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38stc VERGADERING. 

VERGADERING VAN VRIJDAG 29 APRIL 1921. 

(Bijeenroapingsuur 11 voormiddag.) 

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. Regeeringsmis-
si\ es; 3°. verklaring van adhaesie. — Behandeling en 
aanneming van ontwerpen van wet. — Aanhouding 
van de verdere behandeling van het ontwerp van wet 
tot onteigening in de gemeente Wassenaar voor de 
uitbreiding van de spranken der Duinwaterleiding der 
gemeente 's Gravenhage. — Uiteengaan der Kamer 
wegens onvoltalligheid. 

Voorzitter: de heer van Voorst tot Voorst. 
Tegenwoordig, met den Voorzitter, 29 leden, te weten: 

de heeren van Swaay, Reekers, van Houten, Dojes, Geert-
sema, de Waal Malefijt, Fokker, van den Berg, van der 
Feltz, Gilissen, Binnerts, Franssen, d'Aumale van Harden-
broek, Idenburg, van Kol, de Boer, de Vos van Steenwijk, 
van Wassenaer van Catwijck, mevr. Pothuis—Smit, de hee-
ren Bergsma, Hendels, van der Hoeven, van der Maesen de 
Sombreff, van Embden, van Basten Batenburg, Slingenborg, 
Smeenge en Blomjoua, 

en de heeren Ministers van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken, van Financiën, van Waterstaat en van Arbeid. 

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

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

< 1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergade-
ring bij te wonen van den beer Verheijen, wegens ambts-
hezigheden; van den lieer Kraus, wegens vertrek naar het 
buitenland; van den heer Wittert van Hoogland, wegens 
ambtsbezigheden; van den heer ' t Hooft, wegens familie-
omstandigheden; van den heer Vliegen, wegen* engesteid-
heid. 

Deze berichten, worden voor kennisgeving aangenomen ; 

2°. de volgende Regeeringsmissives: 
een, van bet Departement van Buitenlandsche ZakeD, ten 

geleide van een schrijven (met bijlagen), van den heer J . M. 
Bazewicz te Warschau» uitgever van kaarten en atlassen, 
waarbij deze een landkaart aanbiedt; 

eer, van het Departement van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, daarbij mededeelende, dat de Gezamenlijke Bus-
kruitmakers van Noordholland geneigd zijn, den termijn, 

f enoemd in bijlage I der ontwcrp-overeenkonist, behoorende 
ij het ontwerp van wet tot vaststelling van regelen ten 

aanzien van den invoer, aanmaak en verkoop van buskruit 
en springstoffen, te verlengen tot 31 Mei 1921; 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1920—1921. — I . 

(Voorzitter e. a.) 
een, van het Departement van Koloniën, ten geleide van 

de afleveringen XXIV en XXVI van de Mededeelingen van 
het Bureau voor 3e bestuurszaken der buitenbezittingen, 
bewerkt door het „Encyclopaediseh Bureau". 

Deze missives worden voor kennisgeving aangenomen; 
de bijlagen zullen worden nedergelegd ter griffie ten 
inzage van de leden of geplaatst worden in de boekerij 
der Kamer; 

3°. verklaringen van adhaesie aan het voorstel van wet 
tot wijziging der Drankwet, van 

de Tempelieienloge de Zaaier, te Wormerveer; 
de loge Morgengloren der neutrale Tempelieren te Assen. 

Deze verklaringen worden voor kennisgeving aan-
genomen. 

Aan de orde is de behandeling van de volgende ontwerpen 
van wet: 

I. Vereeniging van de gemeenten Geldrop en Zes-
gehuchten (268); 

II. Vereeniging van de gemeenten Veldhoven en Meer-
veldhoven, Zeelst en Oerle (419). 

Deze ontwerpen van wet worden zonder beraadslaging en 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen; 

III. Onteigening in de gemeente Wassenaar voor de 
uitbreiding van de spranken der Duinwaterleiding der ge-
meente 's Gravenhage (464 der zitting 1919—1920). 

De beraadslaging wordt geopend'. 

De heer B inner t s : Mijnheer de Voorzitter!. In de ver-
gadenng van 28 Juli van het vorige jaar, toen de behande-
iing van dit ontwerp aan de orde kwam, bob ik er bijzonderen 
nadruk opgelegd, dat, zoo ooit dit, ontwerp wet zou kunnen 
worden, het moest vaststaan, dat de waterwinning der water-
leiding in den Haag niet op eigen terrein het noodige water 
zou kunnen winnen, maar daarvoor noodig had andere 
gronden. 

Wij hebben hier toch te doen met een onteigening, een 
overneming van particuliere terreinen, waarvan de eigenaar 
niet gedwongen kan worden afstand te doen, dan wanneer 
de wet heeft uitgesproken het algemeen nut, dat een cor-
poratie er eigenaar van wordt in plaats van de particuliere 
eigenaars. 

Ik weet wel dat aan die onteigening schadevergoeding 
verbonden is, maar de eigenaar kan niet gedwongen worden 
zijn eigendom af te staan, tenzij bij wet het algemeen nut 
van een onteigening is uitgesproken. 

Dus dat algemeen belang moet vaststaan, en nu is het 
eigenaardig, dat bij dit wetsontwerp bet algemeen belang 
eenigszins twijfelachtig is, in elk geval bestreden wordt. 
De gemeente den Haacr schrift wel, dat hier g;-en water 
te winnen is op de terreinen die zij in erfpacht heeft, zoodat 
andere gronden noodig zijn, doch deze bewering wordt be-
streden door de eigenaren van die gronden, waarbij burge-
meester en wethouders van Wa-senaar zich aansluiten en de 
nooctekelijkheid van de enteigering van die gronden staat 
dus volstrekt niet vast. 

Die toestand gaf mij toentertijd aanleiding om u te ver-
zoeken het ontwerp toon niet te behandelen, maar dit aan te 
houden totdat een deskundig onderzoek zou hebben plaats 

f ehad. Wij haclden nl. bij de Eerste Kamer ontvangen een 
rechure van den mijningenieur Verbeek, getiteld: Wets-

ontwerp tot de onteigening van eigendommen in de gemeente 
Wassenaar, ten behoeve der Haagsche waterleiding. Bij de 
brochure was gevoegd de verklaring van de eigenaren van 
twee belangrijke eigendommen, van baron van Pallandt en 
het bestuur van de maatschappij Mijendell. De laatste ver-
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(Binnerts.) 
klaring bevatte deze bereidwilligheid om een onderzoek te 
laten doen naar de onderwerpen, die in de brochure worden 
behandeld en om de kosten van dat onderzoek te laten zijn 
voor hun rekening. 

Ik deed dat verzoek in de verwachting, dat de Minister 
van Bmnenlandscke Zaken het gaarne zou ondersteunen, 
omdat de behandeling alleen dan geheel en al tot haar recht 
zou kunnen komen, als alle Kamerleden er van overtuigd 
waren, dat die noodzakelijkheid bestond. Tot mijn teleur-
stelling bleek, dat Zijn Excellentie daartegen wel bezwaar 
had. Zijn bezwaar was vooreerst, dat het. tijd zou kosten. 
Nu, dat bezwaar telt op het oogenblik niet mee, want wij 
zijn nog niet verder; de behandeling is nog niet afgeloopen, 
terwijl wij al negen maanden verder zijn. Zijn Excellentie 
maakte echter ook de opmerking, dat het een bedenkelijk 
praecedent zou wezen, dat een dei de zich in de quaestie zou 
mengen, als een belanghebbende liet niet deed. Over deze 
quaestie behoef ik niet lang- te spreken, omdat aan het eind 
yan diezelfde vergadering de mededeeling kwam, dat Zijn 
Excellentie de Minister, naar aanleiding van de discussie, 
die zooeven gevoerd was, geen Deswaar er tegen had, dat de 
zaak werd uitgesteld. Teen wij in September bijeen waren, 
kregen wij de tweede verheugende mededeeling, dat de 
Minister er prijs op stelde, om in een Nota de quaestie van 
deze onteigening te behandelen. In die Nota# zouden wij 
alle beweringen wel vernemen. Die mededeeling gaf mij 
eenigszins de zekerheid, dat het onderzoek, dat de belang-
hebbende eigenaren wenschten, inderdaad zou geschieden. 
Maar in Februari 1921 kwam in het Aanliangsel tot het 
verslag van de Handelingen der Tweede Kamer het antwoord 
van den Minister van Arbeid op een vraag van het Tweede-
Kamerlid den heer Bongaerts, die had gevraagd naar de aan-
wezigheid van artesisch water in den bodem van Nederland 
en het partij trekken van artesisch water voor de w»tervaoT-
ziening van drinkwaterleidingen. Ui t dat antwoord bleek, 
dat de Minister van Arbeid in het onderzoek, dat ook door 
mij werd gewenscht, geen heil zag. _ 

Kort daarop kwam de Nota van den Minister van Bmnen-
landsche Zaken, die door dezen was toegezegd en daarin sloot 
hij zich aan bij het antwoord, dat door den Minister van 
Arbeid was gegeven. Zijn Excellentie verklaarde dus, dat 
het, ondeizoek overbodig was. 

