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Behandel ing van de wetsontwerpen IM". l t t , 209 , 118, 5 0 , 173, 184 en 191. — Interpellatie-van Weideren Rengers.

heeft, op bevredigende wijze geregeld wordt. De geachte afge-
vaardigde betreurt echter, dat enkele bestaande tollen hy dit
wetsontwerp niet opgeheven worden en dat het heemraadschap
met het onderhoud van sommige werken belast blijl't. Hy vreest,
da t uit deze overeenkomst voor de plattelandsbevolking, voor
de polders, gelegen in het heemraadschap, verhooging van lasten
zou kunnen voortspruiten.

Gelyk de geachte spreker wel heeft ingezien, staat het niet
in mijn vermogen hem met volkomen zekerheid in te lichten.
Ik ben echter wel in staat hem omtrent den toestand het een
en ander mede te deelen.

Het is hem voorzeker bekend, dat het heemraadschap nimmer,
noch vóór het jaar 1823, noch daarna, omslagen heeft gehelen.
Ook by zyn oude formatie, vóór het jaar 1823, toeu het nog
heette , Heemraadschap ter Nieuwer-Amstel", werden de kosten
geheel gevonden uit de opbrengst van tollen.

Toen bet heemraadschap, ten gevolge van de aanvaarde
verbetering en het onderhoud van het Amstel-Aarkanaal, in
geldelijke moeilijkheden geraakte, doordien de opbrengst van
de gezamenlijke tollen ontoereikend bleek om in het onderhoud,
zoowel van de zoogenaamde oude werken, die van vóór 1823,
als van de nieuwe werken, het kanaal c. a., te voorzien,
zijn de ingelanden buiten bemoeiing gebleven en is steeds het
Ryk te hulp geroepen en te hulp gekomen.

Nu zal het heemraadschap ingevolge de overeenkomst belast
blijven met het onderhoud van de werken van vóór 1823 en
ter voorziening in de kosten de tollen blijven heffen , die den
geachten spreker bekend zijn en die op bladz. 4 van de Memorie
van Toelichting van dit wetsontwerp zijn opgesomd.

De opbrengst van deze tollen werd volgens de begrootiug
van het heemraadschap voor 1905 geraamd op respectievelijk
f 4000 + f 2900 + f 1180 + f 875, te zameu f 8925. Daarvoor
zal het heemraadschap de oude werken hebben te onderhouden.
Mocht de opbrengst onvoldoende blijken, zoo zou wellicht het
tarief voor verhooging in aanmerking kunnen komen. Of dit
evenwel noodig zal zy'n, is onzeker. Volgens een berekening .
die ik heb doen opmaken, hadden de inkomsten de geraamde
uitgaven voor het jaar 190L. op een niet al te groot bedrag na ,
kunnen dekken. Het is niet ondenkbaar, dat de inkomsten
voor eenige vermeerdering vatbaar zouden zijn geweest of als-
nog zouden zijn.

In elk geval zal van het opleggen van lasten vermoedelijk
wel geen sprake kunnen zijn , dan nadat de Staten de thens
eenigszins in de lucht hangende organisatie hebben herzien en
de instelling volgens art. 190 der Grondwet op wettige leest
hebben geschueid.

De Regeering heeft alleen te maken met de werken van 1823,
tenzij later verhooging van de toltarieven mocht worden gevraagd,
hetgeen thans niet aan de orde is. Wat zal geschieden, indien
de opbrengst der tollen niet voldoende mocht zijn om het
onderhoud der oude werken te bekostigen , blijft geheel buiten
dit wetsontwerp Dienaangaande moet worden verwezen naar
het provinciaal bestuur in zijn hoedanigheid van waterschaps-
wetgever.

De heer B u l t m a n : Mijnheer de Voorzitter! Ik wensen den
Minister dank te zeggen voor de mij gegeven inlichtingen.

De beraadslaging wordt gesloten en het welsnntiri-rp zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

X . WlJZIGING VAN HET I X D K HOOFDSTUK DEE STAATSBEGROOTING

VOOR HET DIENSTJAAR 1 9 0 6 ( 1 8 2 ) .

