken. Ik heb
een onderzoek ingesteld, en wat is daaruit gebleken ?
Dit schip is een Hollandsen, schip, genaamd Princes Amelie, en
heeft in Engeland eene stoommachine ingenomen voor eene suikerfabriek , genaamd Wonopringo in de residentie Pekalongan, toebehoorende aan de Nederlandsche Handelmaatschappij, die die
fabriek voor schuld heeft overgenomen, omdat de vroege contractant aan zijne geldelijke verpligtingen niet kan voldoen; de afgevaardigde uit Zuidholland, met wien ik in de Handelmaatschappij
deze zaak meermalen heb besproken, zal zich die wel herinneren.
Dit mysterieuse schip is niet uitgeklaard naar Pekalongan maar
naar Batavia. Dit schip is den 27sten September te Batavia gekomen ; den lsten October is het als kustvaarder — waar het regt op
heeft — naar Pekalongan gezeild, waar het den Gden October is
aangekomen en vervolgens zijne stoommachine voor de Nederlandsche Handelmaatschappij heeft gelost. Dit is de eenvoudige
toedragt betreffende dat m>steriense schip.
Hier kon dus niet wezen eenige voorbarige kennisgeving van wege
het Departement van Koloniën.
Nu het tweede punt van beschuldiging. Dat is dat er in een
buitenlandsch dagblad gestaan heeft, dat hier werd opgemaakt een
tarief van in- en uitgaande regten. Dat is overgenomen van hetzelfde lid uit de Tweede Kamer. Hij heeft gezegd dat hij gelezen
had in de Indépendance.• » Il est a espérer que cette ordonnance
n'est que Ie prélude d'une autre résolution relative au changement
du tarif colonial," en verder: » Le pavillon étranger profite chaque
jour davantage des changements introdruits peu a peu dans le
régime colonial; que sera ce, lorsque, 1'année prochaine, les vues
de monsieur Rochussen se trouveront réalisées et les obstacles
qui s' opposent encore a la sortie des denrées coloniales, supprimés."
Ziedaar de inspiratie van het Departement van Koloniën. Men
schijnt geweten te hebben dat er gewerkt werd aan een nieuw
tarief. Die wetenschap, Mijne Heeren, is wel te verklaren. Daar
is benoemd eene commissie van zaakkundigen en daaronder de
secretaris van de kamer van koophandel te Rotterdam , die, op
mijn bijzonderen aandrang, zich daartoe wel heeft willen verleenen.
Toen dat rapport der commissie bij mij k w a m , heb ik* het
laten steendrukken om het naar Indie te zenden ten einde het
daar zou kunnen worden behandeld, en ik heb er zoo weinig geheim in gevonden , dat ik het aan sommige personen in ons land,
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die ik de geschiktste daartoe achte, heb medegedeeld en hun gevoelen
gevraagd, omdat ik gaarne van deskundigen wil leeren en profiteren. Ziedaar dus wat de uitkomst is van hetgeen voorbereid
wordt voor de tariven. En nu is het groote kwaad daarin gelegen,
dat in het bewuste dagblad-artikel de wensch wordt uitgesproken ,
dat de Minister er in moge slagen om de belemmeringen op den
uitvoer der koloniale producten op te heffen, » que les obstacles
qui s'opposent encore a la sortie des denrées coloniales, soient
supprimés."
Ziedaar dus, Mijne Heeren, wat er is van de twee enkele
zaken die genoemd zijn, en daarop is nu betrekkelyk hetgeen wy
lezen , dat er geklaagd is over het schromelijk misbruik dat niet zelden
wordt gemaakt. Mogt ik dat onbeantwoord laten ? Mag ik , aan
het hoofd van het Departement van Koloniën staande, beschuldigingen van dezen aard, wanneer ze zoo volkomen ongegrond zijn ,
met stilzwijgen voorbijgaan ? Ik spreek tot regtvaardige vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk, en in dezen zullen zij mij
zeker gelijk geven.
De heer v a n S ï i j c k c v o r s e l .
medegedeeld.] I I .

[Deze rede zal nader worden

De heer v a n IVisuen v a n P a n n e r d e n : Ik had niet gedacht,
dat het korte en eenvoudige woord, dat ik, ter regtvaardiging
van mijn votum in het midden bragt, eene nadere regtvaardiging
zou eischen. Na hetgeen door den Minister van Koloniën is g e zegd, zou het evenwel bij u en ook bij hem bevreemding wekken,
zoo ik in geene nadere toelichting trad.
Ik zal beginnen met hulde te brengen aan dezen Minister, die
een wets-ontwerp op het beheer en de verantwoordelijkheid der
koloniale geldmiddelen heeft voorgedragen. Maar ik kan niet begrijpen hoe de voordragt van dat wets-ontwerp kan worden
beschouwd als in eenig verband te staan met hetgeen ik straks de
eer had te zeggen. Ik begon te vreezen dat ik mij misschien versproken had, maar gelukkigerwijze ligt hier naast mij hetgeen
door de stenographen is opgeteekend en uitgewerkt, en daar blijkt
uit dat ik gezegd heb: » dat in Nederland inrigtingen gevestigd
zijn, waarvan de uitgaven uit de koloniale geldmiddelen worden
bestreden."
Meermalen heb ik de eer gehad aan te wijzen dat ik daarmede
in het bijzonder op het oog heb het koloniaal werfdepöt te H a r derwijk en de Delftsche academie. I k ben vroeger in de gelegenheid geweest aan te toonen , dat de uitgaven, voor de eerste inrigting
gevorderd, jaren lang op de Staatsbegrooting zijn uitgetrokken
geweest. Wat de tweede inrigting betreft, zoo wensch ik te herinneren dat die ook bestemd is voor de opleiding van waterbouwkundigen in Nederland en alzoo zeker mag worden beschouwd als
eene inrigting van den Staat in Nederland. Nu lees ik in art. 119
der Grondwet: » Door de wet wordt de begrooting van alle uitgaven des Rijks vastgesteld."
Inrigtingen in Nederland voor de staatsdienst gevestigd zijn naar
mijne bescheiden meening staats "inrigtingen en de uitgaven , daardoor gevorderd, uitgaven des Rijks, die alzoo behooren gebragt te
worden op de begrooting van staatsuitgaven.
Had ik nu gesproken van andere uitgaven in Nederland, dan
zou ik my het verwijt van den Minister kunnen begrijpen; maar
of er eene wet op de koloniale geldmiddelen is voorgedragen en
tot stand zal worden gebragt, dit kan naar zijne meening geen
invloed uitoefenen op de uitgaven voor inrigtingen van den Staat
in Nederland, die hier te Jande op de Staatsbegrooting moeten
worden gebragt.
Of ik nu zoude wenschen dat alle leden in mijn gevoelen deelden?
J a zeker, ik zou mij er in verheugen, wanneer gij, Mijne Heeren,
uit dit beginsel, uwe stem aan dit hoofdstuk onthieldt, want dan
zou het voor goed zijn uitgemaakt, dat de uitgaven voor inrigtingen in Nederland gevestigd niet uit de koloniale geldmiddelen
kunnen worden bestreden ; maar dat die uitgaven op de Nederlandsche Staatsbegrooting behooren te komen.
De heer R o c l i u s s e n , Minisier van Koloniën: Ik heb de eer
aan den geachten afgevaardigde uit Gelderland (den heer van Nispen van Pannerden) te doen opmerken, dat ook naar myn gevoelen
de uitgaven voor het koloniaal werfdepót te Harderwijk en voor
de Delftsche academie staatsuitgaven zijn en op de rijksbegrooting
moeten komen. Maar nu er juist een wets-ontwerp ia voorgedragen om dat doel te bereiken, nu meende ik dat een intermediaire maatregel, die niet kan worden genomen zonder vele
veranderingen te maken — het tot stand brengen van den eindmaatregel (het wets-ontwerp) welligt zou belemmeren. Wanneer
ik geen kans had gezien om de bij art. 60 der Grondwet voorgeschreven wet zoo spoedig in te dienen, dan zou ik die posten
nu reeds op dezebegrooting hebben gebragt, want over het beginsel

