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(oBOPEND TB 8 ' / j UOB DES AVONDS.)

Ingekomen: l \ berichten van leden; 2n. Regeeringsbe-

scheiden; 3°. boekwerken; 4°. geschrift; 5°. wetsont-

werpen. — VTerlof verleend aan den heer van Weideren

Rengers tot het richten van vragen aan den Minister

van Oorlog.

Voorzitter: de heer Schinimelpenninck van der OLje.

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 29 leden, te weten de
heeren : 

Hovy, van Velzen, Rahuaen, Vermeulen, Woltjer , Heerkens,
Bultman , Brouwer3, van den Biesen , van Beyma, Franssen , 
Breebaart, Welt, Kist, de Jong , Willinge, Regout, Laan,
van der Feltz, von Fisenne, Dojes, van Nierop, Godin de
Beaufort, van der Does de Willebois, Merkelbach, Waller,
Reekers en van Weideren Rengers.

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

De Voorzitter deelt mede, dat z\jn ingekomen:

1°. berichten van leden die verhinderd zijn de vergadering
bn' te wonen: van den heer Stork, deze week ; van den heer
't Hooft, wegens ambtsbezigheden , ook morgen; van den heer
van Waterschoot van der Gracht, wegens verblijf in het buiten-
land, ook volgende dagen; van den heer van Zinnicq Bergmann;
van den heer Prinzen, wegens familie-omstandigheden ; van den
heer van Löben Sels, wegens dringende zaken, ook morgen en
overmorgen, en van den heer van Wassenaer van Rosande,
wegens ongesteldheid.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen;

2°. de volgende Regeeringsbescheiden, ingezonden b(j missives:

een, van het Departement van Binnenlandsche Zaken , teu
geleide van het Verslag der volkshuisvesting over het tijdvak
van 1 Augustus 1902—31 December 1903;

een, van het Departement van Financiën, ten geleide van
den catalogus der bibliotheek van dat Departement;

een , van het Departement van Waterstaat, Handel en Ny ver-
heid, ten geleide van een herdruk van het Rapport der commissie
van adfies over spoorwegexploitatie, dd. Juni 1901;

Handelingen der Staten-Generaal. — 1905—1906. I.

een, van het Departement van Landbouw, Nijverheid en
Handel, ten geleide van n°. 3 der Verslagen en Mededeelingen
(Beschrijving van den Tuinbouw in Nederland en van het oog»t-
overzicht van 18 Juni 1906);

een, van het Departement van Koloniën, ten geleide van een
afdruk van contracten met inlandsche vorsten iu den Oost-
Indischen Archipel of daarmede gelu'k te stellen stukken.

Deze stukken worden geplaatst in de boekerij der Kamer;
de missives worden voor kennisgeving aangenomen;

8'. de volgende boekwerken : 

de Lekdijk benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van
dit hoogheemraadschap van af de vroegste tijden tot in de tweede
helft der negentiende eeuw, door F. A. R. A. baron van Ittersum,
tweede deel, 1648—1795;

de Kocbsche Bacil is niet de oorzakelijke parasiet van de
tuberculose, door prof. dr. H. W. Middendorp;

Verslag der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen
over 1905;

Verslag der Geldersch-Overijsselsehe Locaalspoorwegmaat-
schappij over 1905;

Verslag der Locaalspoorwegmaatschappij Enschedé—Oldenzaal
over 1905;

Verslag der Ahaus-Enscheder Eisenbahn-Gesellschaft over
1905;

Overdruk uit de Preanrier Bode, getiteld: .Sanatorium-schepen",
door dr. .1. Gronenian (van den schrijver);

Verslag der Javasche Bank over het boekjaar 1905/1906;

Verslag der Curacaosche Maatschappij tot bevordering van
landbouw, veeteelt, zoutwinning en visschery , over 1905.

Deze boekwerken zullen worden geplaatst in de boekerij
der Kamer;

4°. een Maleisch geschrift met bijlagen.