Zoo zijn wij nu precies weer in dezelfde omstandigheden 
waarin wij 28 Ju l i van het vorig jaar waren; wij weten 
niets meer' dan toen, en ik verklaar, dat naar hetgeen ik 
toen wist en hetgeen ik nu weet, ik niet genegen ben aan 
deze onteigeningswet mijn stem te geven. Ik hoop dat vele 
leden dezer Komer dit zelfde bezwaar zullen hebben. 

Het betreft hier toch een ernstige quaestie. Het particu-
lier eigendomsrecht is bij de Grondwet gewaarborgd, waar 
deze voorschrijft, dat niemand van zijn eigendom kan wor-
den ontzet dan na voorafgaande verklaring, dat het alge-
meen nut de onteigening vordert. Dit algemeen nut moet 
vaststaan en zoolang dit quaestieus is, kan er geen inbreuk 
op het eigendomsrecht worden gemaakt of de wet doet iets 
wat eigenlijk onrecht is. Zoolang dit onderzoek dus niet 
heeft pleats gehad, weten wij niet of de gemeente den Haag 
voor haar waterleiding behoefte heeft aan de gronden, die 
zij wil onteigenen. Daarom meen ik, dat deze onteigening 
niet moet worden toegestaan. 

Nu is bij mij de vraag gerezen — en ik hoop dat deze 
discussie er toe zal leiden op die vraag een antwoord te ont>-
vangen —: Waarom is dat onderzoek niet geschied? Want 
wat wij lezen in het antwoord van den Minister van Arbeid 
aan den heer Bongaerts is, dunkt mij, van zoo weinig 
beteekenis, dat ik niet kan gelooven dat dit op een der leden 
eenigen indruk kan maken. 

De Minister zegt: Dit onderzoek is niet noodig, want het 
zou zijn overbodig en onvruchtbaar; overbodig, want 

,,op den voorgrond zij gesteld dat aan de aanwezigheid 
van artesisch te noemen wateT onder verschillende duin-
terreinen hier te lande geen twijfel bestaat", 

«oodat voor het instellen van een onderzoek daarnaar geen 
aanleiding is. 

(Binnerts e. a.) 
Maar wanneer het zoo zeker is, dat er onder die verschil-

lende duinterreinen altijd artesisch water is, dan hebbon wij 
deze onteigening niet noodig, want dan is op de terreinen, 
die de gemeente den Haag nu in erfpacht heeft, voldoende 
water te vinden. Dat er niet voldoende water te vinden zou 
zijn, kan alleen blijken door een onderzoek. 

Nu hebben de eigenaren van den grond verklaard, dat zij 
de kosten van dat onderzoek voor hun rekening willen nemen 
en dus geldt ook niet het bezwaar in het antwoord van den 
Minister, dat het onderzoek nogal kostbaar is, omdat het zou 
moeten geschieden door een buitenlander. Of dat onderzoek 
kostbaar is, doet er niets toe, want het zal den Staat niets 
kosten, omdat de eigenaren het zelf wel willen betalen. Als 
er dus een buitenlander voor noodig is, zal die ook door de 
eigenaren worden betaald. 

Nu zegt de Minister, dat als de eigenaren bijzonder prijs 
stellen op een onderzoek, zij dat dan maar moeten instellen. 
Maar dat is de quaestie niet. Het is de v\?.?g weihen indruk 
het zal maken op de Regeering als dat onderzoek tot een 
zeker resultaat leidt. De RegeeriEg zal dan kunnen zeggen: 
ik trek er mij niets van aan, want het is een ondenoefc, dat 
niet door mij is ingesteld, en daarom wenschen de eigenaren, 
dat de expert zal worden aangewezen door do Regeering. 

Nu zegt de Minister van Arbeid in het slot van het ant-
woord, dat het initiatief tot het onderzcek zal moeten uitgaan 
van de particulieren, die zich bereid hebben verklaard de 
kosten er van te dragen. Maar ik merk op, dat dio partie.u-
lieren een onderzoek wenschen om onteigening van hun 
gronden te voorkomen, maar, als het onderzoek het resultaat 
heeft dat zij wenschen, dan zou toch inmiddels de onteige~ 
ning zijn geschied en zouden zij het terrein kwijt zijn. De 
bewering dus, dat het initiatief van dat onderzoek moet uit» 
gaan van de particulieren, snijdt geen hout. 

Nu is het niet mijn voornemen om over die quaestie van 
artesisch water veel te zeggen, maar ik wenech in het bijzon-
der de aandacht te vestigen op iets, dat in de vorige week hier 
in den Haag is geschied. Vandaag voor acht dagen is hier 
ingewijd een nieuwe bad- en zweminrichting in de Weimar-
straat, ,,De Regentes", en deze is geopend door den burge-
meester van den Haag. Het is een particuliere onderneming 

t maar zij staat dus toen eenigsrins onder publiek gezag. 
In de Nieu-vio Courant lees ik, dat het bassin in de zwem-

zaal 32 meter lang is en 13 meter breed, en alzoo een opper-
vlakte van 416 vierkante meter. In dit bassin moet het water 
voortdurend tcestroomen ten einde te worden ververscht en 
de toevoer van dat water, dat steeds ververscht moet worden, 

eschiedt op de volgende wijze: twee bronnen zijn geboord op 
et terrein der inrichting, van pl.m. 40 M. diepte, die het 

benoodigde water voor de geheele inrichting kunnen leveren 
en waarvan een scheikundig onderzoek heeft aangetoond dat 
het van uitstekende qualiteit is, en bijna gelijk is aan leiding-
water. 

Het water is door deskundigen, de apothekers dr. Broers 
en Hoffman, scheikundig en microscopisch onderzocht, en uit 
hun rapport, dat ik heb kunnen inzien, blijkt, dat de diopte 
van de waterleverende laag is 35 M., dat hot water is klour-
loos, helder, reukc-loos, smakeloos, zuiver, van goede hoeda-
nigheid, en dat do samenstelling grootendeels overeenkomt 
met die van water uit de duinstreek. 

Welnu, wanneer men in den Haag water van die qualiteit 
op die diepte kan putten, dan zal de gemeente den Haag ook 
op het terrein van haar waterleiding goed water kunnen 
krijgen, als zij dit daar gaat boren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal dan ook straks stemming 
vragen over dit wetsontwerp en mijn stem daaraan om deze 
redenen niet kunnen geven. 

De heer van Kol: Mijnheer de Voorzitter! Ook ik heb 
groote bezwaren tegen de houding van de Regeering bij dit 
wetsontwerp, niet zoozeer uit juridisch oogpunt, dan wel op 
waterstaatkundige gronden. Van oezen Minister van Ai beid, 
die voel verstandige daden heeft gedaan en dikwijls veistan-
dige antwoorden heeft gegeven, heeft, wat hij nu in de 
Memorie van Antwoord zegt, mij in alle opzichten verbaasd. 
Hij ia in de gelegenheid, om een uiterst belangrijk vraag-
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stuk: of in den bodem van Nederland behalve grondwater 
ook artesisch water, dat uit hot oosten komt, aanwezig is, 
in korten tijd en kosteloos te doen beslissen. Dit is een vra ; 
yon groot belang, waarover al keel wat literatuur vei^xhenen 
is. Mocht ik verplicht zijn een oordeel te vollen, dan zou ik 
mrj bij voorkeur scharen aan de zijde van hen, die zeggen, 
dat er wel degelijk artesisch water in Nederland wordt 
aangetroffen. 

Wij kri'.gen nu e-en reouest van de vereeniging Meijendel, 
zoooven door den heer Binnerts aangehaald, en daarin lees ik 
een zinsnede, die ik niet begrijp, als zijnde in strijd met de 
g'odïukte stukken. 

Is zij ironisch bedoeld ? Ik hoop, dat de Minister mij daar-
omitrent zal willen inlichten. 

Ik lees daar: 
„De erkenning van Zijn Excellentie den Minister 

van Arbeid, dat er op zich zelf omtrent de aanwezigheid 
van artesisch water onder de duinstreken hier te lande 
geen twijfel oestaat " 

Is die mededeeling juist? Want men zou opmaken uit het 
antwoord van den Minister aan den heer Bongaerts in de 
Tweede Kamer, dat de Minister overtuigd is, dat er geen 
artesisch water in Nederland gevonden wordt, wat dus vol-
komen in strijd is met hetgeen in dit door baron van Pallandt 
en Xnr. M. Kapoeyne van de Coppello onderteekan/1 adres 
wordt beweerd. Is het juist dat de Minister er mede instemt, 
gelijk hier wordt beweerd, dat er een waterdicht schot aan-
wezig is, waardoor het oppervlaktewater gescheiden wordt 
van het andore, dat onder druk verkeert en waarvan dus geen 
verontreiniging te vreezen is? 01' wel, hebben die hoeren een 
onwaarheid gespreken? Zoo .noen, dan kan men het algemeen 
nut van deze onteigening niet volhouden en dus ook de Ont-
eigeningswet niet toepassen. Want dan is er meer dan vol-
doende water Haagscke duinen zelf. 