(Beraadslaging over de W e t op de Middelen.)

ben ik het met den geachten afgevaardigde volkomen eens. Ik had
echter gehoopt dat hij in die omstandigheid aanleiding bad kunnen vinden ora voor ditmaal af te zien van zyn voornemen om
tegen dit hoofdstuk te stemmen.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wets-ontwerp tot vaststelling van hoofdstuk XI der Staatsbegrooting voor 1859 (Departement van Koloniën), aan eene stemming
onderworpen, wordt met 25 tegen 2 stemmen aangenomen.
Tegen hebben gestemd de heeren van Rijckevorsel en van Nispen van Pannerden.
Bij deze stemming waren de heeren Paspoort van Grijpskerke,
van Roijen en Tonckens afwezig.

Het

WETS-ONTWERP TOT VASTSTELLING

VAN HOOFDSTUK

XII

(Onvoorziene uitgaven), aan eene stemming onderworpen, wordt
zonder beraadslaging met 25 tegen ééne stem , die van den heer
d'Ablaing van Giessenburg, aangenomen.
Bij deze stemming waren de heeren van Royen , Tonckens, de
Villers de Pité en Paspoort van Grijpskerke afwezig.

De V o o r z i t t e r : Alvorens over te gaan tot de behandeling
van het wets-oniwerp op de Middelen, wensch ik aan de Kamer
het volgende mede te deelen.
De centrale afdeeling, die volgens art. 36 van het Reglement
van Orde de volgorde regelt, waarin de verschillende wets-ontwerpen en voorstellen zullen worden overwogen, had, gelijk u
bekend i s , bij den aanvang van deze zitting bepaald, dat het
voorstel van wet tot afkoopbaarstelling der tienden eerst in de
afdeelingen zou onderzocht worden na afloop van het onderzoek
der wets-ontwerpen, behoorende tot de begrooting van staatsuitgaven en middelen voor 1859. De tijd voor het laatstgemeld onderzoek benoodigd, heeft niet vergund tot dat van het eerstgenoemd
ontwerp over te gaan vóór Donderdag den 23sten dezer, als wanneer vrij algemeen door de leden is geoordeeld, dat er geene genoegzame tijdsruimte meer overig was om vóór het einde desjaars
het bedoelde voorstel te kunnen behandelen en afdoen.
Ik heb gemeend hiervan aan de Vergadering mededeeling te moeten
doen.
De beraadslaging wordt geopend over het WETS-ONTWERP AANDUIDENDE DE MIDDELEN TOT GOEDMAKING VAN DE UITGAVEN, BEOREPEN IN DE STAATSBEGROOTING VOOR 1859.

De heer v a n D a m v a n I s s e l t : Ik zal natuurlijkerwijze niei
treden in eenige discussie over de wet op de Middelen. De bezwaren , die mogten bestaan, zullen ruimschoots kunnen behandeld worden wanneer later de finantiele wets-ontwerpen, dooi
den Minister van Finantien voorgedragen, in discussie komen
Ik heb slechts óe'ne korte aanmerking te maken , namelijk deze
dat ik met leedwezen het fonds van den Hoogen Raad van Ade
op nieuw onder de Middelen heb opgenomen gevonden. Ik za
niet herhalen wat ik daarover meermalen heb gezegd. Intusschen moet ik verklaren, dat ik moet de opheldering, door den
heer Minister van Finantien gegeven , mij vereenigen moet, dal
het in zooverre onverschillig is of die som op dit oogenblik wordi
uitgetrokken voor memorie, of dat zij staat uitgetrokken op de
begrooting, omdat toch in beide gevallen die som moet vloeye»
in de schatkist en daar blijven berusten tot dat er eene beslissing zal genomen zijn. Intusschen, zoolang die post vod
memorie stond uitgetrokken, hadden wij het vooruitzigt, dat de wet
die in 1856 is aangeboden, of gelijk zij daar ligt óf nader gewij'
zigd , bij de wetgevende magt in overweging zon worden gebragt
Ik wensch gaarne voor de Middelen te stemmen, maar ofc
dit te kunnen doen, zou ik van den heer Miüister van Finantien de verzekering wenschen te ontvangen, dat die zaak nie'
zal beschouwd worden als een fait accompli, maar dat op die wel
zal worden teruggekomen, echter niet, hoop ik, in den geest
van hetgeen ik heb aangetroffen op bladz. 3 van het Voorloopif
Verslag°van 9 October 1856. Ik moet onderstellen dat in di«
zinsnede eene drukfout is ingeslopen , ofschoon de phrase daarvoor
wel wat te lang is. Zij luidt: » In onzen tijd voegt het de nieer
zuivere constitutionele begrippen toe te passen, niet aan de minde'
opgeklaarde begrippen, die in 1815 en 1821 ingang vonden, b
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blijven hungen." Mijne Heeren , indien het waar mogt zijn dat
dit de zuiver constitutionele begrippen zijn, dat dit Ue vooruitgang is waaruit zou voortvloeijen dat men zich zou meester maken
van een fonds dat niet aan den Staat behoort, dan verklaar ik voor
het land en voor u, Mijne Heeron, dat ik niet ben een constitutioneel
man en niet gediend wil zijn van de zuiver constitutionele begrippen van dezen tijd, maar mij houd aan de oude begrippen
die gebaseerd zijn op de eerlijkheid en de goede trouw.
Ik zal het antwoord van den heer Minister afwachten, om
daarnaar de stem te regelen die ik over de Wet op de Middelen
zal uitbrengen.

