
Vel 22. 49 Tweede Kamer. 

AANHANGSEL TOT HET VERSLAG VAN DE HANDELINGEN DER T W E E D E KAMER. 
Vragen, door de leden der Kamer gedaan overeenkomstig art. 112 van het Resrlement van Orde. en de daarop 

door de Regeerin» gegeven antwoorden. 

Schriftelijk beantwoorde vragen. 
4 8 . VRAGEN van den heer Ter Hall betreffende 

het nemen van maatregelen tegen de verblin-
dende automobielverlichting. (Ingezonden 14 
Novelmber 1924.X 

1. Is het den Minister bekend, dat er steeds meer slacht-
offers vallen door het gebruik van verblindende automobiel-
verlichting? Van welke ongevallen hier o. m. gememoreerd 
moge worden: hall' Februari 1Ü24 te Eindhoven, een fietser 
omver gereden, wiens lijk in een sloot langs den weg' ge-
vonden werd, met het hoofd onder het ijs; einde Jul i 1924, 
een fietser aangereden, die met ernstige hersenschudding in 
het St. Elizabeth-gasthuis werd opgenomen; omstreeks 30 
Juli 1924, een motorrijder te Almelo aangereden (vermoede-
lij ke gevolgen hersenschudding) en zijn duo-rijder verwon-
dingen aan handen ; 3 Augustus 1924, autobotsing te Utrecht, 
o" gewonden; 5 Augustus 1924, op de Koninginnegracht bij 
de Riouwstraat te 's Gravenhage, een wielrijder bij botsing 
met een auto gewond, het rijwiel werd geheel vernield; om-
streel» 6 Augustus 1924, agent van politie op den Velperweg 
bij Arnhem door auto aangereden en gewond naar het Stede-
lijk Zielkenhuis te Arnhem gebracht; omstreeks 16 September 
1924, wielrijder uit de gemeente Acht door een auto tegen 
een boom geslingerd en daarna in een diepe, langs den weg 
liggende, sloot gevallen; omstreeks 24 October 1924, een 
vrachtbode uit Naaldwijk op den Nieuwen weg met zijn 
vrachtauto van den hoogen wal in de breede vaart rechts van 
den weg gereden; omstreeks 1 November 1924, een wethouder 
uit Hoofddorp, wonende té Haarlem, met paard en tilbury 
in een langs den weg liggende grindhoop terechtgekomen, 
rijtuig omgeslagen, wethouder linkerarm gebroken; 6 No-
vèmber 1924, op den Leidschen Straatweg bij Marlot, wiel-
rijder door een auto aangereden, slachtoffer deerlijk ver-
minkt, is in het ziekenhuis overleden. 

2. Is het den Minister bekend, uit een in den loop van 
October j . 1 . tot hem gericht request, dat er een niet-verblin-
dende automobielverlichting bestaat, en is Zijn Excellentie 
bereid met spoed aan een deskundige commissie op te dragen 
te onderzoeken, of die onschadelijke verlichting is toe te pas-
sen, c.q. een onderzoek in te stellen naar de middelen tot 
beteugeling van het euvel van gebruik van verblindende 
automobielverlichting? 

3. Wil de Minister, als na het in vraag 2 bedoelde onder-
zoek mocht blijken, dat er een andere, even goede, doch min-
der gevaarlijke automobielverlichting mogelijk is, een verbod 
doen uitvaardigen tot gebruik van verblindende automobiel-
verlichting? 

4. Indien de Minister van oordeel mocht zijn, dat het 
uitvaardigen van een dergelijk verbod uitsluitend tot de 
taak der «erneentelijke of provinciale besturen behoort, wil 
Zijn Excellentie dan, zoo noodig in overleg met zijn Ambt-
genoot van Binnenlandsche Zaken en Landbouw: 

a. waar die besturen tot dusver in hun taak te kort moch-
ten zijn geschoten, zijn invloed aanwenden, opdat zij alsnog 
die taak met bekwamen spoed ter hand nemen ? 

6. waar die besturen wèl een dergelijk verbod mochten 
hebben uitgevaardigd, doch er niet of slap de hand aan hou-
den, tusschenbeide komen, opdat een krachtige handhaving 
van het verbod gewaarborgd zij? 

ANTWOORD van den heer van SWMJ, Minisier van 
Waterstaat. (Ingezonden 15 December 1924.) 

1. Het is den ondergeteekende bekend, dat het gebruik 
van verblindende automobiel verlic dit ing herhaaldelijk onge-
vallen ten gevolge heeft gehad. 

Intusschen moge worden opgemerkt, dat enkele van de in 
deze vraag genoemde ongevallen wellicht niet aan het gebruik 
van zoodanige verlichting schijnen te mogen worden geweten. 