De officieele geleerden ontkennen het bestaan van dit 
artesisch water met de hardnekkigheid, aan officieelo _ ge-
leerden steeds eigen, in alle landen, daar zij meestal weinig 
\atbaar schijnen te zijn voor redeneeringen en argumenten 
van andeisdenkenden. 

Waarom dan geen competent deskundige : zij zijn bij 
dozijnen in Duitschland aan te wijzen, hierheen laten 
komen om een beslissend oordeel te veilen? Dit ia een zaak, 
die in een week beslist kan worden. Er zijn immers daar-
voor geen boringen noodig, want uit de ervaring, opgedaan 
bij reeds verrichte boringen, kan beoordeeld worden of wij 
te doen hebben met weggezakt regenwater, dan wel met onder-
grondsch artesisch water. 

De heer Reinier D. Verbeek heeft sedert jaren daarvoor 
den kamp aangebonden en wij lezen in een brochure, reeds 
lang geleden geschreven, „Over de Watervoorziening van 
Amsterdam", het volgende: 

„dat op 2 Eebruari 1903 de vorige en de toenmalige 
directeur van de waterleiding te Amsterdam verkon-
digden, dat er watersnood heerschte in de stad en dat 
er binnen 8 maanden geen duinwater meer zou wezen 
om in de behoefte van de bevolking te voorzien. De 
Rijn moest bij Amerongen woeden afgetapt om Amster-
dam voortaan gefiltreerd Bijnwater te verschaffen. 
wat niet minder dan 18 millioen gulden zou kosten." 

Had men toen aan de officieele geleerden evenals nu zijn 
blind vertrouwen gsschonken, dan had men IS millioen 
gulden vermorst. Want wij zijn nu weer 18 jaar verder, 
doch van gebrek aan duinwater in Amsterdam is nog steeds 
geen sprake. 

De heer Reinier D. Verbeek wijst er verder op, dat een 
groot aantal artesische bronnen in den Zandvoortschen 
watervang zijn aangeboord, waarbij het water vanzelf in 
een continueelen stroom opsteeg in de geboorde bronnen en 
zich in de haast drooggeloopen draineeringskanalen stortte, 
zoodat Amsterdam binnen korten tijd weer van drinkwater 
was voorzien. 

— 29 APRIL 1921. 
d spranken der Duinwaterleiding der gem. 's Gravenhage. 

(van Kol c. a.) 
„Diep onder den voet der duinen — en dus niet in 

het dum zelf — was een ander soort water aanwezig 
en ook van andere herkomst dan het tot 1903 opge-
vangene, waarvan men vóór dien tijd geen besef 
had. In Gelderland spoot het aangeboorde water in een 
17-tal bronnen wel 1 meter hoog uit den grond, zonder 
dat de commissie ook hier de aanwezigheid van arte-
sisch water bemerkte." 

Die commissie schijnt wel opzettelijk blind te zijn ge-
woest. Kw;im het "it een niet onder druk verkeerenden zoet-
waterzak, dan zou het ook niet uit de bron pij pen kunnen 
opstijgen en overvloeien, omdat het water binnen en buiten 
de buizen op elk niveau onder gelijken druk zou staan. 

Welnu, Mijnheer de Voorzitter, een paar deskundigen 
kunnen gemakkelijk de juistheid van deze feiten consta-
teeren en alsdan beslissen of men al of niet met artesisch 
water heeft te doen. 

Het Voorloopig Verslag is van 23 Juli 1920 en sedert 
dien had men dat al verschillende malen kunnen doen 
onderzoeken. 

Ik sluit mij verder aan bij de argumenten, door den heer 
Binnerts genoemd, en kan op zijn en mijn gronden mijn 
stem aan dit wetsontwerp niet geven, 

De heer Tan Swaay: Mijnheer de Voorzitter! Tk zal de 
discussies over dit ontwerp niet rekken. Tot mijn spijt zal ook 
ik mijn stem aan dit wetsontwerp moeten onthouden. 

Er is bij de behandeling van deze aangelegenheid iets merk-
waardigs. 

Men moet aannemen, dat de gemeente den Haag deze ont-
eigening wenscht en absoluut noodzakelijk acht voor haar 
drinkwatervoorziening. Nu zou men zeggen, dat de gemeente 
den Haag dan ook alle mogelijke moeite zal doen om het beste 
water langs den goedkoopst mogelijken weg te krijgen. En nu 
is het duidelijk, dat van alle watersoorten het artesische water 
het beste is, want dat is vrijwel geheel zuiver. 

Bovendien heeft het1 artesisch? water dit groote voordeel, 
dat het niet door de omgeving kan verontreinigd worden, 
doordat het door waterdichte schotten gescheiden is van de 
bovenlaag en men dus voor infectie niet behoeft te vreezen. 
Het water dat uit de artesische putten gehaald wordt, is nage-
noeg altijd onmiddellijk voor drinkwater geschikt. 

Nu staan de eigenaren van de terreinen op een heel breed 
standpunt. Zij zeggen: als het noodig is en het moet, welnu, 
dan zullen wij onze terreinen afstaan, maar wij betwijfelen 
dit; wij nemen op goede gronden aan, dat werkelijk in deze 
dnwatreelr artesisch water te vinden is. Is dat het geval, dan 
is de onteigening van gronden overbodig. 

Zij zijn zoo zeker van hun zaak, dat zij voorstellen het 
onderzoek geheel voor hun rekening te doen pkiats hebben, 
alleen om te bewijzen, dat hun standpunt juist is. 

Nu had men mogen verwachten, dat het gemeentebestuur 
van den Haag zich zou hebben gehaast om zich bij request 
te wenden tot den Minister van Binnenlar.dsche Zaken met het 
verzoek: laat nu het onderzoek plaats hebben, want mocht het 
waar zijn, dat de heeren gelijk hebben, dan zouden wij zonder 
onteigening de zekerheid hebben van overvloedig en zuiver 
water uit de artesische bronnen te kunnen halen? Maar zie, 
het gemeentebestuur van den Haag doet niets. Wat moet men 
nu daarvan denken? 

De heer AalbiTSP, Mfn"ster van Arbeid: Op grond van alle 
deskundige adviezen, die ingekomen zijn. 

De heer Tan B w M j : Het is best mogelijk, dat die heeren 
zich vergissen en het zcu de eerste de beste keer niet wezen, 
dat zulks voorkwam. Als nu de Regeering en de gemeente 
den Haag moesten opzien tegen de geweldige kosten, zou ik 
nof zeggen: hier heb ik de adviezen van deskundigen, moet 
ik het nu nog eens zelf laten onderzoeken? Het kost mij zoo-
veel geld. Maar, waar men geheel en al em gratis onderzoek 
krijgt, kon men nu eens en voor altijd de quaestie van de 
baan helpen. 

file:///atbaar
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(van Swaay e. a.) 
Laten wij aannemen, dat de eigenaren ongelijk hebben. 

Dan is men voorgoed van de quaestie af en anders zal de zaak 
later tellcena weer voor den dag komen. 

Ik meen, dat de Regeering er zich niet van afmaken, kan 
met de bewering, die in de Nota staat: van het onderzoek ver-
wachten wij niet veel. Tegenover het breede standpunt van 
de eigent ren is dit voor mij geheel en al onvoldoende. Ik kan 
dan ook na de mededeeling van den Minister er niet toe over-
gaan mijn stem aan dit ontwerp te geven. 