van uitvoer, ten vorigen jare waargenomen, eene zeer eenvoudige
oorzaak heeft. De prijzen van de suiker waren zóó hoog gestegen ,
dat dit noodwendig invloed moest hebben op de consumtie. Dit
wordt bevestigd als men een blik slaat op de statistieke tabellen,
die ik de vrijheid heb genomen aan de Kamer over te leggen. Daaruit
toch blijkt dat overal, misschien met eene enkele uitzondering, de
uitvoer van geraffineerde suiker in 1857 minder is geweest dan in
1856. Bij die statistiek is tot mijn leedwezen achterwege gebleven de opgave van den uitvoer uit de Fransche zeehavens, en
dit kan hier en daar welligt een vermoeden hebben doen rijzen,
als of de uitvoer van geraffineerde suiker uit die havens ware toegenomen. Gelukkig ben ik in staat om, zoo dit dwaalbegrip mogt
De heer van N i s p e n v a n P a n n e r d e n : Ik herinner mij heerschen , deswege eene geruststelling te geven. Het is een feit
nog levendig, dat, bij de behandeling in deze Kamer van de wet dat in de laatste jaren de uitvoer van geraffineerde suiker uit de
tot verbetering van den suiker-accijns, door den toenmaligen Mi- Fransche havens zeer is toegenomen. Evenwel heeft zich in 1857
nister van Finantien eene toezegging gedaan is aan de tegenstan- aldaar hetzelfde verschijnsel opgedaan als overal elders. Het geders van die wet. Ik heb opgemerkt, dat de tegenwoordige Minister tal ponden geraffineerde suiker, uit de Fransche havens uitgevan Finantien in de andere Kamer heeft gezegd, dat hij in de denk- voerd , is in 1857 een cijfer van 1,800,000 ponden minder geweest dan
beelden daaromtrent van zijn ambtsvoorganger niet deelde. Hij in 1856. En nu verheug ik mij te mogen wijzen op het feit, reeds
heelt daaraan geene bijzondere toelichting gegeven en ik wensch vermeld in de Memorie van Beantwoording, dat namelijk de uitmij dus nu bescheiden de vraag aan den Minister te veroorloven, voer van geraffineerde suiker in 1858 uit de Nederlandsche
of hij eenige bijzondere beweegredenen heeft om niet te voldoen havens 10 millioen pond meer bedroeg dan in 1857. De prijzen zijn gedaald en de consumtie is dus toegenomen. Uit eene
aan hetgeen zijn ambtsvoorganger daaromtrent had toegezegd.
deswege mij ter hand gekomen handels-circulaire blijkt daarenboven het verblijdend verschijnsel, dat die vermeerdering van
De heer v a n B o s s e , Minister van Finantien: Op de beide
uitvoer juist daarheen heeft plaats gehad, waar men de concurvragen , door de twee vorige sprekers gedaan , kan ik een bevrerentie van de Fransche suikers het meest vreesde, w a n t , bij een
digend antwoord geven.
meerderen algemeenen uitvoer van 10 millioen ponden , zijn alleen
Aan den geachten spreker uit Gelderland, — die zich vereenigt
naar de Middellandsche Zee en de Levant 12 millioen meer dan
met mijne meening, dat het voor het punt in verschil ten eenen
in 1857 uitgevoerd, zoodat de uitvoer naar andere plaatsen wel
male onverschillig is of op den staat Van raming een cijfer, veris verminderd, maar juist die naar de Middellandsche Zee zeer
tegen woordigende de som der inkomsten van het Fonds van den
is toegenomen. Deze omstandigheid , die ik de vrijheid neem mede
Hoogen Raad van Adel, al dan niet staat uitgetrokken, omdat
te deelen, bewijst dat de wetten van 1852 en van 1855 volstrekt
niet dat cijfer door de wet wordt vastgesteld, maar de benaming
niet zoo nadeelig voor onze raffinaderijen hebben gewerkt, als
van de middelen die onder de toevallige baten worden gerangmen wel vreesde en dat die tak van industrie onder die wetten
schikt, — aan dien geachten spreker neem ik de vrijheid te doen
zeer goed kon bestaan. Ware het noodig, ik zou daardoor beopmerken, dat juist die omstandigheid, dat het fonds onder zijn
vestigd zijn in mijne overtuiging, dat het in ons land geen zaak
eigen naam onder de middelen voorkomt, het bewijs kan opleveis op die wet terug te komen.
ren, dat het niet in het voornemen van de Regering, althans
van den Minister van Finantien, ligt, om de beslissing van
De heer v a n R i j c k e v o r s e l .
[Deze rede zal nader worden
deze zaak als een fait accompli te beschouwen. Ware dit het
geval, beschouwde men dit fonds alleen als een fonds waar- medegedeeld.] I I I .
over zonder meer beschikt kon worden, het zou dan niet meer
De heer v a n B o s s e , Minister van Finantien:
Ik zal niet
voorkomen onder de rubriek buitengewone inkomsten, maar het
zou eene plaats bekleeden onder de rubriek geamortiseerde schuld. uitvoerig terugtreden in hetgeen reeds bij meer dan eene gelegenDerhalve zal de geachte spreker gaarne mijne verzekering aan- heid zoo schriftelijk als mondeling is behandeld omtrent deze benemen, dat alleen meer dringende bezigheden mij tot nu toe denking van den geachten spreker uit Zuidholland. Ik wensch dien
verhinderd hebben deze zaak in den Raad van Ministers te bren- geachten spreker , die heden morgen bezwaar had dat de som voor
gen; het is mijn bepaald voornemen zoo spoedig mogelijk mijne renten van schatkistbiljetten van de begrooting was weggelaten ,
geachte ambtgenooten bekend te maken met al de antecedenten dan toch in overweging te geven, of het van de Regering, nu de
dezer zaak en eene bepaalde voordragt omtrent dit fonds te doen renten van de schatkistbiljetten van de begrooting weggelaten zijn,
en aan de goedkeuring der Staten-Generaal te onderwerpen. Van niet concequent w a s , dat zij , door eene andere beschikking ten
welken aard die voordragt zal zijn, daarover kan ik mij op dit aanzien van de koloniale fondsen voor te dragen bij wijze van
oogenblik niet uitlaten, maar de geachte spreker kan verzekerd voorzorgmaatregel, zich eenigzins waarborgde tegen de mogelijkheid
zijn dat de beschikking over dit fonds niet als een fait accompli dat men de schatkistbiljetten weer zou moeten uitgeven. Hetgeen
zal beschouwd worden, zóódat daarop niet weer zou kunnen men aan den eenen kant verliest, zal men aan den anderen kant
weer winnen. Maar daarenboven , de vrees, die door den geachten
worden teruggekomen.
De geachte spreker uit Gelderland heeft eene vraag gedaan be- spreker voor het renteverlies geuit i s , is inderdaad overdreven.
treffende den suikeraccijns. Zeer te regt heeft hij opgemerkt dat De ondervinding heeft ons nu reeds zoo vele jaren doen zien dat,
ik niet gaarne zou willen gevolg geven aan de min of meer stel- zoolang men met amortisatie moet voortgaan door inkoop en niet
lige toezegging, ten vorigen jare gedaan. Welke ook de werking door aflossing van schuld, die inkoop niet zoo spoedig voortgaat
der suikerwet geweest zij of wezen zal, ik zou niet wenschen op dat men in geldverlegenheid zou geraken. Die vrees behoeft de
dien maatregel terug te komen en de premie van uitvoer, die geachte spreker niet te koesteren. E r zijn vooreerst nog gelden
aun de suikerraffinadeurs gegeven wordt, wederom te verhoogen. genoeg in kas om de amortisatie te bestrijden , zonder dat men het
De suiker-accijnswet moet niet anders dan eene accijnswet zijn; batig slot van het onmiddellijk voorafgaande jaar daartoe zelfs kan
het beginsel van bescherming dat zij bevat moet men dulden als bezigen.
een noodzakelijk kwaad, maar ongaarne zou ik er toe willen
De beraadslaging wordt gesloten.
medewerken om dit kwaad nog verder uit te breiden en eene
schrede achterwaarts te doen daar w a a r , ook op mijne voordragt,
Het wets-ontwerp tot vaststelling der Middelen voor het dienstjaar
zoo vele schreden voorwaarts zijn gedaan.
De omstandigheden zijn echter nog gunstiger dan men verwachtte. 1859, aan eene stemming onderworpen, wordt met 25 tegen ééne
Uit de opgaven bij de Memorie van Beantwoording door de Re- stem, die van den heer d'Ablaing van Giessenburg, aangenomen.
gering gedaan , is u reeds gebleken dat diegroote bezorgdheid over de
Bij deze stemming waren de heeren Paspoort van Grijpskerke,
werking der wet op den suikeraccijns inderdaad ijdel was en dat van Roijen , Tonckens en de Villers de Pité afwezig.
men zeer ten onregte eene tijdelijke vermindering van den uitvoer
van geraffineerde suiker aan die werking heeft toegeschreven. Als
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de Vergadering tot nader»
men de zaak grondig nagaat, zal men zien dat die vermindering bijeenroeping gescheiden.
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(SUPPLEMENTBLAD.)

