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32ste VERGADERING. 

2. Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1912. 

(Rc'KOUt, Minister van Justitie, e. a.) 

ik ineen op dit gebied ook getoond te bebben dat de opmer-
king omtrent mijn streven nnnr bezuiniging, die in do Me-
morie van Antwoord gemaakt is, mij ernst is. Ik heb op de 
bezoldiging van de ambtenaren aan liet Departement, zonder 
dat ik meen aan den dienst eenig nadeel te hebben toege-
bracht, aanzienlijk bezuinigd. Samenloop van omstandig-
heden maakte dit ook mogelijk en in zooverre zal ik mij geen 
bijzondere verdienste aanmatigen, maar waar aan elke onder-
afdeeling een zeer bekwaam on voor zijn taak berekend hoofd 
stond, kon de centrale afdeeling blijven in handen van den 
vroegeren directeur-generaal, thans secretaris-generaal van 
mijn Departement. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De onderartt. 35 tot en met 51 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelyke stemming aange-
nomen. 

Beraadslaging over onderart. 52, luidende: 
„Traktementen, toelagen en belooningen aan ambtenaren en 

beambten, hetzij tijdelijk, hetzij voor vast aangesteld, zoomede 
toelagen aan anderen wegens bewezen diensten, f 305062,50." 

De heer Troelslra: Mijnheer de Voorzitter! Ik wenscb een 
enkel woord te zeggen over het ontslag van een onderwijzer 
aan het Rijksopvoedingsgesticht te Amersfoort. Schriel, waarom-
trent de Regeering nadere mededeelingeu heeft gedaan op blz. 35 
van de Memorie van Antwoord. 

Ik vind het altijd een zaak van groot gewicht wanneer hier 
besproken moeten worden feiten die betrekking hebbeu op de 
rechtspositie van ambtenaren. Waar die rechtspositie nog steeds 
niet geregeld is. daar ligt het lot van de ambtenaren geheel in 
handen van de Regeering en moet te meer nauwlettend worden 
toegezien, dat de lïegcering haar groote macht iu deze met de 
meeste rechtvaardigheid en met de meeste zorg voor de belangen 
van de ambtenaren hanteert. Nu is bet voor my zeer 
de vraag of de Regeering inzake het ontslag van den 
heer Schriel haar taak wel op die wijze heeft opgevat. De zaak 
is niet uitvoerig in de stukken behandeld. Ik zal er nu ook 
niet veel van zeggen, maar ik meen toch in het kort de his-
torie van de zaak te moeten geven, zooals die mij uit de stukken 
enz. is gebleken. De zaak komt hierop neer, dat op 31 Augustus 
by het koninginiiefee-t aan dat Rijksopvoedingsgesticht te 
Amersfoort het Wilhelmus is gezongen in de open lucht en 
dat de heer Schriel bij die gelegenheid niet zijn hoofd heeft 
ontbloot. Laat ik zeggen, dat iets dergelijks ook is voorgekomen, 
niet ten opzichte van den l i e r Schriel, maar van iemand die 
zeker niet verdacht zal worden van eenige demonstratie tegen 
het Wilhelmus of tegen hetgeen er mede bedoeld wordt. De 
heer Dressellmys, de directeur van Justitie, heeft zich aan 
hetzelfde feit schuldig gemaakt, wanneer dat woord hier zou 
kunnen worden gebruikt. In bet begin vau September kreeg 
de heer Schriel van den directeur van het opvoedingsgesticht 
de mededeeling, dat hij rapport van deze zaak had gemaakt 
aan den directeur van justitie. Dat rapport was ingediend 
voordat de heer Schriel in de gelegenheid was gesteld zich te 
verdedigen, en nog voornat hij daarvoor gelegenheid had, kwam 
ook de straf reeds binnen, bestaande in schorsing voor den tijd 
van 14 dagen, met inhouding van salaris. 

De heer Schriel achtte zich daardoor bezwaard en kreeg den 
raad daarover dan maar eens te spreken met den directeur 
zelf. Blijkbaar heeft hy een onderhoud gehad met den 
heer Dres.-eltmys en deze schijnt hem den raad te hebben 
gegeven, vergiticnis te vragen. Nu moet men om vergif-
fenis te vragen, voor zich zelt moreel overtuigd zijn van schuld, 
anders kan men zich wel nader verklaren ; men kan, wanneer 
er een feit plaats heeft gehad waaruit blijkt dat het tot onjuiste 
en min aangename opvattingen aanleiding geelt, zeggen: ik 
zal zorgen dat een dergeln'k feit niet meer voorkomt; maar 
als men voor zich zelt niet het besef heeft iets verkeerds ge-
daan, gezondigd te hebben, is het natuurlyk zeer moeilijk 
vergiffenis te vragen. 