XI. INTREKKING VAN DE WET VAN 24 JUNI 1901 ( S T A A T S B L A D
N . 171) , HOUDENDE TOEKENNING VAN EEN RENTELOOS VOORSCHOT UIT

's RIJKS SCHATKIST TEN BEHOEVE VAN DEN AANLEG VAN STOOMTRAMWEGKN:
VAN TILBURG OVER OIRSCHOT NAAR ST. OEDKNRODE , VAN TILBURG OVER
GILZE NAAR DONGEN EN VAN TILBURG OVER GOIRLE NAAR HILVAREN-
BEEK (409).

XII. BEKRACHTIGING EENER OVEREENKOMST MET DE NEDKRLANDSCH-

INDISCHE TELEFOON-MAATSCHAPPIJ TE BATAVIA. — AANLEG VAN EENB

aOUVKRNKMKNTs-TKLKFOnNLUN TÜSSCHEN B.VTAVIA , S E M A R A N G EN S O E B A -
BAJA. — AANVULLING EN WIJZIGING VAN DE BEGKOOTINO VAN N I D E R -
LANDSCN-LNDIF. VOPR HET DIENSTJAAR 1 9 0 6 ( 1 1 8 ) .

XII I . VASTSTELLING VAN HET SLOT DER REKENING VAN ONTVANGSTEN
EN UITGAVEN VOOR N E D E R L A N D S C H - I N D I Ê OVER nET DIENSTJAAR 1 P 0 1 ( 5 0 ) .

XIV. VERHOOGING VAN DE KOLONIALE HUISHOUDELIJKE BEGROOTING
VAN CuRACAO VOOR HET DIENSTJAAR 1 9 0 6 ( 1 7 3 ) .

X V . V K R H O O G I N ' ) VAN HET X I ü E HOOFDSTUK DER STAATSBEGROOTING
VOOR HET DIENSTJAAR 1 9 0 6 ( 1 7 3 ) .

XVI. VASTSTELLING VAN HET SLOT DER REKENING VAN DE KOLONIALE
UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR SüRINAME OVER HET DIENSTJAAR 1 9 0 2
(184).

X V I I . WIJZIGING EN VERHOOGING VAN DE BEGROOTING VAN NEDKR»
L A N D S C H - I N D I É VOOR HET DIENSTJAAR 1 9 0 6 ( 1 9 1 ) .

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder beraad-
slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

XVI I I . INTERPELLATIE van den heer van Weideren Reugers .
betreffende de buitengewone desertie onder de manschappen
van het garnizoen te Venlo.

De heer yan Weide reu R e n g e r s : Mijnheer de Voorzitter ! 
Zeker zullen niet weinigen in den lande en in deze Kamer
evenals ik met verbazing, ik mag wel zeggen met verontwaar-
d ig ing , kennis hebben genomen van een bericht, dat eenige
weken geleden iu verschillende dagbladen werd opgenomen,
nl. dat niet minder dan een 40-tal huzaren van het garnizoen te
Venlo waren gedeserteerd en de Duitsche grens overgetrokken,
en die onts temming is er niet minder op geworden, toen het
bleek, dat dit bericht in Duitsche bladen was overgenomen en
zooals wel te verwachten was. zelfs toegelicht met minder
vleiende beschouwingen over de toestanden en de tucht in het
Nederlandsche leger. Ik acht dit bericht dan ook van dien aard,
dat ik verwacht had, dat er in de Tweede Kamer de aandacht
op zou gevestigd zijn en inlichtingen daaromtrent zouden zijn
gevraagd.

Intusschen kan ik mij aan den anderen kant voorstellen, dat
de leden van die Kamer, afgemat van maandenlangen arbeid,
zich minder opgewekt hebben gevoeld om dit onderwerp te
behandelen. Maar wat ginder is verzuimd kan hier hersteld
worden, en daarom heb ik, ook in overleg mag ik er bijvoegen
met verschillende van my'u geachte medeleden, de vrijheid ge-
nomen dit pun t hier ter sprake te brengen.