R E D E V O E R I N G uitgesproken door den heer I n s l n g e r .
[Zie bladz. 113.]
Bij de algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting op
eergisteren gehouden, is door geachte medeleden gewezen op het
gewaagde om ook in den vervolge steeds even onbepaald te durven
staat maken op onveranderlijk even ruim vloeijen van de Indische
baten , die bron welke in de laatste jaren zoo krachtigen steun
aan 's lands flnantien heeft geschonken en welke naauwlijks te
ontberen is, om het evenwigt tusschen uitgaven en ontvangsten
in stand te houden.
Men heeft niet al dadelijk bij die beschouwingen op den voorgrond gesteld beduchtheid voor oorlog, rebellie, overgroote misgewassen. Het is niet op donkere wolken aan den politieken
horizon, op stoornis van rustige gezindheid der Indische bevolking, noch op verwoesting door orkanen, vuurspuwende bergen
of' andere geweldige natuurverschijnselen, dat wisselvalligheden
van uitkomst hier besproken zijn. Men heeft op het meer prozaïsche gewezen, ook naar aanleiding van merkwaardige redevoeringen, voorgedragen in de Tweede Kamer.
Wie niet leeft in de handelswereld, zal wel niet dagelijks voor
oogen hebben de prijscouranten van koffij, suiker , tin enz. En
helaas, de cijfers daarop ingevuld kunnen verschil van veeltal
millioenen schats ten gevolge hebben.
Geene Regering in de wereld is op den duur bij magte die
prijscouranten te overheerschen. Wij hebben hooren in herinnering brengen , dat eertijds een Minister getracht heeft door ophouden in veiling , teruggang in prijzen te beletten. Het was te vergeefs. De producent van die artikelen kon den consument noch
den speculant dwingen, waar voortdurende aanvoer plaats vindt,
hooger prijzen te besteden dan hem noodzakelijk of oirbaar dunk:.
Maar anderzins hangt oneindig veel af van magt en invloed
der Regering, ten nutte van 's Rijks schatkist, en die hoog te
waarderen indirecte belangen onzer ingezetenen.
E r is ter
sprake gekomen, dat groote te-gelde-making van producten op
Java nog niet bewezen gunstiger uitkomst voor den fiscus kan
aantoonen dan verkoop hier te lande. Intusschen is reeds bepaaldelijk nadeelige werking ondervonden op de belangen van
onze nationale scheepvaart, reeds in zoo bedroevenden lijdenden
staat verkeerende.
Het openstellen van een aantal havens in Indie, waar vroeger
beperking bestond, heeft verwondering en bezorgdheid verwekt
by velen die daarbij nadeelen voorspellen, ter zake van handel,
scheepvaart en industriële belangen, zonder te gewagen van hetgeen nog meer regtstreeks regeringsbehartïging aangaat.
Doch wat daarvan zijn moge, niets is wat bij mij , en gewis
bij velen met mij, zoo groote angstvalligheid wekt, als mogelijke
stoornis in werking van het cultuurstelsel. Een man aan wien
te regt vertrouwen geschonken wordt, als met Indische zaken
grondig bekend, heeft onlangs die waarschuwende stem doen
hooren: » De alkeuring van het cultuurstelsel, hier te lande te
dikwijls uitgesproken, is oorzaak dat het stelsel in Indie niet
meer dezelfde medewerking heeft gevonden als vroeger het geval w a s , en hier is geene medewerking, dikwyls niets anders
dan tegenwerking."
Die afkeuring van verpligten arbeid moge in het afgetrokkene
prijzenswaardig zijn, doch heeft niet de laatst uit Indie teruggekeerde Gouverneur-Generaal verklaard, dat, zoolang wij de inkomsten van de cultures niet ontberen kunnen, hij nog geene andere
middelen zou weten, om als belasting daarvoor in plaats te stellen
die minder drukkend voor de inlandsche bevolking zoude zijn.
Ziedaar dan de nadeelen welke de opvolging der theorien van
onzen tijd aan de welvaart van ons land kunnen berokkenen,
zoo als ik dit naschrijf aan het gesprokene door een voormalig
lid onzer Vergadering, wiens hart warm klopt voor de welvaart
van zynen geboortegrond.
Doch, Mijne Heeren , het ministeriele antwoord verkregen op
het verslag door rapporteurs uitgebragt is geruststellend,
omtrent bezadigdheid-ademende voorschriften naar Indie gegeven.
Maar wanneer omtrent 's Rijks bezittingen in Azië slechts
beduchtheid bestaan kan wegens teruggang van bestaande gelegende welvaart, zoo wage ik niet zonder schroom uwe attentie
nog kortelijk bezig te houden , en zoo mogelijk uwe sympathie
m te roepen, voor bedroevende actualiteit en nog welligt meer
somber vooruitzigt, ten aanzien van de koloniën in het andere werelddeel. In vroegeren tijd vermogten die gewesten, en
althans Suriname, in opbrengst niet verre ten achteren te staan
BIJBLAD VAN DE NEDERI.ANDSCHE STAATS-COURANT.
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by Java. De vruchtbaarheid van terrein was niet minder te
roemen. Doch wat is waarde van den rijksten bodem zonder arbeiders ? Wie onzer heugt het niet dat eerstgenoemd gewest
slechts matige vruchten voor de Europesche markt opleverde.
Het was het scheppend vernuft van eenen van den Bosch, de
opvolgende uitvoering van zijne vinding door den heer Baud en
de volharding van latere opperlandvoogden, die door het cultuurstelsel, het vergen van belasting in arbeid, aan den landbouw
die fructifierende kracht hebben gegeven op Java. Suriname was
toegerust met lieden, wier gedwongen verpligting tot den veldarbeid ongetwyfeld van verschillenden aard en oorsprong w a s ,
doch naar toenmalige denkwijze regelmatig aan het werk gesteld
werd. Is verpligte arbeid van den Javaan beklagenswaard?
Naar getuigenis van personen, in wie ik groot vertrouwen stel,
kan ik zulks geenszins gelooven.
Zijn de afstammelingen van Afrikanen te Suriname in zoo diep
rampzaligen toestand als in latere tijdenis afgeschilderd? Ik
vermeen dat onpartijdige oordeelvelling vele verhalen als verdicht
zoude erkennen en stellig als ten hoogste overdreven.
Doch de woorden; slaven , slavernij, zijn wanklanken geworden.
Ik behoef niet uit te weiden over het meerdere of' mindere nut,
dat zal blijken, door de afschaffing van dien toestand, bewerkt te
worden , daar de quaestie thans beslist is.
Maar bij degenen, welke voor de afschaffing hebben geijverd,
hoezeer ik gemoedelijke godsdienstige vrijzinnige beginselen niet
mag veroordeelen, hebben wij gewoonlijk dat liefdelijk betoog, leidende tot zachte overtuiging, gemist, dat wij zoo straks hebben
hooren aanprijzen. Onze landgenooten, gevestigd in die volkplantingen , hebben het regt op den arbeid der m-gers niet onregtmatig verkregen. Vroegere regeringen , uit een tijdperk toen N e derland zich gewisselijk niet besmet achtte met beginselen strijdende
met den geest van het Evangelie, zoo als zelfs jongelings-vereenigingen
dezer dagen onze voorvaderen veroordeelen, hebben niet alleenlijk
dien gedwongen arbeid door Afrika's zonen getolereerd, maar
volledig gewettigd. En dan mogen de kolonisten zich inderdaad
beklagen, zoo als in een aan ons toegezonden geschrift uit de
kolonie, dat hier te lande zoo bitter oordeel over hen kan uitgesproken worden , rustende op feiten, door berigtgevers , wier waarheidsliefde te zelden gewaarmerkt kan worden, en het onredelijke om
te veronderstellen, dat de regtschapenste Nederlander, zoodra
hij den Surinaamschen bodem betreedt, een slavenbeul zou worden.
Die ongunst jegens 's Rijks volkplantingen in Amerika heeft
in alle opzigten verderfelijk gewerkt. Kolonisten moesten wel o n t moedigd worden, even als alle belanghebbenden. Eene koesterende
hand werd door het hooge gezag aan de weelderig opwassende
plant in het Oosten volgaarne gereikt en particulieren behoefden
niet te schromen om kostbare verbeteringen in suikerbereiding,
als anderzins, naar latere uitvindingen in werking te brengen.
In het westen werd steun en opbeuring van regeringswege
schaarsch toegestaan. En hoe zoude energie en kapitaal te verwachten zijn, waar een zwaard van Damocles steeds boven het
hoofd bleef' zweven ?
Die oneindig gerekte onzekerheid van al of niet emanciperen
mag als eene wezenlijke grief gerekend worden.
Nadat men reeds lang daardoor verontrust was, werd nu vijf
jaar geleden eene Staatscommissie benoemd, te zamengesteld uit
hoog verdienstelijke personen. Doch durfde ik mij toentijds verstouten,de vreeze uit te drukken, dat de Regering een moeijelijk
vraagstuk wel wilde verdagen, daar het vereischte onderzoek
onmisbaar veel tijd zoude vergen, en rapporten van Staatscommissien wel eens het lot ondergaan, onder het stof van archivenverzameling bedolven te geraken.
Het werk dier commissie heeft regtstreeks geene vruchten mogen
dragen, evenmin als later de aan de Tweede Kamer voorgestelde
regeling.
Nu mag ik niet anders dan het tegenwoordig hoofd van het
koloniaal departement hulde toebrengen, dat bij zoo vele dringende
bemoeijingen zijne belangstelling tot voormelde gewesten zich
heeft mogen uitstrekken. Een wets-ontwerp betreffende de sla venemancipatie is nu uitgewerkt; zoude ik de strekking daarvan in
alle deelen reeds beoordeelen? Dit zoude voorbarig wezen, doch zij
het mij geoorloofd Zijne Excellentie instantelijk te verzoeken , aan
de bezwaren door vele belanghebbenden onlangs ingezonden , zyne
aandacht te schenken, en zoo ik in iets mogt vooruitloopen,
zoude het z y n , dat onteigening van wettig eigendom niet karig
mogt te goede worden gedaan en als ware het zuiver gunstbewijs. Ook wel in aanmerking te nemen, dat de voorgestelde
uitkeering gedeeltelijk in actiën, wier geldswaarde zoo moeijelijk
te berekenen is, bezwaren oplevert, en dat ook bij verdeeling der
gelden het voorbeeld van Engeland en Frankrijk billijker en meer
redeliik mag heeten, dan opvolging van alhier door Zijner Excellentie's voorganger aangenomen beginsel van onderscheiding van
1859.