— 29 NOVEMBER 1911. 

(Hoofdstuk IV, Departement van Justitie.) 

(Troelstra.) 
De heer Schriel dan heeft zich gewend met een uitvoerig 

schrijven tot den directeur van het Ëyksopvoedingsgesticht en 
de motieven medegedeeld die hy voor zyn houding had. Hij 
heeft geprotesteerd tégen elke opvatting als zou daarin eenige 
demonstratie van welken aard dan ook gelegen zyn, en mede-
deelingen gedaan, waardoor de zaak geheel wordt overgebracht; 
op bij uitstek intiem, persoonlyk terrein. Ik zal de Kamer 
niet vermoeien — daarvoor is het uur te ver gevorderd — 
met het voorlezen van dat geheele stuk, maar om to kennen 
te geven wat ik bedoel, zal ik er enkele zinsneden uit mede-
deelen. 

«Gaarne wil ik op deu voorgrond stellen, dat het niet afnemen, 
van mijn hoofddeksel tydens het spelen van het Wilhelmus 
absoluut niet demonstratief geschiedde. Ik heb allerminst een 
demonstratieve natuur en ben zelfs wars van grootdoenerij en 
aanstellerij. Het ging hier dan ook geenszins om een demon-
stratie, maar om een uiting van myn persoonlijkheid." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zelf heb een eenigzins Noorsche 
natuur en in de literatuur, vooral in de werken van Björnson 
en Ibsen, heb ik vaak menschen aangetroffen die er blijkbaar 
dezelfde psychische eigenschappen op na houden als deze man, 
een zekere overgevoeligheid, op sommige punten, een zekere 
vrees om met bepaalde dingen voor den dag te komen. Ieder 
die dit stuk leest, ziet dat dit het geval is bij dezen man. Hy 
deelt mede hoe hy als kind reeds b.v. haast niet er toe kon 
komen personen die gefeliciteerd moesten worden met verjaar-
dag of Nieuwjaar te felicitceren, hy deelt mede hoe hij door 
een zekere innerlijke terughoudendheid weerhouden is allerlei 
dingen te doen, waarin een ander mensch niet het minste 
bezwaar ziet, vooral dingen die op zekeren vorm berusten, en 
dat hij voor 't doen van zoo'n vorm voor zich zelf een heel 
sterken persoonlijken impuls noodig had. Die psychologische 
quaestie kan natuurlijk in een debat als dit niet worden uit-
gewerkt, maar dat dergelyke naturen bestaan geloof ik dat 
ieder zal toegeven. 

Welnu, op den 31sten Augustus heeft die man den geheelen 
dag rondgeloopen al maar denkende:hoe moet dat afloopen? 
Hy deelt dit mede: „Ik deed dit (het niet ontblooten van het 
hoofd) geenszins met genoegen, ik was zelfs bevreesd voor een 
komend conflict en probeerde al het mogelijke om dit conflict 
te vermijden. Eerst heb ik getracht, mijn jaarlijksch verlof 
omstreeks 31 Augustus te krygen, hetgeen niet kon worden 
toegestaan. Toen beproefde ik een vrijen dag te erlangen, om 
toch vooral maar niet voor de noodzakelijkheid te worden ge-
plaatst, dingen te moeten doen, waartegen myn natuur zich 
verzet en die ik eerlykheidshave uit vryen wil niet mag doen. 
Het geheele personeel moest evenwel dien dag dienst doen, en 
ten leste heb ik dien dag blootshoofds in de inrichting geloopen. 
om het feit, dat ik gepleegd heb, te kunnen ontgaan. 

Het gaan naar buiten dwong my, de pet op te zetten, en 
toen het onvermijdelijke oogenblik kwam, heb ik mij zooveel 
mogelijk op den achtergrond, achter de jongens geplaatst." 

Men kan zeggen: dat is een eigenaardigheid en ik beu zoo 
niet, maar die man is nu eenmaal zoo. Hier was een overge-
voeligheid, maar niet een vooropgezette wil om te handelen 
tegen de reglementen, eD in stryd met de taak die van den 
man werd verlaugd. 

In dat stuk van 13 September zegt hü verder: „Ware mij 
bevolen, de pet af te nemen onder het spelen van het Wil-
helmus, dan zou ik zeker, mijn eed getrouw, dit bevel hebben 
gehoorzaamd. Door dit bevel toch zou ik zelf niet de verant-
woordelijkheid van mijn doen hebbeu gedragen. Nu ik op minder 
aangename wijze ervaren heb, dat een dergelijk doen van mij 
wordt verlangd, wil ik dit gaarne voor het vervolg als een 
opgedragen last beschouwen, dien ik als ambtenaar heb uit 
te vonren. Ik sta op het standpunt, dat het Overheidsgezag 
geëerbiedigd moet worden zoolang het niet strydt met het 
Uoddelyk gezag." 