Het is toch niet tegen te spreken, dat, al moge desertie in
tijd van vrede nu en dan voorkomen, het feit zooals het thans
gerelateerd is, een bijzonder ernstig en ik mag wel zeggen
bedroevend karakter heeft. Dat van een garnizoen, dat naar ik
meen hoogstens 200 a 250 man telt, niet minder dan '/« a '/s
deel het vaandel verlaat, zich onttrekt aan de verplichtingen
die het op zich heeft genomen, om in den vreemde te gaan ,
en zich bij terugkeer blootstelt aan de daaraan verbonden straf-
rechteljjke gevolgen, wijst of op een zeer gering plichtsbesef by die
soldaten, óf op toestanden in ons leger die opheldering eisenen.
Wanneer ik naga, dat wy nu sedert jaren bezig zy'n om het moreel
en het materieel gehalte van onze levende strijdkrachten te ver-
beteren, dat er haast geen onderwerp is dat meer aanhoudend
de aandacht van Regeeriug en Kamers heeft beziggehouden
dan juis t dit. Wanneer ik er aan herinner, dat met de meest
mogelijke vrijgevigheid door de Volksvertegenwoordiging de
middelen worden verstrekt om dat doel te bereiken, dan verklaar
ik, dat het mjj verwondert, dat, zy het dan ook slechts een klein
gedeelte van het Nederlandsche leger, een dergelijk gemis van
trouw en eergevoel kan aan den dag leggen en acht het den
plicht der Volksvertegenwoordiging daaromtrent opheldering te
verlangen.

Het is op dien grond, dat ik deze drie vragen die den Minister
reeds bereikt hebben, hem ter beantwoording voorleg:
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1". Zyn de berishten dezer dagen in de couranten opgenomen
omtrent een buitengewoon talrijke desertie van manschappen
van het garnizoen te Venlo juist 'i 

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 kry'gs-
lieden te voorkomen ? 

De Voorzitter: Is de Minister bereid dadelyk te antwoorden ? 

De heer S taa l , Minister van Oorlog: Gaarne, Mijnheer de
Voorzitter.

De Voorzitter:
van Oorlog.

Dan geef ik het woord aan den Minister

De heer Staal, Minister van Oorlog: Mynheer de Voorzitter!
In antwoord op de vragen, niy door den geachten interpellant
gesteld, heb ik, onder dankbetuiging, dat hy die vragen vooraf 
in niy'n handen heeft gesteld, de eer het navolgende mede te
deelen.

In den loop van dit jaar hebben zich herhaaldelijk manschap-
pen van het 2de regiment huzaren, te Venlo in garnizoen,
zonder verlof uit het garnizoen verwyderd of zy'n achtergebleven
van verlof.

Terwyl eenigen spoedig weder terugkeerden of werden terug-
. gebracht, en onder anderen 8 manschappen, die tijdens de
kermisdagen (van 17—21 Juni) op een zekeren morgen zonder
vergunning de kazerne verlieten, des avonds zich weder aan-
meldden of naar de kazerne werden teruggebracht — hebben
zich van 1 Januari 1906 tot heden 30 man uit Venlo zouder
verlof verwijderd voor langer dan 2 dagen: hiervan z(jn 19 man
afwezig gebleven en dus gedeserteerd, bijaldien zjj langer dan vier
weken wegblijven.

Nu weet ik niet welke courantenberichten de geachte inter-
pellant in zyn eerste vraag bedoelt, maar mocht hij het oog
hebben op een mededeeliDg in het Venloosch Weekblad van 23
Juni jL , luidende:

«Wanneer het in de kazerne zoo blijft voortgaan, zullen van
de drie eskadrons huzaren die hier in garnizoen zijn, weldra niets
meer overblijven dan officieren en paarden. Ongeveer 50 man-
sehappen zyn reeds gedeserteerd en zochten werk over de Duitsehe
grens" —, dan luidt mijn antwoord op de eerste vraag: de be-
richten omtrent buitengewoon talrijke desertiè'n van manschappen
van het garnizoen Venlo zyn zeer overdreven. Met dat al moet
worden erkend, dat veel desertiè'n te Venlo voorkwamen, en dat het
gedrag en de trouw in dienst der manschappen van het 2de
regiment huzaren, te Venlo in garnizoen, veel te wenschen
overlaten.

Wat de tweede vraag, omtrent de aanleiding der desertiën
betreft, het navolgende: Venlo wordt door de huzaren beschouwd
als een minder gewenscht garnizoen en zelfs als een van de
minst gewenschte. Het incompleet bij het 2de regiment huzaren
is altijd grooter dan dat bij de andere regimenten. Het bandgeld
bij bet aangaan van een vrijwillige verbintenis bij dat regiment
en bij het 4de regiment is hooger gesteld dan dat by de andere
regimenten: het bedraagt nl. f 180 voor een engagement van
6 jaren, tegen f 120 bh' de andere regimenten.