I.

— 120* —
i_,

, 11 m i ' — a —

mmimÉËmmmmmmtÊmÊmmmimmmm

13DE Z I T T I N G . — 29 D E C E M B E R .
II.

Staatslegrooting

voor het dienstjaar

waarde der negers, naar mate van de cultuur der plantages , waarop
zij werkzaam zyn.
Eindelijk wensch ik ook bij de Regering den wensch uit te boezemen, dat bij naderende groote verandering in den toestand der
koloniën behoorlyke bescherming van personen en eigendommen
niet veronachtzaamd worde, en daarbij doele ik inzonderheid op
de morele kracht, welke men in lateren tijd aan het gezag tracht
te ontnemen.
Wanneer een man als de Gouverneur van Suriname, in Iangdurige dienst, in Oost-Indie steeds geroemd en bij eerlijke lieden
in zijne tegenwoordige moegelijke betrekking als menschlievend en
bezadigd in handelingen jegens een iegelijk dank behoorde in te
oogsten, bezwalkt wordt als arbitrair en wreedaardig man, zoo
wil ik hopen , dat de ordelievende krijgsman van regeringswege
krachtig gesteund moge worden.
Ik eindig met mijne geruststelling op de betuiging van den Minister, bij andere aanleiding uitgesproken, dat Zijne Excellentie
wil zorgen » dat de blanke geen molest aandoe, maar ook geen
molest moet ondervinden."

REDEVOERINGEN,
RijckevorseJ.
I.

uitgesproken door den heer v a n

[Zie bladz. 113.]