Dit geschrift zal worden nedergelegd ter griffie ter inzage

voor de leden;

5°. de volgende door de Tweede Kamer aangenomen wets-
ontwerpen : 

wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk
Wetboek omtrent huur van dienstboden en werklieden, enz. (35);

nadere wijziging der «vet van 18 April 1874 (Staatsblad n". 66)
tot vaststelling van het tarief van gerechtskosten in strafzaken
(105);

wü'ziging der bepalingen betreffende het begraven van lijken
van militairen beneden den rang van officier voor rekening van
den Staat (143);

herziening der wet van 20 April 1895 (Staatsblad n". 54),
houdende nadere bepalingen omtrent de heffing van invoerrecht
naar de waarde der goederen (159);

verhooging van hoofdstuk X der Staatsbegrooting en aan-
vulling van de middelen van Nederlandsch-Indiè" voor het
dienstjaar 1905 (164);

verhooging der begrooting van Curacao en van het Xlde
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1906 (173);

toekenning van een renteloos voorschot ten behoeve van den
aanleg en het in exploitatie brengen van eer spoorweg Meppel—
Balkbrug (178);

verhooging en aanvulling van het IXde hoofdstuk der Staats-
begrooting voor het dienstjaar 1906 (179);

vaststelling van het slot der rekening van Suriname voor
het dienstjaar 1902 (184);
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verhooging van het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting
voor het dienstjaar 1906 (187);

wijziging en verhooging der begrooting van Nederlandsch-
Iudië voor het dienstjaar 1906 (191);

goedkeuring eener overeenkomst niet de Fransche Regeering
tot wijziging der overeenkomst van 6 April 1904, betreffende
tot stand te brengen kabelverbindingen (198);

verandering der greng tusschen de gemeenten Koedük en
Oudkarapel (20tt);

verhooging en aanvulling van het IVde hoofdstuk der Staats-
begrooting voor het dienstjaar 1905 ^207);

intrekking van de wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad u°. 171),
houdende toekenning van een renteloos voorschot voor den
aanleg van stoomtramwegen: van Tilburg over Oirsehot naar
St. Oedenrode, enz. (209);

ruiling van grond tusschen den Staat der Nederlanden en
F. W. C. H. baron van Tuyll van Serooskerken, te Velsen (210);

verhooging en wijziging van het VlIIste hoofdstuk der Staats-
begrooting voor het dienstjaar 1905 (212);

wijziging van het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor
het dienstjaar 1905 (213);

naturalisatie van A. H. Köllmann e. a. (11 wetsontwerpen) (218).

Deze wetsontwerpen zullen naar de afdeelingeu worden
gezonden.

De Voorzit ter: Ik geef het woord aan den heer van Wei-
deren Rengers, die het gevraagd heeft.

De heer van Wolderen Rengers: Mn'nheer de Voorzitter!
Ik wensch aan de Vergadering verlof te vragen tot het doen
van eenige vragen aan den Minister van Oorlog:

1". Zijn de berichten dezer dagen in de couranten opgenomen
omtrent een buitengewoon talrijke desertie van manschappen
van het garnizoen te Venlo juist?

2". Zoo ja , is de aanleiding tot die desertie aan de Regeering
bekend?

3°. Worden maatregelen toegepast of voorbereid om deze
betreurenswaardige plichtverzaking van Nederlandsche krygs-
lieden te voorkomen?

De Voorzit ter: Ik stel voor het gevraagde verlof te ver-
leenen.

Daartoe wordt besloteu.

Ik heb de eer mede te deelen, dat door de Centrale Sectie
is besloten morgen te 11 uren in de afdeelingen te doen onder-
zoeken de verschillende wetsontwerpen, die van de Tweede
Kamer zijn ingekomen , met uitzondering van het wetsontwerp
betrekkelijk het arbeidscontract.

Verder wensch ik Donderdag te 2 uren een openbare ver-
gadering te houden tot behandeling van de wetsontwerpen die
dan voor afdoening vatbaar zijn of zullen worden, en dan tevens
op dien dag te behandelen de interpellatie waartoe den heer
van Weideren Rengers zooeven verlof is verleend.

Eindelijk wensch ik Vrijdag te 11 uren een openbare ver-
gadering te houden ter behandeling van het wetsontwerp tot
verhooging en aanvulling van hoofdstuk IX der Staatsbegrooting
voor 1906.

De vergadering wordt gesloten.