In weerwil van dezen maatregel bleef en bljjft het incompleet
by het 2de regiment steeds het grootste. Zoo bedroeg het incom-
pleet aan vrijwilligers by' de 4 regimenten op 1 Juli j . 1 . : 1ste
regiment 20 (2 eskadrons); 2de regiment 105; 3de regiment42;
4de regiment 64.

Iutusschen heeft het hoogere handgeld zyn werking niet geheel
gemist. By vroeger vergeleken, toen het incompleet by het 2de
regiment soms tot 300 klom, melden zich meer vrijwilligers aan,
waaronder, dit moet niet uit het oog worden verloren, goede
elementen maar ook minder goede.

Nu staau de manschappen te Venlo aan groote verleiding
bloot. Zy' zyn op zeer korten afstand. ei'n half uur . van de
grens, die ze sleehts hebben over te gaan om dadelijk tegen
een daggeld van 4 a 5 Mark werk te kunnen vinden. Ér schijnt
aan de overzijde van de grens tegenwoordig goed geld verdiend

te kunnen worden. Er loopen daar inde buurt individuen rond,
die de manschappen in verleiding brengen om weg te loopen
en die ze over de grens helpen en hunne militaire uitrusting
verkoopi>n. Voor eenige dagen is een vreemdeling over de grens
gezet, die te Venlo gekomen was alleen om huzaren tot desertie
over te halen.

En nu zyn er omstandigheden die maken dat dergelyke
individuen gehoor vinden.

Ik vestigde er reeds de aandacht op, dat het hoogere haud-
geld ook minder goede elementen lokt. Nu komt hierby, dat
de hoofdofficier, die thans, sedert 1 Maart j l . , het commando
voert over het regiment, op last van den inspecteur van het
wapen , in het belang der oefeningen een wijziging in den dienst
heeft gebracht, waardoor, meer dan vroeger , van den beschik-
baren tyd gebruik wordt gemaakt en dus meer van de man-
schappen gevorderd wordt. Er zyn menschen die dat te lastig
vinden en dan maar liever het regiment verlaten.

Niet alle meerderen waarover de commandant beschikt, be-
zitten — en dit is tot zekere hoogte begrypelyk — voorts
zooveel tact, dat zij ouder de thans Instaande moeilijkheden de
hoogste inspanning van hun ondergeschikten weten te verkrijgen,
en loeit de zoo noodzakelyke opgewektheid ook by de minder
geschikte elementen weten te bewaren, ten gevolge waarvan
dezen zich te gemakkelijker laten vangen door mooie beloften
van kwaadwillige individuen.

Er zyn nog andere omstandigheden, die hun invloed doen
gelden. De geest des tyds werkt ook al niet gunstig; geld- en
genotzucht wint het maar al te dikwyls van goede trouw, enz.
In alle. legers , ook in de beste, komt desertie tegenwoordig
veelvuldig voor, vooral onder de vrijwilligers.

Ziedaar, Mynheer de Voorzitter, wat ik op de tweede vraag
meen te moeten antwoorden.

Eu nu de derde vraag.
Mynheer de Voorzitter! Aan den korpscommandant te Venlo 

is bij hernieuwing opgedragen om alles te doen wat mogely'k
is om den geest van zyn korps te verbeteren door krachtig
de medewerking van al hel kader te eischen voor een goede,
tactvolle behandeling van de ondergeschikten door de meerderen ; 
door maatregelen te nemen dat scherpe en goede controle wordt
uitgeoefend op de manschappen : door met de manschappen te
spreken en te doen spreken — kortom, door al die maatregelen
te nemen, welke kunnen voorkomen dat de man als het ware
gedreven wordt naar de individuen, die hem tot desertie ver-
leiden — een en ander zonder iets op te offeren aan de belangen
van den dienst en van de oefeningen.

Wat my zelf betreft, ik heb in behandeling een wyziging van
de werf bepalingen en ik hoop die spoedig tot uitvoering te kunnen
brengen.