Ik heb over dit hoofdstuk der Staatsbegrooting weinig te zeggen; slechts een enkel woord om reden te geven van mijne uit te
brengen stem. Ik kan dit hoofdstuk niet goedkeuren omdat on derscheidene uitgaven voor de koloniën hier te lande gedaan, er niet
op voorkomen; ik zal daarover echter thans niet verder uitweiden.
Het tweede punt, door mij te behandelen, is eene vraag. Ik
heb, en voorzeker ook gij allen, Mijne Heeren, met groot leedwezen in de nieuwspapieren gelezen, dat onze militaire magt bij
Palembang bij herhaling échec heeft geleden.
Ik wil geenszins treden in de mogelijke oorzaken van die onlusten,
doch alleen aan den Minister van Koloniën vragen wat hem
van die jobstijding bekend is, en vervolgens twee wenschen uiten.
De eerste is dat wij ons gezag in de Oost-Indische gewesten
steeds trachten te handhaven zonder noodeloozen dwang op de inlanders uit te oefenen , of onze bezittingen u i t t e breiden. Ik meen
te mogen wijzen op het waarschuwend voorbeeld van Groot-Brittanme in Indie, waar men die gematigdheid niet steeds in acht
heeft genomen en bijna van iedere gelegenheid heeft gebruik gemaakt
om de onmiddellyke heerschappij uit te breiden. Ik wensch dat
dit niet in Nederlandseh Indie geschiede.
Mijn^ tweede wensch is dat wanneer het noodig is ons gezag,
dat wij daar reeds uitoefenen, of de tractaten die wij met inlandsche vorsten hebben aangegaan, te handhaven, men daartoe
de noodiye middelen aanwende, dat men de magt die uitgezonden
moet worden, niet te gering neme; het prestige voor de Nederlandsche wapenen moet in Indie blijven bestaan, want anders zal
het op vele plaatsen met het gezag van Nederland gedaan zijn.
Ik zal thans hierbij niets meer voegen.
Het derde punt dat ik wensch te behandelen, is ook voor mij
van geen aangenamen aard. Met verwondering las ik het antwoord
door den Minister van Koloniën aan den heer Hoffman in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal gegeven omtrent de openstelling van
verschillende havens op Java en andere plaatsen en speciaal wat
betrof den invoer van katoenen en wollen stoffen. Ik dacht eerst
aan eene vergissing, maar het antwoord dat deze Kamer ontving
op de deswege in het verslag gedane vragen, doet bij mij geen
twijfel deswege overblijven. Ik zal, ten einde verstaanbaar te zijn,
de vryheid nemen, dat antwoord voor te lezen:
» U i t de bij de Tweede Kamer gewisselde stukken en gevoerde discussien is reeds gebleken, dat de maatregel betreffende het openstellen voor den groothandel van negentien havens,
tot dusverre slechts voor den kusthande! geopend, niet van den
ondergeteekende is uitgegaan en dat hij de verantwoordelijkheid
daarvoor niet op zich heeft genomen. Hy heeft er zich toe bepaald, de werking daarvan, waar die meest schadelijk voorkomt,
zooveel mogelijk te temperen, zoo als trouwens uit de gemaakte
aanmerking blijkt.
i» Het is niet te ontkennen, dat wanneer in de gedachte havens
niet wordt verleend het genot der lagere regten, bepaald op den
invoer van wollen of katoenen goederen met certificaten van Ne-
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derlandschen oorsprong of bewerking, er gevallen kunnen voorkomen , waarin de Nederlandsche nijverheid de haar toegedachte
bescherming mist.
» Zoodanige toestand bestaat echter reeds nu in een aantal voor
den grooten handel sinds langeren tyd geopende havens, met name:
Tapanolie, Benkoelen, Ayer Bangies, Sinkel en Baros op de
Westkust van Sumatra; Palembang en Moeara Kompeh op de
Oostkust van Sumatra; Bandjermasin op Borneo; Muntok opBanka;
Koepang op Timor; en uit de stukken handelende over de resolutie
van 14 November 1834, n". 4 (Staatsblad n°. 56), blijkt ook, dat
de daarbij bevolen maatregel niet anders dan de bescherming der
Nederlandsche ny verheid heeft ten doel gehad.
» Door die verordening ook van toepassing te doen verklaren op
de met 1 Mei 1859 geopende havens heeft de ondergeteekende dut
niets vreemds of nieuws daargesteld, zoo als de gemaakte aanmer»
king zou kunnen doen gelooven. Dan wat daarvan zij , het maakt
by hem een punt van ernstige overweging uit, het Indisch Bestuur
in bedenking te geven, van de vroeger gegeven magtiging geengebruik te maken dan daar waar de middelen tot goed toozigt en
geregelde heffing volkomen aanwezig zijn. "
Ik moet beginnen met te zeggen, dat de opening van meer havens op J a v a voor den uitvoer sedert lang door den handel gewenschtis; dat men het onbillijk vond, dat gouvernements-producten,
door de Nederlandsche Handelmaatschappij afgescheept, konden
worden afgeladen op andere plaatsen dan te Batavia , te Samarang
en Soerabaja en dat de koopers van producten niet datzelfde konden doen, dan bij eene by zondere permissie van het Indisch
Gouvernement; dat men meende dat de welvaart van J a v a , de
algemeene handel en de scheepvaart zouden bevorderd worden
wanneer ook aan bijzondere personen algemeene vryheid daartoe
konde worden gelaten. Ik geloof niet dat men zoo zeer heeft aangedrongen op een vrijen invoer in meerdere havens, maar wel
geloof ik dat de Regering den maatregel te plotseling genomen
heeft, dat men dien niet anders dan langzamerhand had moeten
invoeren en vooral het oog had moeten houden op de middelen die
men had om behoorlijke ambtenaren en controle daar te stellen.
Ik kan niet anders spreken dan tot de Regering in het algemeen.
Ik zie dat de tegenwoordige Minister dien maatregel niet geprovoceerd heeft en zelfs dat hij hem niet voor zijne rekening wil
nemen. Ik moet daarop alleen antwoorden, dat het weder eene
van die betreurenswaardige complicatien is van de menigvuldige
verwisselingen van Ministers.
Maar nu het remedie ? De Minister heeft ingezien dat het gevaarlijk was den invoer van katoenen en wollen stoffen op al
die havens zoo maar vrij te laten, en ik geloof zeer t e r e g t , want
het zal Zijner Excellentie niet onbekend zijn, dat de controle van
de taxatie en van de zoogenaamde facturen van den vreemden
invoer, ook zelfs op de drie havens die vroeger steeds opengesteld waren, veel te wenschen overliet en het is ook niet anders
mogelijk. Het is voor de ambtenaren ondoenlijk om die menigvuldige artikelen, die schijnbaar bijna gelijk zijn, maar die
intrinsiek zooveel in prijs verschillen, te kennen en te waarderen. Zij staan derhalve voor menigvuldig bedrog en verleiding bloot. Maar hoe zal dat nu zijn op die buitenhavens,
waar menschen moeten geplaatst worden die vroeger met dat
bijltje niet gehakt hadden, die de meeste artikelen, die door
vreemden worden ingevoerd, bij naam niet eens zullen kennen?
Zal men dan afgaan op eene factuur, die aan boord van de
schepen is? Ioder weet hoe gemakkelijk die factuur gefingeerd kan
worden. Om dat nu voor te komen wil de Minister wel de
vreemde lijnwaden daar toelaten, maar de Nederlandsche met
certificaten niet, terwijl het toch wel zoo gemakkelijk zou zyn
voor die nieuw aangestelde ambtenaren om een certificaat te beoordeelen, om te zien of de signaturen echt zijn, of er een behoorlijk bewys is dat de goederen uit Nederlandsche fabrieken
afkomstig zijn, dan wel de goederen zelve te beoordeelen. Ik
erken dat voor Nederland.-sche fabricaten eenigermate hetzelfde
bezwaar bestaat by' de goederen van eene fijnere bewerking, maar bekend is het, dat de meeste Nederlandsche stoffen, van hier uitgaande,
zyn de witte en ruwe calicots, die zeer gemakkelijk te taxeren zyn.
Vooral echter wilde ik komen op de uitdrukking, dat de bedoelde maatregel de bescherming der Nederlandsche ny verheid
heeft ten doel gehad. Ik verklaar niet te begrijpen hoe het tot
bevordering van de Nederlandsche nijverheid strekken kan, wanneer men hare goederen, die op drie plaatsen kunnen inkomen tegen
betaling van het halve regt, in de overige havens, waar vreemden
toegelaten worden, niet anders toelaat dan tegen het volle regt. Dat
gaat mijn verstand te boven. Ik herinner daarbij, dat reeds sedert