Do hoer Ruys d« Bceronbrouek, Minister van Binnen-
ïandsche Zaken: Mijnheer de Voorzitter! Aanvankelijk leek 
de aangelegenheid, die in dit wetsontwerp wordt behandeld, 
vrij eenvoudig. Door het gemeentebestuur van den Haag werd 
aan het Departement van Binnenlandsche Zaken gevraagd 
deze onteigening te willen bevorderen. De zaak werd dan ook 
door liet Departement van Binnenlandsche Zaken aangevat, 
maar na eenigen tijd bleek, dot hieraan een belangrijk weten-
«chappelijk vraagstuk verbonden was, een gedeelte van de 
watervoorziening van ons land, speciaal die van den Haag 
betreffende. Het gevolg daarvan is geweest, dat, nadat de 
Tweedo Komer vrij vlug het wetsontwerp had behandeld, het 
verleden jaar hier in de Eerste Kamer niet onder uw hamer 
is kunnen doorgaan, maar op verzoek van den geachten afge-
vaardigde, die het eerst het woord heeft gevoerd, de zaak is 
uitgesteld. Ik heb toenmaals eerst gemeend mij er tegen te 
moeten verklaren en wel om deze reden, dat het gemeentebe-
stuur van den Haag herhaaldelijk en ook later er bij mij op 
aangedrongen heeft deze zaak met spoed te behandelen. Toen 
nu de zaak eenmaal was uitgesteld, heeft een van de leden van 
de Tweede Kamer gebruik gemaakt van zijn recht en heeft 
aan mijn ambtgenoot den Minister van Arbeid, onder wien 
alles wat het waterleidingwezen betreft ressorteert, eenige 
•vragen gesteld. Het antwoord, waarop reeds gedoeld is door 
den geachten afgevaardigde den heer Binnerts, is door mijn 
ambtgenoot ingezonden 16 Februari, en wat blijkt daaruit? 
Dat de Regeering een nader onderzoek volkomen overbodig 
acht. Alle door de Regeering tot nu too geraadpleegde de*-
kundigen, zonder onderscheid, zijn van meening, dat het in 
te stellen onderzeek niet tot wijziging van plannen zou kunnen 
leiden. Want het gaat niet enkel om de vraag of het water, 
dat men zou kunnen vinden, goed, bruikbaar, smakelijk is.. 
enz., maar ook of er voldoende water op andere wijze kan wor-
deri verkregen. 

Men vergete niet: de gemeente den Haag staat voor d\ 
groots moeilijkheid, dat zij haar waterleidingbedrijfnioet 
kunnen uitbreiden, en de Regeering wenseht niet op zich te 
nemen de veraniwoordelijkheid, dat te eeniger tijd de water-
leiding van den Haag niet kan leveren aan de gemeente wat 
in het belang van de bevolking van den Haag noodig is. Wil 
de Eerste Kamer die verantwoordelijkheid op zich nemen, 
zij meet 'iet weten. 

Een onderzoek heeft dus ten gevolge, dat niet kan worden 
uitgebreid daigene waarvan de gemeente zegt, dat het abso-
luut noodig is dat het uitgebreid worde, en waarvan èn mijn 
ambtgenoot van Arbeid, die hier is de verantwoordelijke per-
«xm. èn ik zeggen: wij raden u in gemoede ma^r met den 
meesten nadruk aan dit wetsontwerp aan te nemen. Welke 
daarvan voor de gemeente den Haag de gevolgen zullen zijn, 
wij weien het niet, maar een afstemming kan in het belang 
der bevolking van den Haag hoogst nadeelig zijn. Immers 
indien de Eerste Kamer het voorstel mocht verwerpen en de 
Regeering er toe zou overgaan, overeenkomstig den dan uit-
gesproken wensch van de Eerste Kamer, dat onderzoek op te 
dragen aan den heer Verbeek of aan een deskundige den 
heer X. hoe lang zal dat duren? Een week, hoor ik zeggen; 
neen, Mijnheer de Voorzitter, een heelen tijd. Een deskun-
dig onderzoek in een week is geen onderzoek. Dat zal maan-
den duren. 

En wanneer dan de deskundige, die door de Regeering 
wordt aangewezen, volkomen te goeder trouw door de eige-
naren wordt gedisqualificeerd, dan moet er weer een ander 
worden aangewezen. Intusschen wenseht de Regeerin? niet 
op zich te nemen de verantwoordelijkheid en raadt zij du* | 
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(Minister Ruys de Beerenbrouck e. a.) 
met den meesten nadruk af het nemen van een beslissing, 
die zij acht in strijd met het algemeen belang. 

De heer van der Fel tz : Mijnheer de Voorzitter! De Minis-
ter van Binnenlandsche Zaken drukt ons op het hart, dat het 
hier een zaak geldt van veel belang, vooral met het oog op 
de volksgezondIieid hier in den Haag. en dat de Regeering 
daarom van oordeel is, dat juist niet het oog daarop deze 
Kanietr deveranlnvoordelijkheid vcor het verwerpen van di t 
ontwerp niet cp zich zou kunnen nemen. Maar de Minister 
glijdt heen over hetgeen de heer van Swaay gezegd heeft. 
Er staan in deze de zienswijzen van twee deskundigen togen-
pver elkander, en waarom zou nu niet geireden kunnen worden 
in een nader onderzoek omtrent do vraag, aan welke ziens-
wïj'ze in deze de voorkeur is te geven? Negen maanden lang 
heeft het ontwerp hier gelegen en waarom, vraag ik, is nu 
niet op het aanbod van de eigenaren ingegaan, om voor hun 
rekening een nader onderzoek in deze in te stellen? De 
Grondwet zegt in art. 151, dat niemand van zijn eigendom 
kan worden ontzet, dan na voorafgaande verklaring bij de 
wet, dat het algemeen nut de onteigening vordert. Dat alge-
meen nut moet_ du,s als een paal boven water staan, voordat 
een verklaring in dien zin bij de wet kan worden vastgesteld. 

De Minister zal moeten toegeven, dat de meeningen van 
deskundigen meestal met elkander in strijd zijn, en juist 
daarom kan de vraag, welke zienswijze de juiste is, maar niet 
zoo, zonder nader onderzoek, beantwoord worden. Voor de 
Regeering bestond er ni. i. dns alle reden om in deze een 
nader onderzoek in te stellen, en daar was nog^te minder be-
zwaar tegen, nu de eigenaren aangeboden hebn-en de daaraan 
verbonden kosten te betalen. In deze omstandigheden, Mijn-
heer de Voorzitter, vind ik. in aansluiting aan het betoog 
van den heer Binnerts en dat van den heer van Swaay, geen 
vrijheid om voor het ontwerp te stemmen. 

De heer van Wassenaer van Catwijck: Mijnheer de Voor-
zitter! De Minister heeft ons gezegd, dat een onderzoek 
cenigo maanden zou duren en dat hot daarom niet kon. Maar 
als men er zeker van is. dat er artesisch water is, maar do 
hoeveelheid misschien niet groot genoeg is op den duur, dan 
kan het toch wel voor eenige maanden voldoende zijn en zou 
men dat water kunnen aanboren, en wanneer dan blijkt, dat 
het niet voldoende is. kan men nog altijd doen wat nu wordt 
voorgesteld. Ik zie dus ook geen noodzaak voor deze ont-
eigeniiig. 

De heer B t rgsma: Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof dat 
de zaak werkelijk te eenvoudig wordt voorgesteld, wanneer 
men zegt, dat binnen een week kan worden onderzocht wat 
men vraagt te onderzoeken. Dat is absoluut in strijd met de 
feiten. Ik ben zelf een tijd lang betrokken geweest bij aller-
lei onderzoekingen om te komen tot het vinden van goed 
water en dan is het niet alleen de vraag of er op een bepaald 
punt water is en of er op een bepaald punt een afsluitende 
laag is tusschen het oppervlaktewater en het water er onder. 
Het is ook de vraag, of er een voldoende hoeveelheid water is 
en of de afsluitende laag zich wel uitstrekt over een zoo 
groote oppervlakte, dat inderdaad geen sprake kan zijn van 
verontreiniging van het onderste water. Het blijkt dikwijls, 
dat over een afstand van een half uur in die afsluitende laag 
plekken zijn, die het water wel degelijk doorlaten en dat er 
op die manier wel degelijk infe-etie van het onderste water 
door het oppervlaktewater kan plaats hebben. 

Het betreft h ier een bij uitstek groot belang voor de volks-
gezondheid van honderdduizenden menschen, dat niet mag 
worden opgeofferd aan de vraag, of er al of niet binnen een 
korten tijd kan worden aangetoond, dat er artesisch water is, 
en of het mogelijk is, aan deze onteigening te ontkomen • dat 
acht ik onverantwoordelijk. 

Men zal een zeer uitgebreid onderzoek moeten instellen, 
dat o. a. voor Amsterdam jaren geduurd heeft: daarbij is men 
tot de conclusie gekomen, dat die voorziening voor Amster-
dam niet is aan te bevelen. 

_ Tot nu toe is er in Nederland geen enkele deskundige, die 
zich stelt op het standpunt van den heer Verbeek. 
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464. Onteigening in de gem. Wassenaar v/d uitbreiding v/d spranken der Duinwaterleiding der gem. 's Gravenhage. 

(Bergsma e. a.) 
Ik heb indertijd iemand gasproken, die in Duitsc-hland 

heeft pest aan aan het hoofd van een waterleiding van een 
aanzienlijke stad, en deze verklaarde zich ook absoluut tegen 
de zienswijze van den heer Verbeek. 

En dan, Mijnheer de Voorzitter, wat is er voor overwegend 
bezwaar tegen, om deze wet aan te nemen? 

De heer van der Fel tz : Dat het algemeen nut niet va»t-
staat. 