Ik wil den man niet ia eens en vooraf een handgeld uitkeereu
van f 120 of f 180 voor een verbiutenis van 6 jaren dienst-
prestatie, die hy nog te leveren heeft. Zooals het nu gaat.
denken sommigen: „ziezoo we hebben dat beet, nu zien wy zoo
gauw mogelijk weer weg te komen". Het Ryk wordt daardoor
geldelyk zeer benadeeld. Dat wegkomen geschiedt dan eens door
desertie , en dan eens door het plegen van een diefstal, waar-
door aan den bedryver het recht om de wapenen te dragen
wordt ontzegd.

Ik wil den man die zich verbindt, na ieder jaar volbrachten
dienst, een evenredig deel van het handgeld doen uitkeereu.

Misschien verlies ik dan wat vry'willigers, maar mij dunkt,
de goeden zal ik ook dan wel kry'gen en aan de slechten heb
ik toch niets; zy verhoogen de getalsterkte — en dan nog alleen
als zy' niet deserteeren — maar zy' verhoogen de innerlylre
waarde van den troep niet. Integendeel!

En als ik dan misschien om tot een behoorlyke sterkte te
komen, nog wat doen moet, dan wil ik dat liever doen met de
bedoeling om, nog meer dan than?, miliciens er toe te bewegen zich
voor een drietal jaren, of langer vrijwillig te verbinden. En dit dan
in de hoop, dat, minder dan nu het geval is, de ouders aan hun
als miliciens dienende zoons de vergunning zullen weigeren om
een dergelyke verbintenis aan te gaan.

En eindelyk heb ik reeds maatregelen genomen om te bevor-
deren, dat, minder dan nu het geval is, Venlo en Roermond voor
officieren en kader als minderwaardige garnizoeneu worden aan-
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gemerkt, waarheen men hij voorbeeld de jongsten of de zwaksten
zendt. Uit werkt noodlottig op den geest in zulke garnizoenen
en er is dan ook bepaald, dat de jong aangestelde officieren niet
zoo goed als uitsluitend voor die garni/.oenen zullen worden
aangewezen ,omdat de ouderen aanspraak hebben", op de betere
garnizoenen'' maar dat ook oudere officieren op hun beurt de
vacaturen te Venlo en te Roermond zullen hebben aan te vullen.

Langs dien weg hoop ik verbetering in den toestand te ver-
krngen.

Hiermede, Manheer de Voorzitter, meen ik de vragen van
den geachten interpellant naar mijn beste weten te hebben
beantwoord ~»«- - ' •»*»—*«•—«anaasmTnirwwi»nnwnw

De heer van Weideren Rengers: Mijnheer de Voorzitter!
Tk zou meenen aan de eischen der beleefdheid te kort te doen,
indien ik na het uitvoerig antwoord van den Minister, niet
verklaarde, dat in zooverre mijn doel is bereikt, daar de Minister
heeft getracht zoo volledig mogelijk mijn vragen te beantwoorden.

Mü verheugende dat de blijkbaar overdreven berichten door
de mededeelingen van den Minister tegenspraak hebben ontmoet,
betreur ik toch, dat blijkens zyn verklaring het euvel bestaat,
zij het ook niet in die erge mate als aanvankelijk werd bericht.

Met den wensch dat de voorgenomen maatregelen doeltreffend
mogen blijken, dank ik den Minister voor de gegeven inlichting.

De Voorzit ter: Ik heb de eer de Regeering, namens de
Kamer, dank te betuigen voor de verstrekte inlichtingen.

De vergadering wordt gesloten.

EINDVERSLAG DEE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS
over de ontwerpen van wet tot :

1". wijziging der bepalingen, betreffende het begraven van
lijken van militairen beneden den rang van officier voor rekening
van den Staat (142);

2*. verhooging en wijziging van het Vlllste hoofdstuk der
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1905. (218);

3°. intrekking van de wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad n°,
171), houdende toekenning van een renteloos voorschot uit
's Rijks schatkist ten behoeve van den aanleg van stoomtram-
wegen : van Tilburg over Oirscliot naar St. Oedenrode, van Tilburg 
over Gilze naar Dongen en van Tilburg over Goirle naar Hilvaren-
beek (209);

4°. o. verhooging van de Koloniale huishoudelijke begrooting
van Curacao, voor het dienstjaar 1906: en

b. verhooging van het Xlde hoofdstuk der Staatsbegrooting
voor het dienstjaar 1906 (173);

5". vaststelling van het slot der rekening van de koloniale
uitgaven en ontvangsten voor Suriname over het dienstjaar
1902 (1*4);

6°. wijziging en verhooging van de begrooting voor Neder-
landsch-lndiè' voor het dienstjaar 1906 (191).