jaren hierover geklaagd is : het bleek ook uit menig rapport van
gecommitteerden tot de balans der Nederlandsche IIandelmaatschappij, hoe men de directie er op gewezen heeft, dat er vertoogen moesten gedaan worden bij de Regering om dat onregt te
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doen ophouden. Niet alleen kan men in die havens geen voordeel
trekken van de bescherming, verleend bij de tariven , maar er ie nog
een ander kwaad. Wanneer opdiebuitenhavens, waar de controle
van den invoer noodwendig veel te wenschen moet overlaten, vreemde
lynwaden kunnen worden ingevoerd, zal dit niet zelden geschieden tot een minder dan het legale regt, omdat de taxatien daar
vaak lager zijn dan zij werkelijk wezen moesten. Dan bestaat de
bescherming voor hot Nederlandsen fabricaat slechts in naam.
Men bevordert dan den invoer van vreemde lynwaden; men is
oorzaak dat deze meer en meer gebruikt worden en de onzen
verdringen. Men wyst, en eenigermate te regt, op de groote begcherming, die de onze noodig hebben, zonder dat men er genoegzaam gebruik van heeft gemaakt. Maar wanneer die bescherming illusoir gemaakt wordt door verkeerde maatregelen, dan kan
men dat verwyt niet meer doen.
Ik verklaar ronduit dat ik den maatregel, zoo als hij vermeld wordt,
voor hoogst gevaarlyk, j a voor verderfelijk houde voor deNederlandsche nijverheid. Beter zou het zijn om de bescherming gedeeltelyk en voorzigtig officieel te verminderen, dan haar onder
's hands te ondermijnen.
Hoe! de invoer zal veroorloofd zijn in zestien havens van J a v a
en drie andere havens voor vreemden, en geweigerd worden aan de
Nederlandsche nijverheid! Het is my onbegrijpelijk hoe het een
oogenblik in de gedachten des Ministers is kunnen komen. Het
omgekeerde zou ik mij nog kunnen verklaren. Men zou dan kunnen
zeggen dat dit niet liberaal i s , dat men de vreemden tegen ons
zou innemen, maar het zou ten minste eene daad wezen van eigenbelang. De Minister zelf heeft erkend , dat de plotselinge openstelling van die vele havens niet goed was. I k heb het meer
gezien — en zelf ondervonden — wanneer men verkeerde maatregelen goed wil maken, volgen er gewoonlijk twee of drie andere,
die ook verkeerd zijn. Ik geloof dat de intentie des Ministers
goed i s , maar ik neem de vrijheid ten ernstigste er op aan te
dringen, dat de Minister gevolg geve aan datgene, wat hij reeds
eenigermate in zijn antwoord heeft laten doorschemeren, waar hij
zegt: » Dan wat daarvan zij, het maakt by mij een punt van ernstige
overweging uit, het Indisch Bestuur in bedenking te geven, van
de vroeger gegeven magtïging geen gebruik te maken dan daar
waar de middelen tot goed toezigt en geregelde heffing volkomen
aanwezig zijn."
Ik druk op dat woord volkomen, niet alleen in het belang van
'slands schatkist, maar ook in het belang van de nijverheid zelve,
opdat de eerlijke handelaar en fabrikant niet het slagtoffer worde
van den oneerlijke, en ik geef den Minister in bedenking om voor
alsnog die havens enkel open te stellen voor den uitvoer — daar
dunkt mij is zulk een groot fiscaal bezwaar niet bij, — en langzamerhand, naar mate men er een geschikt personeel kan brengen,
dan ook voor den invoer, doch niet partieel, maar zoowel voor de
Nederlandsche als voor de vreemde nijverheid. Ik wensch dat dit
voorschrift spoedig moge worden gegeven en bekend worde, omdat de tijd nadert, waarop, zoo ik wel heb, de maatregel, door
den Gouverneur-Generaal genomen , ingang zal hebben. Ik meen
namelijk dat dit op den eersten Mei zou zyn ; het zou niet goed
wezen, wanneer vreemde en Nederlandsche schepen in die havens
kwamen met ladingen fabriekgoederen, in de onderstelling dat zij
er zullen worden toegelaten, en dan wierden afgewezen, ten gevolge van een zeer kort te voren genomen contra-maatregel.
Ik moet tevens bij deze gelegenheid nog iets zeggen dat mij
op het harte ligt. Men heeft te regt in deze Kamer op voorzigtigheid aangedrongen by het nemen van nieuwe maatregelen; ik
doe dit vooral op het punt van de verandering van regten. Mij is
verzekerd dat het plan bij de Regering zou bestaan om op te
heffen de differentiële uitvoerregten der producten. Ik ben geen
voorstander — het is bekend — van de differentiële regten; ik
ben nooit een voorstander van protectie geweest; ik heb dat
steeds en vooral in het jaar 1850 bewezen; maar ik heb toch de
overtuiging dat wanneer ten gevolge van differentiële regten en bescherming een gekunstelde toestand is ontstaan, een gekunsteld
gebouw is opgerigt— dat men dan toch voorzigtig moet zijn eer
men dat gebouw gaat on verwerpen, en dat men liever beginnen moet
met het langzamerhand van boven af aan af te breken, dan een
steen uit het fondament te rukken, waardoor het gebouw plotseling zou kunnen instorten. Wanneer men nu aanvangt met de
differentiële uitgaande regten op te heffen, dan meen ik dat men
een gevaarlyk spel speelt, en dat waarom? Onze ny verheid hier
te lande heeft sedert eenige jaren vele vorderingen gemaakt —
vooral echter eerst sedert den Iaatsten tyd. Men heeft eindelijk
ingezien dat de behoeften der Javanen niet vervuld werden,
Wanneer men enkel calicots vervaardigde, en dat er andere artikelen
zijn van meer w a a r d e , waaraan meer main d'oeuvre moet worden'besteed en waartoe meer kennis vereischt wordt, waarmede men concurreren kan met de buitenlanders, zoo men slechts op de hoogte
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is der industrie en van den smaak der inlandsen* bevolking. Dit
gaat zoo ver dat verscheidene jongelieden uit Overijssel naar buiten
's lands worden gezonden, om daar de vreemde nijverheid te leeren
kennen en te bestuderen. Nu moet men die nijverheid, die thans
op den goeden weg i s , den tyd geven om zich te ontwikkelen.
Ik ben er niet tegen dat langzamerhand en zeer voorzigtig de tegenwoordige protectie worde verminderd, dat het verschil tusschen de
invoerregten op vreemde en Nederlandsche stoffen minder groot
worde ; maar men moet niet te gelijker tyd dat men dit doen wil,
diezelfde ny verheid en de handelaars, die er zich veel meer dan
vroeger op toeleggen , om de voortbrengselen onzer fabrieken naar
Java uit te voeren, voor de retouren aan de volle concurrentie der
geheele wereld blootstellen. Thans is er nog een voorregt voor
hem , die katoenen en andere stoffen uit Nederland uitvoert naar
Java bij den inkoop der producten daar te lande; maar wanneer
men dat partiele uitvoerregt, hetwelk nu ten gunste is van hetgeen
naar Nederland als retour wordt gezonden, opheft, dan houdt dat
voorregt op, en dan kunnen de Engelschen en andere natiën
voordeeliger dan thans retouren vinden in betaling voor hetgeen
zij uitzenden. Ik geloof daarom dat die maatregel niet mag voorop
gaan ; men vergete dan ook niet dat het een van die weinige punten i s , waardoor wij nog eenigermate tegenover vreemden worden worden beschermd. Ik heb zeer toegejuicht dat men niet
meer — zoo als het in de andere Kamer genoemd werd — knutselde met tractaten, maar ik zou toch niet wenschen dat men nu,
gelijk men bijv. by een geprojecteerd maar verworpen tractaat
deed, ten gevalle van België die uitgaande regten prijs gaf zonder
dat ons daar tegenover eenig belangrijk voordeel verzekerd wierd.
Dit lag mij, zoo als ik zeide, ook op het h a r t , maar mijn
eigenlijk verzoek aan den Minister is om rijpelijk te overwegen,
of het niet het best ware, om, nu de zaak der openstelling eenmaal geschied i s , dien maatregel alleen toe te passen voor zoover den uitvoer betreft en voor 's hands te bepalen, dat op weinige uitzonderingen n a , geen invoeren van Europesche voortbrengselen in de open te stellen havens zullen kunnen geschieden, doch dat, wanneer die worden toegelaten, dat dan geschieden moet zoowel van de inlandsche als van de vreemdem. Ik
beveel aan de zorg en het nadenken van den Minister van Kolonien dit hooge belang der Nederlandsche ny verheid ten sterkste aan.