Waar hy zich dus volkomen bereid verklaart om in het 
vervolg wel te doen wat hy nu naliet, kan hy nu geen ver-
gifFenis vragen. Het moreele besef, dat hij heeft gezondigd, 
heeft hy niet. Er was geen kwade trouw, geen opzet. Hy 
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(Troelstra.) 
heeft zelf veel last en moeite van zyn houding gehad. Hij 
schrijft er dan ook by : 

»Ook al spijt het mg, dat myn doen een verkeerden indruk 
heeft gewekt, en al wilde ik gaarne dat er van een conflict 
geen sprake was geweest, ik kan mü zelf niet als stratschuldig 
zien. De daad, in de gegeven omstandigheden, kan door my 
niet worden veroordeeld." 

Ik kry'g uit dit schrijven den indruk, dat men hier niet heeft 
een slecht mensch, maar juist een bijzonder consciëntieus, 
misschien al te consciëntieus mensch. Eu waar hij zelf toegeeft 
te moeten erkennen, dat het misschien paedagogisch verkeerd 
was wat hy gedaan heeft, daar de jongens er verkeerde 
consequenties uit zouden kunnen trekken en waar hy zich 
bereid verklaart het in het vervolg als een hem opgedragen 
last te beschouwen, kan ik ook niet inzien, dat de man er als 
onderwijzer minder op is geworden. Juist het consciëntieuze 
in den man waarborgt, dat hy ook als onderwijzer goede 
eigenschappen zal heboen. 

Maar wat is nu het gevolg geweest van dit stuk waarin hy 
zün .houding verklaarde en verzocht de schorsing in te trekken ? 
Het gevolg van dit stuk is geweest, dat dezen man is mede-
gedeeld: vraag je ontslag; en als je dat niet doet, kry'g je het 
met 1 November. 

Het wil my voorkomen dat by dit niet verdiend heeft. Toen 
is daarop gevolgd een nadere verklaring en nu vindt de Minister 
in die nadere verklaring: de amende honorable die hy in het 
eerste schrijven miste. Wy lezen in de Memorie van Antwoord: 
.Die aanschrijving is dan ook teruggenomen, nadat uit een 
schriftelijk door hem afgelegde verklaring was gebleken dat het 
verkeerde van zyn handelwijze nader door hem werd ingezien " 

In den brief dien Schriel 27 October tot den Minister 
heeft gericht, komt evenwel het volgende voor: „Om myn in 
deze zaak ingenomen standpunt tegenover iedereen zoo zuiver 
mogelyk te houden, meen ik verplicht te zijn, Uwe Excellentie 
er op te wijzen, dat reeds in het schryven, dat aan myn ontslag-
aankondiging voorafging, eenzelfde verklaring als de boven-
genoemde werd opgenomen, zoodat nimmer kan worden beweerd, 
dat ik ook maar eenigermate myn zienswijze zou hebben ge-
wyzigd." 

Indien dit. juist is, is er geen verschil geweest tusschen de 
eerste en de laatste verklaring en dan begryp ik niet, waarom 
op de eerste verklaring de man is ontslagen en op de tweede 
dat ontslag weder is ingetrokken. 

Naar aanleiding van dezen brief van 27 October zegt de 
Minister in zyn schryven aan den heer Schriel: „dat tot de 
aanzegging van het ontslag is overgegaan op grond van de 
omstandigheid d t in strijd met zijne voorafgaande verklaringen 
van 9 September 1911, uit zyne nadere houding op lo Septem-
ber a. s. bleek, dat het verkeerde van zyn optreden op 'ó{ Au-
gustus j.1 slechts in zeer beperkten zin werd erkend en niet 
het afkeurenswaardige daarvan werd ingezien " 

Dit klopt niet geheel met hetgeen er in de Memorie van 
Antwoord staat; daar wordt door den Minister gezegd, dat hy 
het juiste inzicht van het afkeurenswaardige in zijn gedrag 
miste. Had men het beter gevonden dat deze onderwijzer van 
jongens by wie moreel besef en waarheidsliefde moet worden 
opgekweekt vergiffenis had gevraagd en aan zyn daad een 
cachet had gegeven dat hy nooit bedoeld had aan zyn daad te 
geven ? 