Tegen deze wetsontwerpen bestond geen bezwaar.

Vastgesteld den 4den Juli 1906.

VAN ASOH VAN WIJCK.

WELT.

VAN VELZEN.

VAN HOUTEN.

DOJES.

EINDVERSLAG DKK COMMISSIE VAN RAPPORTEURS
over de ontwerpen van wet tot;

1". tot naturalisatie van A. H. KÖLLMANN en tien
anderen (218);

2°. tot verandering der grens tusschen de gemeenten Koedijk 
en Oudkars/iel (20«).

Tegeu deze wetsontwerpen bestond geen bezwaar.

Vastgesteld den 4den Juli 1906.

VAN BEYMA

WILLfNGE

BROUWERS.

VAN DER DOES DE WILLEBOIS.

VAN DER FELTZ.

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS
over het ontwerp van wet tot nadere wijziging der wet
van 16 April 1874 (Staatsblad n°. 66) tot vaststelling
van het tarief van gerechtskosten in strafzaken, waar-
van de gewone rechter kennis neemt. (105)

Het afdeeliugsonderzoek van dit ontwerp heeft aanleiding
gegeven tot de navolgende opmerkingen.

Men kon zich niet dit voorstel vereenigeu, wat de schade-
loosstelling aan de griffiers betreft om redenen van billijkheid.
Uitdrukkelijk toch werd verklaard, dat men zich ter beoordee-
ling van den voorgestelde^ maatregel op het standpunt plaatste
door den heer DE SAVOENIN LOHMAN ingenomen in de Vergadering
der Tweede Kamer op 29 Juni jl. (Handelingen der Tweede
Kamer 1905—1906, bladz. 2257). De aan de griffiers toe te kennen
vergoeding voor het gemis van tot dusver genoten emolumenten
steunde op een beginsel van billijkheid, voornamelijk omdat de
grondslag van het pensioen vastgesteld is naar die belooningen,
maar zij mocht geenszins beschouwd worden als eene erkenning
van een recht op schadeloosstelling.

Wordt dat billijkheidsbeginsel alsjuist erkend, en men meende
dat dit ook bij den Minister het geval was, dan had dit ook in
de considerans behooren te zyn uitgedrukt, wat thans niet het
geval is, nu daarin gelezen wordt, dat eene schadeloosstelling
.moet" worden verleend.

Het Koninklijk besluit van 14 September 1905 (Stuatsblad 
n°. 36) dat aanleiding heeft gegeven tot deze wetsvoordracht,
lokte eenige bespreking uit. Sommige leden betuigden hun leed-
wezen, dat men over is moeten gaan tot afschaffing van het
naar hunne meening nuttige voorschrift, dat extracten van alle
strafvonnissen eens per maand door tusschenkomst van de leden
van het Openbaar Ministerie ter examinatie werden toegezonden
aan den Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad.

Daardoor werd, meende men, een regelmatig, wenschelijk
toezicht uitgeoefend op de rechtspraak in strafzaken en in het
bijzonder of en in hoeverre de jurisprudentie van den Hoogen
Raad werd in acht genomeu. Maar het indirect gevolg werd
teven3 verkregen, dat de hoogere ambtenaren van het Openbaar
Ministerie ook langs dien weg toezicht konden uitoefenen op
de wijze, waarop de lagere ambtenaren hunne functie waarnemen.
Dat toezicht vermindert steeds. Dit is reeds het geval geweest
by de afschaffing van de crimineele procedure, toen tevens
verviel de geregelde toezending van de instructie ter examinatie,
voordat de instructie gesloten werd en nu is men weder op dien
weg voortgegaan. Toch is dit toezicht naar de meening dezer leden
verre van overbodig. Intusschen werd erkend, dat door de ontzet-
tende vermeerdering van het aantal vonnissen in strafzaken, de
examinatie, zooals die vroeger plaats had, voor den Procureur-
Generaal by den Hoogen Raad moeilijk, zoo niet ondoenlijk is