II.

[Zie bladz. 118.]

Ongaarne heb ik nog het woord gevraagd, vooreerst, uit hoofde
van het vergevorderde uur; ten tweede, omdat ik gaarne het laatste woord laat aan den Minister dien ik bestreed; m a a r , ten
derde, omdat ik eene illusie aan dien Minister moet ontnemen ,
de kleine satisfactie namelijk dat hij getracht heeft den president
van de kamer van koophandel in tegenspraak te brengen met den
volksvertegenwoordiger.
Hij heelt daarby zelfs met eenige emphase mijn naam genoemd,
als onderteekenaar van dat stuk, niet bedenkende dat de voorzitter van een ligchaam verpligt is een stuk te teekenen waartoe
besloten i s , ook dan wanneer hij er zich niet mede vereenigt.
Maar ik heb dat stuk met genoegen onderteekend en ik geloof
dat het geheel en al in overeenstemming is met hetgeen ik hier
gesproken heb. Zoo ik mij wel herinner, is het een advies, gegeven op eene vraag van de Regering, en daarin is gezegd —
zoo als de Minister zelf heeft voorgelezen — zoo er geene andere
bezwaren zich tegen verzetten.
Ik heb straks zelf gezegd, dat de handel sedert lang met regt
er op aangedrongen had, dat men meer havens op Java openzette
voor het vervoer van de producten en dat dit niet van loutere
gunst moest afhangen. De kamer van koophandel heeft evenwel
nooit geadviseerd dat de invoer van vreemde lijnwaden zou worden
toegelaten en de onze door certificaten belemmerd. Dit is het
punt, waarop het hier aankomt. Het openstellen van die vele
havens is door geene kamer van koophandel, toen het besluit
bekend is geworden, zoover ik weet, bestreden; maar ik twy'fel
niet, of er zullen stemmen genoeg tegen den door den Minister
ontworpen maatregel opgaan, zoo men, na de discussien van heden,
dit nog noodig acht.
•
De Minister heeft gezegd: de vorige maatregel, door den heer
Baud genomen, is niet bestreden. Ik heb er reeds op gewezen,
dat men bij herhaling de directie van de Handelmaatschappij verzocht heeft zich daarover aan de Regering te adresseren, en het
zou mij niet verwonderen, dat, zoo de Minister evenzeer naar die
stukken gezocht had als naar het advies der Rotterdamsche kamer
van koophandel, hij die evenzeer zou hebben gevonden.
Maar hoeVdit zij, wanneer men al berust moge hebben in den
maatregel, destijds genomen, zeker is het toch dat de ny verheid
sterk is benadeeld geworden door zoodanige openstelling der ha-
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vens, waardoor haar debouché zeer is tegengewerkt. Met kracht
kom ik daarom tegen dien maatregel op, opdat hij niet uitgestrekt
worde over al de opengestelde havens. Op nieuw dring ik er op
aan, dat de Minister van Koloniën goed moge vinden om aan
den Gouverneur-Generaal last te geven, om nergens vreemde lijnwaden toe te laten, waar niet tevens de inlandsche met certificaten toegelaten worden.

III.

[Zie bladz. 119.J

Ik wil met een kort woord zeggen, dat wanneer ik mijne stem
geef aan deze wet op de Middelen, ik daarom geenszins instem
met de wijze waarop nu het eventueel batig slot in de wet is geraamd. Ik wenschte dat het gebleven ware gelijk het tot dusverre
gebruikelijk is geweest. Ik heb bezwaar, vooreerst, tegen de
willekeurige splitsing van de geheele som, die wij nit de OostIndische remises trekken. De 98 tonnen gouds rente, op de OostIndische bezittingen gelegd, is toch slechts eene fictie: zij maakt
een deel uit van het batig slot der hier te lande verkochte producten.
Maar ik heb nog andere practische bedenkingen. Als er nu

29 D E C E M B E R .
1859.

(Beraadslaging over hoofdstuk XI.)

veel geld in kas is en er van het loopende jaar groote over.
schotten zijn, dan zal men er geen bezwaar in zien een r u i g
batig slot op de begrooting te ramen; dan zal men meenen dal
er veilig nieuwe uitgaven kunnen geschieden of zelfs belastingen
afschaffen.
Men heeft gezegd, dat het beter is te gebruiken hetgeen mei
heeft, dan op eene onzekere toekomst te rekenen. Ik antwoord
daarop, dat de raming van alle middelen voor de toekomst geschiedt en dus onzeker is en dat dus dit middel alleen niet zekei
behoeft te zijn. Maar het is het ook niet voor het vervolg. Hel
is ligt mogelijk dat later geen batig slot van een loopend jaar aanwezig zal zijn. Men zal, in stede van de uitgaven te bekrimpen ol
naar andere middelen om te zien, vermoedelijk dan zeggen: nc
zullen wij het slechts uit een volgend j a a r nemen, en er zoo ale
vroeger op rekenen, dat dat jaar het benoodigd batig saldo wel
zal opleveren. Ik moet dus de ingevoerde splitsing afkeuren en
die noch consequent, noch voorzigtig noemen. De aanmerking in
ons Voorloopig Verslag opgenomen is ook juist dat tot hiertoe
het overschot van een afgeloopen boekjaar tot amortisatie van
schuld werd gebruikt, terwijl men nu de renten van dat kapitaal
zal verliezen. Ik vind in het genoemd bezwaar geene reden om
de wet af te stemmen, maar heb toch niet van mij kunnen verkrijgen het geheel te verzwijgen.