Ik wensch myn bezwaren tegen deze zaak aldus te formu-
Ieeren. Het komt my voor, dat de wyze waarop deze zaak 
behandeld is, niet is zooals het behoorde, omdat de man niet 
gehoord is voordat hy geschorst is. Ten tweede heeft men van 
hoogerhand niet het noodige inzicht, niet het noodige gevoel 
gehad voor het zuiver psychologische element in deze zaak dat alle 
strafschuldigheid opheft. Waar hoogstens kan worden gesproken 
van een zekere onbeholpenheid, zou ik de vraag willen stellen, 
waarom men dezen man die zaak zoo zwaar heeft aangerekend. 
En ik ben wel verplicht, die vraag te stellen, omdat die man 
behoort tot een klein groepje in ons land, dat in den laatsten 
tyd nog al eens over vervolgingen heeft te klagen. Deze man 
is namelyk Christen-socialist, hü is wel geen propagandist, doch 
hy verricht voor die groep administratieve werkzaamheden. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1911—1912. — I I . 

(Troelstra c. a.) 
Kan dit ook invloed hebben gehad, ik zeg uiet by dezen Minister, 
maar by zyn onmiddelliiken chef, den directeur van de inrichting? 
Ik wil hopen dat de Minister en zyn ambtenaren te hoog staan 

I om zicli door zulk een omstandigheid te laten bewegen, maar 
zy zyn natuurlyk by bet beoordeelen van de zaak afgegaan op 
de mededeelingen van den directeur vau het gesticht. En kan deze 
wellicht in het Christen-socialist zyn van dezen man aanleiding 
hebben gevonden om deze zaak sterker aan te schroeven dan anders 
het geval zou zyn geweest? Ik weet niet of de Minister weet, 
dat deze man tot dit clubje behoort, anders had er aanleiding 
kunnen zyn om zich te vergewissen, dat er geen sprake van 
kon zyn, dat deze man om zijn overtuiging indirect zou 
worden vervolgd. 

Myn conclusie is, deze man heeft zelf zyn ontslag genomen; 
wat hy heeft ondervonden heeft hem doen zien, dat hy beter 
deed met uit dezen tak van dienst weg te gaan, maar by heeft 
nog altyd de straf van 14 dagen schorsing met verlies van loon 
op zich zitten. Het geldt hier niet een zaak van geld, maar 
de man heeft niet het gevoel, dat hy iets verkeerd heeft willen 
doen, zijn bedoelingen waren zuiver. 

Hy heelt onmiddellijk toegegeven, toen hy wat van hem 
werd gevraagd als een opdracht beschouwde, toen heeft hy 
gezegd: ik zal doen wat gy van my verlangt. En het komt 
my dus voor, dat de straf van schorsing ten onrechte is ge-
handhaafd. Daarom zou ik den Minister de vraag willen stellen, 
of hy niet zou kunnen overwegen de zaak zóó te regelen, dat 
den man alsnog die 11 dagen loon ter hand werd gesteld. Het 
is niet om bet geld, maar om de zaak tot een goed einde te 
brengen. 

De lieer Regout, Minister van Justitie: De feiten zooals 
zij door den geachten afgevaardigde uit Amsterdam zijn 
medegedeeld zijn niet in elk opzicht juist en niet volledig. 
Zij zijn hem niet juist medegedeeld en bij heeft ze dus ook 
niet goed kunnen overbrengen. De zaak komt hierop neer. De 
onderwijzer Schriel had eenige dagen vóór den verjaardag 
van de Koningin aan eenige personen medegedeeld, dat hij 
voornemens was bij het zingen van het Wilhelmus op dien 
verjaardag zijn pet op te houden. Dit was hem afgeraden 
in zijn eigen belang, doch het was den directeur niet be-
kend. Hierdoor komen dus reeds in een ander daglicht de 
mededeelingen van Schriel, dat hij zich op allerlei wijzen 
had zoeken te onttrekken aan de feestviering; dat hij verlof 
had gevraagd, maar dat hem dit was geweigerd was waar, 
maar het was ook waar, dat hij verklaard heeft, dat hij zijn 
pet zou ophouden. 

Het was dezen zomer nog al warm, dus desnoods had hij 
op dien 31sten Augustus, op welken dag het, als ik mij goed 
herinner, mooi weer was, zonder pet naar buiten kunnen gaan 
bij het aanhooren van het Wilhelmus. Nadat hij te voren de 
gemelde verklaring had gedaan, heeft hij het zingen van het 
Wilhelmus bijgewoond met de pet op het hoofd en de pijp 
in den mond. De jongens stonden in carré, waarvan drie 
zijden gesloten waren, met het gelaat naar de binnenzijde 
van het carré. Vóór de open zijde stond de directeur, ter zijde 
achter een der flanken stond Schriel, Modat een derde van 
de jongens hem niet zag en twee derden hem wèl zagen. Toen 
heeft de directeur gelast: jongens, de petten af; wij gaan 
het Wilhelmus zingen. Schriel verdedigt zich, dat het bevel 
niet tot hem gericht was. Dit is juist, maar de onderwijzer 
die bij een dergelijk bevel van den directeur aan de jongens 
niet begrijpt, dat dit voor hem a fortiori geldt, ook al is 
het niet tot hem gericht, is geen paedagoog. Onder het zingen 
van het Wilhelmus heeft die onderwijzer de pet op het hoofd 
en de pijp in den mond gehouden. 

