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28ste VERGADERING. 

Regeling v. werkz. — 2. Aanneming hoofdstuk V. Rijksbegr. 

(Voorzitter e. a.) 

instellen in verband met zijn niet-bevordering tot een hoogeren 
rang en het niet op verzoek eervol verleende ontslag van adres
sant (101), kon binnen den bij art. 102 van het Reglement van 
Orde bepaalden termijn, welke 1 dezer verstreek, niet gereed 
zijn met haar verslag. Zij verzoekt, bedoelden termijn te willen 
verlengen tot 15 Februari 1930. 

Ik stel voor, deze verzoeken toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, om aan de orde 
te stellen: 

na hoofdstuk VII B der Rijksbegrooting voor 1930, ter be
handeling in avondvergadering: 

het ontwerp van wet tot vaststelling van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor 
1930 (2); 

na hoofdstuk X der Rijksbegrooting voor 1930, ter behandeling 
in de dagvergadering: 

het ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk XI der 
Rijksbegrooting voor 1930 (2). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Verder stel ik voor, om, met het oog op het 
Sint-Nicolaasfeest, a.s. Donderdag de vergadering niet des 
avonds voort te zetten. De vergadering van dien dag zal door 
mij worden belegd tegen des voormiddags elf uur, ten einde 
des middags iets vroeger dan gewoonlijk te kunnen eindigen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Van den loop der behandeling van hoofd
stuk VII B zal afhangen, of ik een voorstel zal doen, om dezen 
voor den begrootingsarbeid verloren avond in te halen. Wij zijn 
door de uitgebreide beraadslagingen over de hoofdstukken IV 
en V der begrooting een stuk ten achter geraakt, zoodat, wan
neer dit door den korten duur van de behandeling van hoofd
stuk VI I B niet wordt ingehaald, het houden van een extra ver
gadering wellicht niet zal zijn te ontgaan. 

Ik geef thans het woord aan den heer Wijnkoop, die het ge
vraagd heeft. 

De heer Wijnkoop: Mijnheer de Voorzitter! H e t spijt mij, 
dat ik weer moet vragen hoe het nu staat met de regeling van 
de interpellatie over Indonesië. Ik weet, dat het misschien, 
of liever zeker, niet aan u ligt, maar de zaak is van zoo groot 
belang, dat, nu het weer December is geworden en wij nog 
altijd geen voorstel hebben, waaruit zeker blijkt, da t die inter
pellatie aan de orde komt, ik daarover toch nog wel eens een 
vraag wil stellen. U zult mij toegeven, dat de zaak van het 
grootste belang i s ; de manier, waarop tegenwoordig tegen de 
P.N.Ï . wordt opgetreden en waarop haar leden in de gevangenis 
worden geworpen, maakt deze zaak meer dan ooit dringend. 
Ik vraag dus, 'wat u denkt te doen om er voor te zorgr.n, dat 
deze interpellatie volstrekt nog in deze maand kan worden 
behandeld. 

De Voorzitter: Ik kan den heer Wijnkoop antwoorden, dat 
ik door overmacht gedwongen ben, deze interpellatie niet aan 
de orde te stellen. He t valt mij zeer moeilijk, een interpellatie 
te doen houden, terwijl er geen interpellant i s ; dus dit moet 
voor den heer Wijnkoop een reden zijn, om te berusten in de 
door mij gevolgde gedragslijn. He t spijt mij, dat het door den 
loop van zaken nu eenmaal niet anders kan. Ik hoop, dat de 
heer Wijnkoop geduld zal oefenen. Wellicht is het mogelijk, 
dat de heer de Visser binnen zeer korten tijd de vergaderingen 
van dit college weer kan biiwonen en dan zal ik met bekwamen 
spoed zorgen, een voorstel aan de Kamer te doen. 

— 3 DECEMBER 1929. 

1930. — 163. Verl. v. d. geldigheidsduur v. tijd. bep. vaccinatie. 

(Wijnkoop e. a.) 

De heer Wijnkoop: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb zelf ge
zegd, dat ik zeer goed begrijp, dat het niet aan u ligt, maar 
nu vraagt u mij geduld te oefenen. Dat is voor deze zaak toch 
wel uiterst moeilijk en, hoewel ik volkomen begrijp thans geen 
voorstel te kunnen doen, zal ik toch met mij zelf moeten over
wegen, wat mijnerzijds te doen staat, om te zorgen, dat de 
zaak, als het eenigszins kan, nog in December aan de orde 
komt. 

Aan de orde is de stemming over het ontwerp van wet tot 
vaststelling van het Vde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
1930 (2) . 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan den heer Wijnkoop, 
tot het afleggen van een korte verklaring. 

De heer Wijnkoop: Mijnheer de Voorzitter! Als ik ook bij dit 
hoofdstuk hoofdelijke stemming heb aangevraagd, dan is dat 
voornamelijk om door mijn stem tegen nog eens uitdrukkelijk 
naar voren te brengen, dat ik het antwoord van den Minister 
in zake zijn houding ten aanzien van de burgemeesters en de 
burgerwachten, in zake de werkverschaffing en de werkenden 
op het land als volkomen niets zeggend, maar in verband met 
's Ministers daden des te dreigender beschouw voor het 
strijdende proletariaat. 

He t ontwerp van wet wordt aangenomen met 68 stemmen 
tegen 1 stem. 
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Vóór hebben gestemd de heeren Nolens, Marchant, dr. Vos, 
Bongaerts, van Dijk, van Vuuren, Kortenhorst, Schaepman, ter 
Laan, Kupers, Feber, van Braambeek, van Boetzelaer van 
Dubbeldam, Sannes, van Rappard, van Dis, van der Sluis, 
Brautigam, Hiemstra, Snoecïc Henkemans, Tilanus, Oud, 
mejuffrouw Westerman, de heeren Slotemaker de Bruine, 
Duymaer van Twist, Lingbeek, van Voorst tot Voorst, Aalberse, 
Beumer, Ament, Kersten, Rutgers van Rozenburg, Ebels, 
Smeenk, van de Bilt, Heemskerk, Guit, Suring, van der Meijs, 
Zandt, Uijen, J . Vos, F . Vos, van Kempen, Kuiper, Kamp
schöer, Drop, Severijn, Schouten, Knottenbelt, Hermans, 
mejuffrouw Groeneweg, mevrouw de Vries—Bruins, de heeren 
Teulings, de Wilde, mevrouw Bakker—Nort, de heeren van 
Poll, IJzerman, Loerakker, Goselin.g, Engels, van der Heide, 
Joekes, Moller, van Hellenberg Hubar, mejuffrouw Meijer, de 
heer Schaper en de Voorzitter. 

Tegen heeft, gestemd de heer Wijnkoop. 

De Voorzitter: Ik stel voor, den maximum spreektijd bij de 
algemeene beraadslaging over hoofdstuk VII B der Rijksbegroo
ting voor 1930 te bepalen op 20 minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van wet tot 
verlenging van den geldigheidsduur van tijdelijke bepalingen 
betreffende de vaccinatie, vervat in de wet van den Uden 
Februari 1928 (Staatsblad n°. 29), zooate zij is gewijzigd bij 
de wet van 29 December 1928 (Staatsblad n°. 523) (163). 

De Voorzitter: Ik stel voor, den spreektijd in eersten termijn 
te bepalen op ten hoogste 20 minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 
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