2. In den loop van October j l . is tot den ondergeteekende 
een adres gericht, waarbij er de aandacht op werd gevestigd, 
dat lenzen in den handel zijn gebracht, welke, gebezigd bij 
schijnwerpers van motorrijtuigen, de nadeelen, welke aan 
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verblindende verlichting zijn verbonden, zouden opheffen. 
Met het vraagstuk van verblindende verlichting door automo-
bielen houdt zich reeds bezig een door de Kon. Ned. Auto-
Club tot dit doel in het leven geroepen deskundige commissie, 
waarin o.a. zitting heeft een vertegenwoordiger van het 
Departement van Waterstaat, die ondergeteekende van den 
stand van het onderzoek op de hoogte houdt, terwijl onderge-
teekende ook van andere zijde voorlichting ontvangt. Intus-
schen wil hij met het oog op het greote belang der zaak, na 
overleg met de evengenoemde K. N. A. C , overwegen, of er 
wellicht aanleiding bestaat tot aanvulling van de bestaande 
of instelling van een nieuwe commissie te dezer zake. 

3. Zoodra ondergeteekende het mogelijk zal achten, dat 
dooi' de totstandkoming van een voorschrift aan het gemelde 
euvel op afdoende wijze en zonder bezwaar voor het verkeer 
een einde zou kunnen worden gemaakt, zal hij niet nalaten 
de totstandkoming van zoodanig voorschrift te bevorderen. 

4. Zooals uit art. 2 der Motor- en Rijwielwet blijkt, 
behoort het uitvaardigen van een verbod in zake het gebruik 
van verblindende verlichting door motorrijtuigen tot de be-
voegdheid der Kroon. 

4 9 . ANTWOORD van den heer van Swaay, Minister 
van Waterstaat (ingezonden 11 December 1024), ten ver-
volge op de beantwoording van Tragen van den heer van 
Sassc van Ysselt betreffende de op 1 April 1924 gewijzigde 
dienstregeling voor het Bemsche Veer. (Zie Aanhangsel, 
bladz. 33.) 

Is het aan den Minister bekend, dat bij de behandeling van 
het wetsontwerp, dat geworden is de wet van 26 Januari 1883 
(Staatsblad n°. 4) , door de toenmalige Regeering is verklaard 
geworden, dat de verlegging van den Maasmond geen schade 
behoorde toe te brengen aan het westen van Noordbrabant? 

Is het ook aan den Minister bekend, dat bij de onteigening 
voor de bedoelde verlegging van te Bern, gemeente Herpt. 
gelegen gronden, welke gronden door de Nieuwe Maas 
moesten worden doorsneden, door het Rijk met de eigenaren 
van die gronden is overeengekomen: 

,,ter plaatse, waar de te maken rivier den bandijk van 
Stad en Lande van Heusden ten oosten van Heusden 
doorsnijdt, wordt deze kunstweg door een tolvrij pontveer 
over de nieuwe rivier in gemeenschap gebracht met de 
openbare wegen op den overliggenden oever"? 

Acht de Minister het nu wel in overeenstemming met voor-
schreven toezegging en overeenkomst, dat de dienstregeling 
voor gezegd pontveer, dat 23 November 1893 is in werking 
gesteld en sedert dien tot een ieders bevrediging heeft ge-
werkt, van af 1 April 1924 zoo is gewijzigd, dat de uren, 
gedurende welke men met dat veer kan worden overgezet, zijn 
ingekort geworden, voor sommige tijden van het jaar zelfs 
aanmerkelijk en op de Zondagen nog aanmerkelijker? 

Is de Minister bereid, vooral met het oog op de belangen 
van den landbouw, voor bedoeld veer zoodanige dienstrege-
ling vast te stellen, dat het bediend wordt tusschen 5 uren 
's morgens en 10 uren 's avonds? 

Ondergeteekende meent te mogen betwijfelen of de be-
doelde verklaring en de genoemde voorwaarde — van welke 
hem intusschen slechts bekend is, dat deze voorkomt in een 
enkel onteigeningsvonnis — van zoo verre strekking zouden 
zijn als de geachte steller der vragen wellicht onderstelt. 

Doch al ware zulks anders, dan nog schijnt het geenszins 
in strijd met vorenbedoelde omstandigheden, dat de dienst-
ïegeling aan het Beinsehe veer sedert 1 April 1924 eenigs-
zins ingekort is. Dit geschiedde ter bezuiniging op de be-
dieningskosten, nadat de ervaring had geleerd, dat in de 
sluitingsuren het verkeer zeer gering is. 

Dat het landbouwbelang zou vorderen het veer 's winter3 
en zomers dooi loopend van 5 uur 's morgens tot 10 uur 
's avonds te bedienen, wordt niet bevestigd door het gebruik, 
dat van het veer werd gemaakt, toen nog te allen Ai;de ge-
legenheid tot overzetten bestond. 

Intusschen is ondergeteekende bereid, ter wille van hen, die 
landbouwwinteiavondscholen of avondvergaderingen wen-
schen te bezoeken, bij wijze van proef, den dienst weer eenigs-
zins uit te breiden en gelegenheid tot overzetten te geven op 
werkdagen van 5.30 v.m. tot 9.30 n.m. en op Zondagen van 
6.30 v.m. tot 9.30 n.m. 

Aanhangsel. 