Daarover is hij geboord, niet ééns, maar herhaaldelijk 
vóór de schorsing. Het feit, dat hij vóór de schorsing niet 
gehoord zou zijn is niet juist. Nadat hij gehoord was zijn 
mij de feiten medegedeeld en toen heb ik geen oogenblik 
geaarzeld om hem voor dit absoluut indisciplinaire feit 14 
dagen te schorsen, met inhouding van salaris, dit als straf. 
De heb daaraan toegevoegd, dat deze onderwijzer in dit ge-
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(Regout, Minister van Justitie.) 

sticht in geen gevul blijven mocht, omdat dit paedagogisch 
tegenover do jongens niet kon; maar dat de onderwijzer kon 
blijven bij het Rijkstucht" en opvoedingswezen en elders zou 
geplaatst worden, indien hij inzag — niet indien hij ver-

iïfenis vroeg —, dat hij verkeerd gehandeld had en begreep 
at hij in de toekomst anders moest handelen. 

Dit en niet anders dan dit eischte ik, omdat dit voor mij 
was het criterium ot' ik had een behoorlijk onderwijzer. 

Mijnheer de Voorzitter! Die verklaring heeft Schriel ge-
geven 9 September; ook dit schijnt den geachten af ge-
vaardigde niet te zijn medegedeeld. Hij gaf op 9 Sep-
tember twee verklaringen, die beide voldoende waren. De 
tweede was zelfs overbodig en werd door hem uit zich zelf 
aan den directeur gebracht. Een van die verklaringen luidde 
aldus: ,,Toen ik op Koninginnedag tijdens het zingen van het 
Wilhelmus niet mijn pet afnam, oen ik te voren gaan staan 
achter de jongens. Toch is het mogelijk, dat enkele jongens 
mij gezien hebben. Had ik zoo kunnen gaan staan, dat geen 
enkele jongen mij op dat oogenblik kon zien, dan had ik het 
stellig gedaan. Daaruit volgt, dat ik een paedogogische fout 
beging, dat ik als onderwijzer en als opvoeder verkeerd han-
delde. Op dat oogenblik was ik mij daarvan niet bewust, 
nu wel." 

Deze verklaring was mij voldoende. In denzelfden geest 

Ïaf hij op denzplfden 9don September oen tweede verklaring. 
)a arna heeft Schriel enkele dagen verlof gehad. 

Met deze verklaringen stond de zaak zoo, dat Schriel kreeg 
wegens indisciplinnire handeliug, het ophouden van de pet 
en net houden van de pijp in den mond, 14 dagen straf. Ver-
ü-.er werd geëischt de verklaring die hij gat'. Hij zou toen 
overgeplaatst wordeu naar een ander gesticht. Schriel had 
daarna 4 dagen verlof. Toen is gekomen de lange brief. De 
geachte afgevaardigde heeft daaruit voorgelezen, ik meen 
alleen deze moot: ,,lk kan mij zelf niet strafschuldig zien. De 
daad in de gegeven omstandigheden kan door mij niet ver-
cordeeld worden." 

Op do ontvangst van dezen brief heeft de directeur hem 
gevraagd, om bij hem te komen en hem toen gevraagd: hoe 
Moet ik dien brief begrijpen? Bedoelt u uw eerste verklaring 
terug te nemen? 

Na de eerste verklaring van Schriel werd mij deze brief 
gegeven en uit dezen brief bleek mij, dat als dit de intieme 
convictie van Schriel was, hij als paedagoog niet was te hou-
den. Het speet mij zeer, ik maak niet gaarne ieru;iiid broo-
deloos, maar als dit zijn laatste woord was, kon ik hem niet 
houden. Die brief was een in- en uitgepraat om wee van te 
worden. Dit is geen flink man, om zoo iemand voor de jongens 
te stellen kon ik niet verantwoorden, maar de omstandigheid 
dat hij 4 dagen buiten Amersfoort was geweest en dat de 
stijl van den brief anders was dan die der eerste verklaring, 
deed mij denken: is hij onder anderen invloed geweest, is die 
brief hem gesuppediteerd ? De brieven van Schriel hebben 
twee stijlen. Toen hij terug was in het gesticht, kwam er weder 
een brief in den ouden stijl. Deze brief was zóó dat ik dacht, 
die brief is van Schriel zelf en daar stond in: 

„Mijne verklaring wordt dus deze: 
,,Op 31 Augustus handelde ik verkeerd, toen ik tijdens het 

zingen van het Wilhelmus mijn pet ophieid, hoewel ik het 
verkeerde van mijn daad op dat oogenblik niet inzag. In de 
toekomst zal ik dus anders optreden, wanneer het Wilhelmus 
gezongen wordt." 