De heer Bergsma: Maar wanneer niet vaststaat, dat de 
•volksgezondheid niet geschaad wordt door verwerping van 
dit wetsontwerp, weegt dat toch oneindig veel zwaarder; ook 
veel zwaarder dan de mogelijkheid, dat een van de deskun-
digen tegenover 10 anderen gelijk heeft! 

Mijnheer de Voorzitter! ik durf die verantwoordelijkheid 
niet op mij te nemen, en daarom hoop ik van harte, dat het 
wetsontwerp zal worden aangenomen. 

De heer Tan Kol : Mijnheer de Voorzitter! Ik moet een 
klein misverstand wegnemen, daar ik niet goed schijn te zijn 
begrepen. 

Het korte onderzoek geldt alleen de vraag, of er in Neder-
land artesisch water aanwezig is, wat volgens den Minister 
door vrijwel alle deskundigen wordt ontkend. Welnu daar-
voor behoeft men geen boringen te doen. Men behoeft slechts 
naar Gelderland te gaan of naar andere plaatsen, ook in de 
duinen, waar water in de drukbuizen aanwezig is. Blijkt dan, 
dat het water daar hooger staat in de buizen dan er buiten en 
bet op sommige plaatsen'zelfs naar boven spuit, dan heeft 
men immers met artesisch water te maken en is de zaak 
beslist. 

De qualiteit van het water is bijna zeker uitstekend, want 
de ondoordringbare laag houdt verontreiniging door het 
oppervlaktewater tegen. 

De heer Bergsma: De uitgehreidheid van die ondoordring-
bare laag moet dan toch eerst vaststaan! 

De heer van Kol : Er is waarschijnlijk één ondoordringbare 
laag van de Vechtstreek of de Geldersche vallei tot aan het 
strand. Wanneer die laag op enkele plaatsen ontbrak, zou 
aldaar het water vanzelf naar boven komen. Doch waar het 
nu om gaat is de ai of niet aanwezigheid van artesisch water, 
waardoor de geheele duinwaterqxiaestie een ander aanzien 
zou verkrijgen. 

Waarom gaat men door dik en dun mede met de deskun-
digen, die zich toch ook kunnen vergissen? Ik heb zooeven 
immers nog aangehaald, dat voorname eeTste deskundigen op 
dit gebied, de directeuren van de Amsterdamsche duinwater-
leiding, zich in 1903 deerlijk hebben vergist. En, herinner 
ik mij wel, dan werd ook voor de Haagsohe duinen de heer 
Stam tegen andere geleerden in het gelijk gesteld, toen hij 
het steeds meer in de diepte zocht. Wanneer men toen in 
beide steden betzelfde blinde geloof had getoond als thans, 
zou men voor millioenen schade hebben geleden, en zou men 
dezelfde onhandigheid hebban begaan, die men heden hier 
tracht te verdedigen door zelfs elk nader onderzoek te wraken. 

Waaroin dan toch ziiük oen verregaande onwil, daar men 
zonder eenige kosten een onderzoek kan instellen naar een 
zaak, waaraan zoo groote belangen voor geheel Nederland 
zijn verbonden? 

De beer van der Fel tz : Mijnheer de Voorzitter! Mag ik 
nog even het woord, voordat de Minister aan het woord komt? 

Ik meen niet te veel te zeggen, wanneer ik beweer, dat deze 
geheele Vergadering, wanneer er bij all© deskundigen geen 
twijfel bestond omtrent de noodzakelijkheid van dit wels-
ontwerp met het oog op de eischen van de volksgezondheid, 
bereid zou zijn een beslissing te nemen, die met die eischen 
ten volle rekenine hield. 

Maar zoolang het verschil van meening onder de deskun-
digen niet tot oplossing is gebracht en er dus nog aanleiding 
tot twijfel bestaat, kan het voor ons niet vaststaan, dat het 
algemeen nut deze onteigening vordert. 

(van der Feltz e. a.) 
Onder die omstandigheden zou ik het voorstel willen doen, 

om de behandeling van dit ontwerp aan te houden en de 
Regeering zoodoende in de .gelegenheid te stellen om het 
onderzoek, waarop deze Vergadering reeds verleden jaar heeft 
aangedrongen, alsnog te doen instellen. 

De heer Slingenberg zegt, dat dit in strijd is met de Grond-
wet en dat ik dit zelf zou hebben gezegd, toen bij de bespre-
king over de zaak van het verleenen van een subsidie aan de 
maatschappij Zeeland een dergelijk voorstel door hem zou 
zijn gedaan. 

Maar de heer Slingenberg vergist zich, hij heeft toen een 
motie voorgesteld om die zaak aan te houden, met de becloe-
ling, zoodoende de gelegenheid te scheppen om daaraan een 
geheel gewijzigden grondslag te geven. Daartegen heb ik mij 
toen veraet, maar thans doe ik alleen een voorstel om dit wets-
ontwerp aan te houden, ten einde aldus aan de Regeering de 
gelegenheid te geven, intusschen een te dezer zake, hier vrij 
algemeen voor de beoordeeling noodig geacht, onderzoek 
alsnog te doen instellen. 

De heer Ruys de Beerenbrouck, Minister van Binnen-
landsche Zaken: Mijnheer de Voorzitter! De Regeering kan 
zich niet vereenigen met een uitstel om deze eenvoudige 
reden: alle Nederlandsche deskundigen, behalve de heer Ver-
beek, zijn het eens. 

Er moet dus gezocht worden naar een niet-Nederlander. 
Hoeveel tijd gaat daarmede heen ? 

Stel een niet-Nederlander wordt door de Regeering bereid 
gevonden zijn uitspraak te geven. Dan zal die uitspraak of 
gelijk zijn aan die van alle deskundigen, uitgezonderd den 
heer Verbeek, en dan gaat de zaak natuurlijk zonder opont-
hond door. 

Een andere mogelijkheid is, dat die uitspraak niet gelijk-
luidend is met die der Nederlandsche zonder den heer Ver-
beek. Waarom moet de Regeering dan de Nederlandsche des-
kundigen achterstellen bij die uit den vreemde? 

De heer van Kol : Omdat zij meer bewijzen van onkunde 
gegeven hebben. 

De heer Ruys de Beerenbrouck, Minister van Binnen-
landsche Zaken: Mijnheer de Voorzitter! Ik wist niet dat de 
heer van Kol de meening was toegedaan, dat de minderheid 
moest regeeren. 

Men zou ook meerdere experts kunnen nemen, en zien of 
die het onder elkander eens waren, maar waarom moet men 
die buitenland sche experts de voorkeur geven boven de 
Nederlandsche ? 

Het is niet enkel dit Kubinet, dat deze zaak heeft aan-
gevat, maar onder het Kabinet Cort van der Linden is ook 
een soortgelijk onderzoek ingesteld. De toenmalige directexir 
van het bureau voor watervoorziening was het niet met den 
heer Verbeek eens, de tegenwoordige directeur de heer Hane-
graaf evenmin. 

Dit alles leidt de Regeering er 'toe om te zeggen tot de 
Eerste Kamer: wees voorzichtig, het gaat hier om hooge 
belangen en wanneer men alleen omdat de heer Verbeek het 
met de deskundigen niet eens is, dit wetsontwerp wil ver-
dagen, dan kan men bij een volgende gelegenheid het alge-
meen nut in twijfel trekken, omdat er één deskundige met de 
overigen van meening verschilt. 

Bovendien, gelijk de lieer Slingenberg opmerkte, worden de 
priiizen van den grond ter plaatse steeds hooger. 

De gevolgen daarvan zijn voor het waterleidingsbedrijf 
in den Haag niet te overzien. 

Ik zou nog andere argumenten kunnen aanvoeren, maar 
de zaak lijkt mij voldoende besproken en ik zeg nogmaals: 
de Regeering raadt de Eerste Kamer ten sterkste aan dit 
ontwerp aan te nemen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
De Voorzit ter : Door den heer van der Feltz is voorgesteld 

de verdere behandeling van dit ontwerp van wet aan te 
houden ten einde der Regeer ing de gelegenheid te geven 
een nader onderzoek in te stellen. 
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38ste VERGADERING. 
68. Herziening der 

(Voorzitter e. a.) 
Het voorstel van den heer van der Feltz wordt in stem-

ming gebracht en met 14 tegen 13 stemmen aangeuomen. 
Vóór hebben gestemd de heeren Geertsema, Fokker, van 

den Berg, van der Feltz, Franssen, d'Aumale van Harden-
broek, van Kol, de Vos van Steenwijk, van Wassenaer van 
Catwijck, van der Hoeven, Smeerige, van Swaay, van Houten 
en Dojes. 