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS
over het ontwerp van wet tot aanvulling en verhooging
van het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het
dienstjaar 1906. (IUBI

Nadat het Voorloopig Verslag der Commissie aan do
Rogeering was medegedeeld, is van haar ontvangen de na-
volgende

MEMORIE VAN ANTWOORD.

Naar aanleiding van de beschouwingen en opmerkingen, tot
welke het afdeelingsonderzoek heeft aanleiding gegeven, heeft
de ondergeteekende de eer het volgende in het midden te brengen:

§ 1. Dat wegens het spoedeischende der zaak voor de Eerste
Kamer minder tijd tot overweging blijft dan wellicht anders
gebruikelijk is, wordt ook door den ondergeteekende betreurd.

Uit den datum van inzending dezer Memorie van Antwoord
zal de Kamer echter willen ontwaren, dat hy zich heeft be-
ijverd de gelegenheid tot overweging zoo ruim te doen zijn als
in zijn vermogen ligt. De ondergeteekende veroorlooft zich
intusschen op te merken, dat de vorming van een eindoordeel
wellicht eenigszins wordt vergemakkelijkt door het feit, dat aan
de behandeling bij de andere Kamer uitvoerigheid en grondig-
heid niet heeft ontbroken, ten gevolge waarvan de thans gewisseld
wordende stukken tot ontwikkeling van nieuwe gezichtspunten
weinig aanleiding meer kunnen geven.

Dat dit wetsontwerp afwijkt van den gewonen regel in water-
staatszaken, is door den ondergeteekende nimmer ontkend. Hij
hoopt echter nader de Kamer te kunnen doen deelen in het
besef, dat voor zoodanige afwijking inderdaad dringende redenen
bestaan, en dat dit geval een zoodanig uitzonderingskarakter
draagt, dat het, zooals in de andere Kamer by herhaling werd
verzekerd, nimmer als antecedent voor andere gevallen zal kunnen
gelden.

Tot de exceptioneele omstandigheden, waarop hier wordt

f
edoeld, hehoort intusschen niet hetgeen in het Voorloopig
erslag wordt genoemd afneming der dijken, doch wellicht

heter inklinking ware geheeten. Gebleken is althans niet, dat
in den loop der tijden sterker verlaging is ingetreden, dan uit
deze natuurlijke oorzaak mag worden verwacht en by dijken in
het algemeen wordt waargenomen.

Om veranderingen als zich hier hebben voorgedaan steeds
tijdig en met genoegzame zekerheid te kunnen constateeren, zou
eene controle noodig zijn, zoo vaak herhaald en zoo tot byzon-
derheden afdalende, dat daaraan in de practijk bezwaarlijk kan
worden gedacht.

Aan toezicht vanwege het Provinciaal Bestuur ontbreekt het
in Zeeland niet. Onder verwijzing naar hetgeen daaromtrent in
de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer op bladz. 1 
en 2 is medegedeeld, z\j nog opgemerkt, dat ook de dijken van
een tweetal calamiteuse polders, de Suzanna- en Wilhelmus-
polders, op welke toch ongetwijfeld een uiterst streng toezicht
wordt gehouden, desniettemin op 12 Maart jl. zyn bezweken
onder gelijke omstandigheden als die van den Eersten Bathpolder.

Wat er intusschen zij van de houd ng van het Provinciaal
Bestuur vóór of na de ramp, eenmaal het feit gegeven, dat
Gedeputeerde Staten van hunne bevoegdheid ingevolge de wet
van 10 November 1900 (Staatsblad n". 176) geen gebruik maakten,
was voor de Regeering spoedig en buitengewoon ingrijpen plicht,
wilde zy niet te kort schieten in zorg voor de onder hare hoede
staande internationale spoorweg" en postverbinding.

§ 2. Aangenaam was het de waardeering te vernemen, welke
werd uitgesproken voor den spoed, waarmede voor instandhouding
en volledig herstel van het spoorwegverkeer is gezorgd. In het
Voorloopig Verslag wordt gevraagd, of de ondergeteekende zyn
zijn initiatief niet hadmoeten beperken tot het spoorwegverkeer.
Hü meent echter, dat het ontwerp niet daar buiten gaat; by
gebreke van de gewichtige spoorwegbelangen, die hier in het
spel zyn, ware het zeker achterwege gebleven.