Ik heb toen gedacht: welnu, nu zal ik Schriel behouden 
en toen kreeg hij zijn overplaatsing naar Avereest. Daarna 
was er spoedig quaestie van, dat hij van het Rijkstucht" en 
opvoedingswezen vandaan zou gaan om elders een staat to 
vinden. Vóór hij Avereest verliet deelde hij mede, dat hij 
vermoedelijk elders gaan zou. 

Toen hij Avereest verlaten had, kreeg ik weer een brief 
van den anderen stijl, het was weer eeD lange brief. In 
dien brief van anderen stijl werd eigenlijk weer hetzelfde 
gesegd: hij had zich nooit teruggetrokken, enz. Allee weer 
in strijd met den vorigen brief, pyramidaal stonden beide 
tegenover elkaar. 

(K ego ut, Minister van Justitie, e. a.) 

Hij kreeg toen de beschikking, waarvan een gedeelte ia 
voorgelezen door den geachten afgevaardigde uit Amster-
dam I I I . Schriel heeft ten slotte, in Avereest zijnde, zelf 
zijn ontslag ge raagd en in de burgersamenleving een be-
trekking gekregen, die hem blijkbaar naar zijn gading is. 

Dit is in het kort de geschiedenis. De man heeft straf 
verdiend door zijn daad: hij heeft deze gekregen en be-
houden. Als onderwijzer zou ik hem niet ontslaan, mits hij 
verklaarde in te zien. dat hü verkeerd had gehandeld en dit 
in de toekomst niet meer zou doen. Ik zie niet in. dat ik 
dezen man eenigszins te kort gedaan heb. Dat hij zoo is 
behandeld uit een politiek oogpunt, daaraan is eenvoudig 
niet gedacht. De man is Christen-socialist, dat wist ik, 
maar dat is voor mij geen motief geweest, anders had ik 
na zijn laatsten brief kunnen zeggen: de zaak was reeds uit 
bij den eersten brief van den andereu stijl, daaraan houd 
ik mij en nu is het uit. 

ik heb echter bij den derden brief van den eersten stijl 
weder genade voor recht laten gaan. redeneerende. dat ik 
daarin weder den man terugvond en hein derhalve wilde 
handhaven. Hij heeft toen zelf zijn ontslag gevraagd. 

Dit is in het kort de geschiedenis. 

De heer Troels t ra : Mijnheer de Voorzitter! Ik wil be-
ginnen met te zeggen, dat de Minister ons niet in de gelegen -
heid stelt om volledig te ooideelen over dio z°.er scherpzinnige 
onderscheiding, welke hij maakt tusschen de brieven van 
Schriel, die wel in zijn smaak vallen en die niet of minder 
in zijn smaak vallen. De Minister onderscheidt twee stijlen 
van Schriel, en leidt daaruit stilzwijgend af, dat er eigen-
lijk een macht is buiten Schriel, die Schriel nu en dan tot 
andere gedachten brengt. 

Als dat eenige beteekenis moet hebben, kan ik het niet 
ander3 opvatten dan dat de Minister meent, dat Schriel in 
deze niet geheel handelt voor zich zelven, maar zijn vrienden, 
de Christen-socialisten achter hem zitten en de Minister er 
derhalve politiek in ziet. 

De heer Rcgout, Ministervan Justitie: Absoluut niet, een-
voudig een vriend, die hem verkeerd raadt. 

De heer Troels t ra : Ik weet niet, wat die vriend moet 
doen. Wanneer de Minister meent, dat deze man door een 
vriend verkeerd geraden wordt, dan, dunkt mij, moet de 
Minister dien vriend meer aansprakelijk stellen dan Schriel 
zelf, dan had de Minister, waar hij telkens spreekt van den 
waren en niet waren Schriel, rekening moeten houden met 
den waren Schriel. Maar het verschil, dat de Minister in die 
twee Schrielen ontdekt heeft, is niet zoo groot om te zeggen, 
dat zij pyramidaal tegenover elkander staan. Geen quaestie 
van. 

In den brief van 13 September staat woordelijk: „Achteraf 
moet ik erkennen, dat er paedagogisch in mijn doen iets te 
misprijzen valt ." Hij geeft dat dus zelf toe. Alleen protes-
teert hij er tegen — volkomen te recht — dat hij eigenlijk 
iets moreel verkeerd moet noemen en daarvoor vergiffenis 
vragen, wat hij niet verkeerd noemen kan. 

In zijn schrijven van 13 September geeft hij toe, dat 
paedagogisch zijn optreden niet juist was; de Minister heeft 
uu voorgelezen wat op 9 September is gezegd, maar ik kan 
onmogelijk inzien het groot verschil tusschen het een en het 
ander. 