Tegen hebben gestemd de heeren de Waal Malefijt, Gilis-
8en, Binnerte, Idenburg, mevr. Pothuis—Smit, de heeren 
Bergsma, van der Maesen de Sombreff, van Embdeu. van 
Basten Batenburg, Slingenberg, Blomjous, Reekers en de 
Voorzitter. * 

Bij deze stemming waren afwezig de heeren de Boer en 
Mendels. 

De Voorzit ter: Ten gevolge van deze beslissing wordt 
het ontwerp van wet n°. 464 van de agenda afgevoerd. 

Aan de orde zou thans zijn de behandeling van de motie 
van den heer Vliegen betreffende de militaire bewaking v an 
het gebouw der Kamer. Ik heb intusechen een telegram 
ontvangen van den heer Vliegen, meldende dat hij wegens 
ongesteldheid de vergadering niet kan bijwonen en ver-
zoekende de motie van de agenda af te voeren. 

Ik stel voor, overeenkomstig het verzoek van den heer 
Vliegen te besluiten. 

Daartoe wordt besloten; 

IV. Herziening der Ongevallenwet 1901 (58). 
De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Binner t s : Mijnheer de Voorzitter! Ik wil er even 
de aandacht op vestigen, dat een van de belangrijkste wijzi-
gingen van deze wet is de inlasch van art. 114a. 

In de tegenwoordig bestaande Ongevallenwet is het bestuur 
van de Rijksverzekeringsbank het wettelijk orgaan van de 
materie van de ongevallenverzekering. Nu wordt echter door 
art. 114a de deur geopend om daarop invloed uit te doen 
oefenen door den Raad van Arbeid. 

Daarbij toch is de bepaling opgenomen dat bij Koninklijk 
besluit daartoe gelegenheid gegeven zal worden. Maar toen 
het ontwerp werd ingediend, werden daarbij opgegev.-m eenige 
onderwerpen, die speciaal met de zaak van de verzekering in 
verband staan. Er werd opgegeven: de Raden van Arbeid 
zullen met vrucht hun medewerking kunnen verleenen bij 
het opbrengen door de werkgevers van de middelen tot dek-
king der uitgaven voor de ongevallenverzekering. De Raden 
staan immers uit hoofde van hun bemoeiingen met de invali-
diteits- en ziekteverzekering in voortdurend contact met 
werkgevers en werklieden, zoodat door hen loonverzwijgingen 
gemakkelijker dan zulks mogelijk is van uit het centrale 
punt, de Rijksverzekeringsbank, kunnen worden achterhaald. 

Toen dit ontwerp in de Tweede Kamer in de afdeelingen 
onderzocht werd, werd den Minister de wenk gegeven om het 
niet in deze wet op te nemen, maar liever in een latere wet, 
die de aansluiting der verschillende verzekeringswetten zou 
regelen. De Minister oordeelde het beter nu de gelegenheid 
te geven om de zaak aan de Raden van Arbeid te kunnen 
opdragen; dit wordt gedaan niet in een bepaald wettelijk 
voorschrift, maar de mogelijkheid wordt geopend dit te doen 
bij Koninklijk besluit. 

Toen echter dit ontwerp in de Tweede Kamer behandeld 
zou worden, werd korten tijd voor de zitting een groote wijzi-
ging in het ontworpen art. 114a aangebracht. Vroeger 
stond er: 

„Bij algemeenen maatregel van bestuur kan worden 
bepaald, dat aan het bestuur van den Raad van Arbeid 
wordt opgedragen: 

1*. de uitvoering van de bepalingen dezer wet en van j 
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gevallen wet 1901, 

(Binnerts e. a.) 
de ter uitvoering dier bepalingen genomen besluiten, 
welke verband houden met de premiebetaling aan de 
bank door de werkgevers, ten aanzien van wier werk-
lieden de bank het risico der verzekering draagt; 

2°. zijn medewerking te verleenen bq het vaststellen 
der loonen, welke voor de premieberekening in aanmer-
king zouden komen, indien de verzekerden, waarop die 
loonen betrekking hebben, voor risico der bank zouden 
zijn verzekerd; 

3°. zijn medewerking te verleenen bij de uitvoering 
van artikel 81a." 

Nu kwam daarvoor in de plaats: 
„Bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen werk-

zaamheden, betrekking hebbende op de uitvoering dezer 
wet, worden aangewezen, welke door de Raden van 
Arbeid zullen worden verricht." 

De Raden van Arbeid kunnen dus worden belast met de 
werkzaamheden die de geheele uitvoering der wet aan de 
Rij ksverzekeringsbank opdraagt. 

Dit heeft groote oppositie gevonden in de Tweede Kamer, 
Maar wat mij bijzonder gefrappeerd heeft, is de motiveering, 
die de Ministor daarvoor gebruikt, en nu is mijn bedoeling1 

alleen daaromtrent van den Minister een kleine inlichting 
te ontvangen. De Minister heeft gezegd: 

„Een van de groote grieven tegen de uitvoering van 
de Ongevallenwet is altijd geweest, dat het twee, drie 
weken duurde eer de menschen ,de eerste uitkeering ont-
yingen. Bij de bestaande, sterk gecentraliseerde regeling 
is dat niet andeis mogelijk en alleen door het land te 
verdeelen onder een aantal plaatselijke organen kan 
daarin verandering worden gebracht. De Raden van 
Arbeid kunnen er voor zorgen, dat de getroffenen aan-
stonds een voorloopige uitkeering ontvangen." 

De groote grief tegen de uitvoering van de Ongevallenwet 
is dus, dat de uitkeering van de rente zoo lang duurt. Ik 
begrijp nu niet recht hoe door de werking van het bestuur 
van den Raad van Arbeid dit zal kunnen worden verbeterd. 
Ik vind tooh vermeld in artikel 20 van de Ongevallenwet, dat 
de verzekerde recht heeft op een voorloopige uitkeering van 
70 pot. van zijn loon als de door het bestuur van de Rijks-
verzekeringsbank aangewezen geneesheer op den derden dag 
na het ongeval oordeelt, dat de verzekerde nog niet in staat 
is zijn gewonen arbeid te verrichten. Dat gaat dus spoedig 
en nu zou ik wel eens willen weten hoe dat door den Raad 
van Arbeid nog bespoedigd kan worden. De regeling is mis-
schien onvoldoende, zoodat de geneesheeren misschien een 
aansporing moeten hebben om hun werk spoediger te ver-
richten, maar hoe het door bemiddeling van den Raad van 
Arbeid nog vlugger kan gaan, begrij<p ik niet. Men zal toch 
altijd een college moeten hebben, dat beslist over de defini-
tieve uitkeering, maar hier is sprake van een voorloopige 
uitkeering. Ik zou dus gaarne van den Minister hooren, op 
welke wijze hij zich voorstelt dat de Raad van Arbeid met 
meer spoed uitkeering aan den verzekerde kan verschaffen. 

De heer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik geloof dat bij den geachten afgevaardigde een klein 
misverstand bestaat ten aanzien van het artikel, dat hij aan-
haalt uit de Ongevallenwet. Dit meet men zoo verstaan, dat 
door een dokter moet worden geconstateerd, dat de gevolgen 
van het beweerde ongeval van dien aard zijn, dat de getroffene 
langer dan tweo dagen niet kan werken, maar daaruit mag 
niet worden afgeleid dat die dokter vaststelt, dat de men een 
tijdelijke uitkeering zal krijgen. Dat wordt vastgesteld door 
het Bankbestuur in Amsterdam. Als er op het een of andere 
dorp een ongeval heeft plaats jjehad, vermeldt de behandelen. 
de geneesheer in de ongevalsaangifte zijn oordeel over den 
aard van het letsel en omtrent den vermoedelij ken duur der 
arbeidsongeschiktheid. Op grond daarvan heeft de man echter 
nog niet een uitkeering, maar naar aanleiding van deze onge-
valsaangifte wordt aan den ter plaatse bevoegden agent der 
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Bank opgedragen een onderzoek in te stellen of, en, zoo ja, 
tot welk bedrag, de getroffene recht heeft op scbadeloosstel-
ling. Eerst daarna wordt overgegaan tot het toekennen van 
een uitkeering. Die beslissing heeft terugwerkende kracht. 
Nu heb ik naar aanleiding van een vraag, die petlaan is door 
een der leden van de Tweede Kamer, een statistiek overgelegd, 
waaruit blijkt, dat het in den regel twee tot drie weken duurt 
eer die uitkeering den man bereikt; dat was een gevolg van 
de sterke centralisatie. Wanneer men nu het onderzoek decen-
iraliseert en opdraagt aan den Raad van Arbeid, zal de man 
zooveel sneller zijn tijdelijke uitkeering kunnen krijgen. De 
Bank zal don, zich grondende op het onderzoek van den Raad 
van Arbeid, kunnen overgaan tot toekenning eener tijdelijke 
uitkeering. 

Op deze wijze hoopt men bij een ongeval reeds in de eerste 
week te komen tot uit'keering van een tijdelijke uitkeering. 