Nu zegt de Minister: deze man is wel gehoord. Als dr 
Minister dat zegt kan ik het moeilijk tegenspreken, maar het 
komt mij hoogst zonderling voor, dat deze man zou zijn ge 
hoord. Door wien? 

De heer Regout, Minister van Justitie: Door den direc-
teur, door den heer Dresselhuys en door den inspecteur, den 
heer Basquin. 

De heer Troe ls t ra : Hij moet gehoord zijn vóór 13 Septem-
ber Dat is de quaestie. Welnu, ik heb hier den brief van 
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13 September aan den directeur, die liem dan zou gehoord 
hebben en daarin zegt hij: ,.Zonder gehoord te worden ben 
ik gestraft voor het plegen van een feit" enz. En verder: 
,, ben ik dan ook van roeening, dat al te weinig rekening 
gehouden is met den rechtsregel, dat een beklaagde in de 
gelegenheid gesteld moet worden zich te verweren, en dat 
geen feit gekend kan worden zonder de nevenkennis der om-
standigheden, waaronder het werd volvoerd." 

Dat schrijft nu de man aan den directeur van het gesticht, 
die hem volgens den Minister zou gehoord hebben! Hoe is 
dat mogelijk? Ik denk dat het zal liggen hieraan, dat het 
woord „hooren" verschillend is opgevat. Hij wilde dat de-

Seen die hem gestraft had, hem ook zou gehoord hebben; 
aarover beklaagde hij zich. 
Het is altijd zeer moeilijk in dergelijke omstandigheden, 

als men met feiten te doen heeft, hier in de Kamer te komen 
tot bepaalde conclusies. Maar ook wanneer ik mij neder-
leg bij de feitelijke mededeelingen, zooals wij die van den 
Minister hebben gekregen, blijft voor mij bestaan in deze 
zaak het bezwaar, dat ik in den aanvang noemde. 

De Minister zegt: de man had reeds te voren te kennen ge-
geven dat hij zijn pet niet zou afzetten — dat zegt de man 
zelf ook reeds in zijn brief van 13 September. — Hij heeft 
dus eenige dagen te voren anderen gewaarschuwd, een con-
flict ziende aankomen. Dit is een aanvulling, maar het is niet 
in strijd met de voorstelling, door hem zelf van de zaak ge-
geven en door mij straks voorgelezen. 

Ik kan do gedachte niet van mij af zetten dat men ondanks 
alles toch een politiek luchtje in deze zaak heeft meenen te 
ontdekken. Het wil mij voorkomen, dat men hier te gestreng 
heeft gehandeld en dat men hier niet genoeg kennis heeft 
genomen van eigenaardige psychologische momenten in deze 
zaak en dat zij ook niet geheel juist is behandeld. Daarom 
spijt het mij dat de Minister geen termen kan vinden om aan 
het door mij gedaan verzoek te voldoen. 

De heer Regont, Minister van Justitie: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wensch nog een korte opmerking te maken. 

Ik heb straks iets vergeten, wat ik de note comique van 
deze zaak zou willen noemen; dat is: in hoeverre de direc-
teur-generaal met gedekten hoofde zou gestaan hebben bij 
het zingen van het „Wilhelmus". Een dag voordat de 
Koninging-Moeder het gesticht zou bezoeken, zijn er repe-
tities geweest van het zingen en onder één daarvan schijnt 
de directeur-generaal in de nabijheid gestaan te hebben en, 
zonder er aan te hebben gedacht, zijn hoed te hebben opge-
houden. Aan een dergelijk iets hebben wij wellicht allen 
ons wel eens schuldig gemaakt. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 52 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De onderartt. 53 tot en met 66 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

Beraadslaging over onderart. 6$bis, luidende: 
„Beloouinsren aan perinnen, me Ie te belasten met plaatselijk 

toezicht op in gezinsverpleging uitbestede minderjarigen, die 
ter beschikking van de Regering zijn postel 1 ot voor wier 
verpleging subsidie is verleend als be.loeld bij artikel 15 der 
wet van 12 Februari 1901 (SiaaisblaU n°. 64), f 30U0." 

De heer Snoeck Henkemans: Mijnheer de Voorzitter! 
Niettegenstaande het late uur, zou ik gaarne een enkele 
vraag tot den Minister willen lichten in verband met dit, 
bij Nota van Wijziging, voorgestelde art. 66/iü: 

„Belooningen aan personeu, mede te belasten met plaat-
selijk toezicht op in gezinsverpleging uitbestede minderjari-
gen, die ter beschikking van de Regeering zijc gesteld of 
voor wier verpleging subsidie is verleend als bedoeld bij art. 
15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad n°. 64) f3000." 

In de toelichting zegt de Minister: 

(Snoeck Henkemans e. a.) 

„Meermalen is, met name op plaatsen, waar een groot 
aantal Regeerings- en voogdjjkinderen in gezinnen zijn uit-
besteed, de behoefte gebleken aan ter plaat3e gevestigde 
personen, die door het houden van toezicht op genoemde 
minderjarigen en door hun algemeene lokale kennis in staat 
zouden zijn in daartoe geëigende gevallen ondergeteekende's 
Departement inlichtingen to verstrekken." 

Nu is er in het bedrag der nieuwe posten in de toelich-
ting iets, dat aanleiding kan geven tot ongerustheid. Er 
zijn niet zooveel gemeenten, die voor zoodanige plaats in 
aanmerking komen, en er wordt f3000 aangevraagd. Als 
iemand van tyd tot tijd inlichtingen moet verschaffen en 
hij daarvoor bijv. een paar honderd of honderd gulden beloo-
ning ontving, zou men reeds met duizend gulden heel wat 
kunnen doen. Waar het bedrag zooveel hooger is, komt de 
gedachte naar voren, dat ook meer zal worden gevraagd. En 
tot die zelfde gedachte komt men door de woorden der toe-
lichting. 

Nu zou de Minister in deze goed kunnen doen door te 
verklaren, dat het niet zijn bedoeling is die personen te be-
lasten met het toezicht op de personen van de verpleegden. 
Het is zeer goed te verstaan, dat do Minister behoefte heeft 
aan menschen, die hem in sommige gevallen op de hoogt© 
houden van de omstandigheden der verpleegden, of zij 
misschien reeds in eigen onderhoud voorzien, of hun ver-

Eleging nog extra kosten medebrengt, en meer dergelijke 
ij zonderheden. 
Het is gebleken, dat de Minister daaromtrent inderdaad 

rechtstreeks moet v/orden ingelicht. 
Nu zou echter bij dergelijke personen de gedachte 

kunnen post vatten, dat zij eenige autoriteit over die ver-

fdeegden hadden, dat zij geroepen waren in den werke-
ijken zin toezicht te houden, zoodat men dan zou behben 

drie stuurlui op een schip: de vertegenwoordiger van de 
vereeniging, de pleegvader en ambtenaar van het Minis-
terie, die ook toezicht houden wil. 

Nu zou ik zeer gaarne van den Minister vernemen hoe hij 
over deze zaak denkt. Het zou mij grootelijks geruststellen, 
wanneer het geregeld toezicht houden niet lag in de ge-
dacht© van den Minister, toen hij dit nieuwe artikel voor-
stelde. 

De heer Regout, Minister van Justitie: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik kan den geachten afgevaardigde werkelijk gerust 
stellen. De bedoeling van deze gelden is eenvoudig de vol-
gende. Het bedrag dat tegenwoordig van Rijkswege aan do 
vcreenigingen gegeven wordt voor voogdij- en Regeerings-
kindcren, die verpleegd worden in gezinnen, is zoo aanzien-
lijk, dat wanneer op de besteding van dat geld niet een 
deugdelijke controle wordt gehouden, ik vrees, dat de Staat 
op een gegeven oogenblik zal komen te staan voor weinig 
vroolijke verrassingen. Hier en daar is reeds een vinger-
wijzing gegeven, dat meer toezicht gewenscht is, en nu is 
de beciocling van de aanwijziging dezer personen niet om 
opvoedkundig te gaan werken of zich op het terrein der 
yereeuigingen te begeven, maar om te voorkomen, wat eens 
is gebeurd, dat bij voorbeeld voor een jong meisje nog be-
taall werd het maximum van het gewone subsidie, terwijl 
dat meisje in een dienst was en daar f 90 per jaar verdiende, 
welk bedrag zij nagenoeg geheel aan de vereeniging afdroeg, 
zoodat die vereeniging voor dat meisje ontving bijna haar 
volle Icon en liet subsidie van het Rijk. 

Dat zijn natuurlijk toestanden die niet mogen bestaan, 
en om die te voorkomen is een klein bedrag voor dergelijke 
agenten noodig, die hier en daar gaan kijken of de personen 
zijn, waar men zegt dat zij zijn, die een zeer oppervlakkig 
toezicht houden. Dat toezicht moet niet ingrijpend zijn en 
die agenten moeten zich niet op het terrein van de vereeni-
gingen begeven. Het moet eenvoudig een controle zijn, dat 
het Staatsgeld gebezigd wordt zooals wij meenen dat het 
besteed wordt. 

Men moet mij goed begrijpen. Het is in de verste verte 
niet mijn bedoeling een blaam op de vereenigingen te wer-
pen; ik kan niet genoeg lof hebben voor de werkzaamheden 