Ik geloof, dat het misverstand bij den geachten afgevaar-
digde h ienn bestond, dat hij meende, dat de verklaring van 
den dokter in de ongevalsaangifte reeds vaststelde het recht 
op uitkeering, maar dit is niet zoo. Daarvoor is nog een uit-
gebreid onderzoek noodig, wil de Bank kunnen overgaan tot 
vaststelling van een tijdelijke uitkeering, en hoe eerder dat 
onderzoek plaats heeft, des te eerder zal de betrokken ver-
zekerde zijn uitkeering ontvangen. 

Ik hoop, dat de geachte afgevaardigde met deze toelichting, 
die ik ex improviso geef, zal tevreden zijn. 

De beraadslaging wordt gesloten en het ontwerp van wet 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen; 

V. Wettelijke bescherming van het diploma voor zie-
kenverpleging (219); 

VI . "Verklaring van het algemeen nn t der onteigening 
van gronden, noodig voor den bouw van woningen te 
Delft, t e r voorziening in den woningnood (433). 

Deze ontwerpen van wet worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen; 

V I I . Nadere aanvulling van de Onteigeningswet (64). 
De beraadslaging wordt geopend. 
De heer van Wasseneer van Catwijck: Mijnheer de Voor. 

zittex! Deze wet bedoelt bevordering van het productief 
maken van gronden, en zij doet dat door het Rijk, provincies, 
gemeenten of een vereeniging, met toestemming van de 
Kroon, onteigeningsbevoegdheden te geven in alle gevallen, 
waarin zij meenen of beweren, den grond meer productief te 
kunnen maken dan de eigenaar dat doet. 

De wet gaat hierin m. i. veel te ver. Zij ziet voorbij, dat 
de eigenaar de eerste rechten behoort te hebben op den grond. 
E r kunnen allerlei omstandigheden en redenen zijn, waarom 
hij zijn grond niet verbetert. Het kan zijn, dat de eigenaar 
meent, dat de grond spoedig bouwterrein zal worden en dat 
het geld, dat hij besteedt aan verbetering voor landbouw-
doeleinden, vrijwel weggeworpen geld is. Nu komt er een 
gemeente of een vereeniging, die bedenkt, dat als zij dat geld 
uitgeeft en het land wordt later bouwterrein, zij daarmee 
winst zal maken. Voor haar is het dus een zaak, waarmee 
winet valt te behalen, maar voor den eigenaar is het een 
zuiver verlies, wanneer hij dat geld moet uitgeven, dat over 
eenige jaren weggeworpen is. 

Nu rijn ei eenige bewaren genoemd in de wet, artikel 129 
o. a., waarop de zaak moet afstuiten, namelijk dat die gron-
den niet zullen worden onteigend welker opbrengst niet be-
langrijk zou kunnen verhoogd worden. Zulke grond bestaat 
eenvoudig niet. Men kan van alle gronden de opbrengst ver-
hoogen als men niet op de kosten let. Bedoeld is dus natuur-
lijk de netto opbrengst der gronden. Dus de eigenaar zegt, 
dat de netto opbrengst van deze gronden niet verhoogd kan 
worden, en wanneer dat bezwaar wordt aangenomen, dan 
stuit de zaak daarop af. 

Maar als dit bezwaar nu eens niet wordt geloofd, dan 
wordt die grond toch onteigend en als dan later blijkt, dat 
de eigenaar toch gelijk heeft gehad, dan is daarop voor hem 
geen redres, en dan zijn de voordeden, als de grond later eens 
meer waarde kreeg, bij voorbeeld als bouwterrein, voor den-
pene, die onrechtmatig dien grond onteigend heeft; al is dat 
dan geschied bij wet, dan toch niet volgens de bedoeling van 

(van Wassenaer van Catwijck e. a.) 
de wet, welke is, dat de onteigening geschiedt, wanneer de 
opbrengst vermeerderd kan worden. 

Maar er zijn nog andere bezwaren, bij voorbeeld in 
art. 129, I I I . 

Als de eigenaar zegt, dat hij zelf den grond wil verbeteren, 
zal de wil wel meestal aanwezig zijn, maar er staat in dat 
artikel bij, dat hrj dat ook moet kunnen. 

En nu kan dus zich het geval voordoen, dat de man het 
niet kan omdat de gemeente onteigening wil en hem belet 
te verbeteren. Ik denk bij voorbeeld aan een geval van 
drooglegging, door afwatering of afzanding van gron-
den, dat zeer gemakkelijk belet kan worden door een ge-
meente, die wegen heeft waardoor men moet kunnen gaan 
om dat te doen, en die door den toegang te weigeren door 
deze wegen den eigenaar beletten kan zijn gronden te ver-
beteren. 

Dan onteigent de gemeente de gronden en doet zelf de 
verbetering. Dat is toch niet een letten op de belangen van 
de eigenaars. 

Nu zal de Minister misschien denken, dat hij dan zal 
weigeren de onteigening toe te staan. Maar dat kan de 
Minister niet weigeren, want de eigenaar kan het niet doen. 

De Minister moet het dus toestaan, hoewel hij zelf heel 
goed weet, dat de zaak niet in den haak is en dat de gemeente 
zelf daaraan schuld is, dat de ander het niet kan doen. 

Het doel dat met deze wet dus in veel gevallen bereikt 
wordt, zal niet zoozeer zijn het bevorderen van ontginningen 
dan wel het bevoordeelen van gemeenten of vereenigingen 
ten koste van de grondeigenaren, want den eigenaren geeft 
deze wet niet het recht tot onteigenen van dat, wat zij noodig 
hebben om hun gronden te verbeteren. 

Was het zóó, dat de Minister hun dat recht zou kunnen 
toekennen of te hunnen behoeve kon onteigenen, dan zou 
het misschien goed gaan. Dan zou wellicht in het recht van 
de eigenaren kunnen worden voorzien. Zooals ik de zaak nu 
zie, kan dat niet en meen ik dus, dat ik aan deze zaak niet 
mijn stem kan geven. 

De heer Heemskerk, Minister van Justit ie: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde, die tegen dit wets-
ontwerp bezwaar maakt, de beer van Wassenaer van Cat-
wijck, begon te zeggen, dat dit ontwerp een onteigenings-
bevoegdheid geeft aan gemeenten en vereenigingen in alle 
gevallen, waarin zij meenen of beweren, dat zij de gronden 
meer productief kunnen maken en de eigenaar dit niet doet. 

Stel, dat dit ontweip reeds was aangenomen, en dat de 
Minister had gezegd, dat dit ontwerp gelegenheid geeft aan 
vereenigingen en gemeenten om gronden te onteigenen in 
alle gevallen, waarin zij meenen of beweren, dat zij die 
meer productief kunnen maken, zou dan de geachte afge-

ïdigde zich niet met recht er over beklaagd hebben, dat 
de Minister een dergelijke uitlegging aan dit ontwerp had 
gegeven ? 

Mijnheer de Voorzitter! Dat is natuurlijk niet de strekking 
van dit wetsontwerp, maar de gemeente of vereeniging, voor 
wie onteigening wordt gevraagd, moet aannemelijk maken 
aan de Krcon, dat zij inderdaad een werk kan op touw zetten 
en een werk zal op touw zetten, waardoor de productiviteit 
van den grond wordt verhoogd, en indien dat enkel is een 
meening of bewering, die niet op behoorlijke gronden rust, 
zal het natuurlijk plicht van de Kroon zijn om de onteigening 
niet toe te staan. 

Dat ligt niet alleen hierin, dat bezwaren kunnen worden 
ingebracht tegen het ter visie gelegde plan, maar dat ligt 
reeds allereerst hierin, dat er noodig zal zijn een uitgewerkt 
plan met uitvoerige kaarten van het werk en met grondtee-
keningen. Het ligt verder ook in een bepaling van het wets-
ontwerp, waarin staat, dat indien de onteigening is tot stand 
gekomen en het werk niet wordt uitgevoerd, de eigenaar den 
grond weer terugkrijgen kan. 

Wat is eigenlijk de strekking van dit ontwerp? Het is 
noodzakelijk om duidelijk te doen uitkomen, dat onder de 
werken van algemeen nut, waarvoor onteigening kan worden 
gevraagd, ook behooren ontginningen. 

Dat is een meening, die vroeger werd betwijfeld. In ver-
schillende omstandigheden kan het van belang zijn, dat men 
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ontginningen kan beschouwen als werken, waarvoor men kan 
onteigenen. De aanleiding daartpe is min of meer geweest 
een quaestie, die gerezen is bij een beperkt plan tot verbete-
ring van de afwatering van gronden in De Peel en de daaraan 
verbonden ontginningen, waarbij men steeds op deze moei-
lijkheid stuitte, dat men niet op het juiste oogenblik den 
eigendom van den grond kon verkrijgen en do eigendommen 
onredelijk werden opgedreven, wanneer geheel en al buiten 
toedoen van den eigenaar zekere werken van afwatering 
werden gemaakt. Toen is duidelijk geworden, dat voor al 
dergelijke gevallen, waarin men heeft braakliggende gron-
den, waaraan werk moet gedaan worden, als werk van alge-
meen nut, dat voor onteigening zou in aanmerking kunnen 
hamen, ook moet gelden ontginning. 

Ik vraag mij af: is het dat, waardoor de geachte afge-
vaardigde tegen dit ontwerp is, of zijn het bijkomstige om-
etandigheden, waardoor hij zich' tegen dit wetsontwerp 
verzet ? 

Hij stelt als voorbeeld, dat de eigenaar niet overgaat tot 
ontginning, omdat deze meent, dat de grond spoedig bouw-
terrein kan worden en het dus niet de moeite waard ie, dien 
eerst voor landbouwdoeleinden in cultuur te brengen. 

Inderdaad, Mijnheer de Voorzitter, het ie een zeer denk-
baar geval. Maar het is ook zeer denkbaar, dat in zulke 
omstandigheden de onteigening niet wordt toegestaan; dat 
men zal zeggen: het is niet de moeite waard in die omstan-
digheden te onteigenen; er is geen evenredigheid tusschen 
het algemeen nut en de conclusie die men uit dit algemeene 
nut van het werk trekt; dat algemeen nut is inderdaad, alles 
samengenomen, twijfelachtig. 

Een andere bedenking van den geachten afgevaardigde is 
deze, dat het in art . 129, 1°., geformuleerde bezwaar eigenlijk 
niets zou beteekenen, het bezwaar dat hierin zou bestaan: 

,,dat grond zoude worden onteigend, welks opbrengst 
niet belangrijk zoude kunnen worden verhoogd." 

De geachte afgevaardigde zegt: Zulke gronden bestaan 
er niet. Ik moet eerlijk bekennen. Mijnheer de Voorzitter, 
dat ik die bedenking niet heb begrepen. Grond, welks 
opbrengst niet belangrijk zou kunnen worden verhoogd, be-
staat er niet? Er zal toch zeker wel grond zijn, die onder die 
definitie moet vallen. 

Een ander bezwaar van den geachten afgevaardigde is, dat 
de eigenaar in het geval zou kunnen verkeeren, dat hij de 
opbrengst van den grond wel zou willen verbeteren, maar 
dat dit hem door de gemeente zelf wordt belet, omdat de 
gemeente hem niet de gelegenheid geeft den grond droog 
te leggen of af te zanden. 

Maar wanneer toch de gemeente blijkbaar den toeleg heeft 
den eigenaar te beletten zijn grond te verbeteren en zelf dat 
wil doen, na onteigening, dan zal tcch de eigenaar daaraan 
een bezwaar kunnen, ontleenen. Dat volgt uit 129, 3°. Er zou 
desnoods nog bijgevoegd kunnen zijn „indien maar de ge-
meente ham daartoe de gelegenheid l iet" . Maar dat is zoo 
analoog aan hetgeen er reeds staat, dat men dat bij een 
redelijke toepassing in rekening moet brengen. 

Artikel 129 is ook niet limitatief; er zijn vier bezwaren 
genoemd, maar er kunnen er meer zijn, en als die redelijk 
zijn, zal er ook rekening mede gehouden worden. 

De geachte afgevaardigde is er zeer sterk op gesteld, dat 
de eigenaar zelf in zijn recht op den grond wordt gerespec-
teerd. maar de Regeering is ook overtuigd, dat dit moet ge-
schieden voor zoover het redelijke aanspraken betreft. Maar 
naar de meening van de Regeering zijn er ook ernstige waar-
borgen, nl. dat er beswaren kunnen worden ingebracht en 
dat de onteigening alleen kan geschieden door de Kroon en 
alleen ten algemeenen nutte en ten name van de publieke 
lichamen, in artikel 123 genoemd, en rechtspersoonlijkheid 
hebbende vereenigingen, uitsluitend werkzaam in het belang 
van verheoging van de opbrengst van den grond, die door 
Gedeputeerde Staten toegelaten zijn. Daaruit blijkt, dat men 
inderdaad te doen moet hebben met een behoorlijk plan van 
onteigening, en, vermits de uitvoering van de wet in handen 
van de Kroon zelf gelegd is, kan zij er tegen waken, dat er i 
geen misbruik wordt gemaakt en dat er geen grond wordt 
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onteigend, waarvan door den eigenaar een behoorlijk gebruik 
gemaakt wordt. 

Maar er zijn in verschillende provincies, bijv. Brabant, 
Drenthe, Gelderland, gronden, waarvan geen behoorlijk ge-
bruik wordt gemaakt. Als er behoorlijk gebruik van.wordt 
gemaakt, kan men ook niet aannemen, dat de gemeente er 
op gesteld zal zijn, die gronden te onteigenen, terwijl het 
ook in het belang van de gemeenten is om gronden, die hot 
verblijf in de gemeente in zekere mate veraangenamen, in 
den toestand te laten waarin zij zijn. Men kan er dus op 
rekenen, dat dit ontwerp niet anders gebruikt zal worden 
dan voor de onteigening van gronden, aan welker ontginning 
werkelijk behoefte is. 

De geachte afgevaardigde zou ten slotte willen, dat aan 
de eigenaren ook gelegenheid werd gegeven om onteigening 
te krijgen van andere gronden, waardoor hij zijn gronden 
beter productief zou kunnen maken. Dit zou zijn een uit-
breiding van dit ontwerp en men heeft juist gemeend niets 
anders te moeten toelaten dan onteigening door het Rijk, 
do provincie, waterschappen en vereenigingen, die bepaald 
hun werk maken van ontginning en die dat altijd doen 
volgens een behoorlijk vastgesteld plan. 

Het komt mij dus voor, dat de geachte afgevaardigde zich 
met betrekking tot de practijk van dit wetsontwerp een niet 
zeer heldere en te ongunstige voorstelling maakt. Ik geloof, 
dat hetgeen, waarmee hij begon, nl. dat de onteigening zou 
kunnen geschieden wanneer men meent of beweert, den prro'.d 
meer productief te kunnen maken, niet is_de grondstelling van 
dit wetsontwerp, maar dat die grondstelling is, dat deugde-
lijke plannen van ontginning ten uitvoer moeten kunnen wor-
den gebracht, wanneer er inderdaad redelijke behoefte aan 
bestaat. 

De heer van Wassenaer van Catwijck: Mijnheer de Voor-
zitter! Het woord „beweren" is misschien wat te sterk ge-
weest, zoo heb ik het niet bedoeld. Ik heb bedoeld, dat men 
zich de voorstelling maakte en die ook uitte, dat men den 
grond zou kunnen verbeteren, terwijl het inderdaad niet 
waar was. 

Ik meen, dat de bedoeling van de wet is: netto-opbrengst, 
en de Minister heeft dat ook toegegeven. 

Mijn laatste bezwaar, dat de gemeente zelf het verbeteren 
van den grond door den eigenaar zou kunnen beletten, heeft 
de Minister niet voldoende kunnen wegnemen. Het eenige, 
wat de Minister kan doen is de wet niet toepassen, maar 
daarvoor wordt zij niet gemaakt. Daarom zeide ik, wanneer 
er in de wet stond, dat de Minister andere partijen kon 
dwingen te geven datgene, wat noodig is voor verbetering van 
den grond, zou de wet compleet zijn, maar nu is zij incom-
pleet en kan zij leiden tot groote onbillijkheden tegenover 
den eigenaar. 

Ik zal geen stemming vragen, maar indien over dit wets-
ontwerp gestemd wordt zal ik tegenstemmen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
Het ontwerp van wet wordt op verzoek van den heer 

Reekens in stemming gebracht. 
De uitslag van deze stemming is, dat zich 20 leden voor 

en 5 leden tegen het ontwerp verklaren. 
Vóór hebben gestemd de heeren Mendels, van der Hoeven, 

van der Maessen de Sombreff, van Erabden, van Basten 
Batenburg, Slingenber<" Smeenge, van Houten, Dojes, Geart-
s-ema, de Waal Malefijt, van den Borg, van der Feltz, 
Gilissen, Binnerts, Idenburg, van Kol, mevrouw Pothuis— 
Smit, de heer Berg^ma en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren Blomjous, Roekers, Fok-
ker, d'Aumale van IInrdenbroek en van Wassenaer van 
Catwijck. 

Afwezig waren bij deze stemmincr de heeren van Swaay, 
Fr.tussen, de Boer en de Vos van Steenwijk. 

De Voorzit ter: Aangezien uit deze stemming blijkt, dat 
het vereisic.ii te aantal leden niet meer aanwezig is, wordt de 
vergadering verdaagd tot Dinsdagavond a. e. te halfnegan. 
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