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77STE V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN DINSDAG 9 JULI 1957 
(Bijeenroepingsuur 1 namiddag) 

Voorzitter: de heer Kortenhorst 

Tegenwoordig zijn 125 leden, te weten: 
de heren Kortenhorst, Nederhorst, Peschar, Van Dongen, Von-

deling, A. R. Vermeer, Kleijwcgt, Van den Tempel, De Ruiter, 
Goedhart, Stufkens, Wierda, Van der Zanden, Baart, De Kadt, 
Burger, mevrouw Tellegen-Veldstra, de heren Reehorst, Ven-
verloo, Van Meel, Van Buel, Westerhout, mevrouw De Roos-
Oudegeest, de heren Van Lier, De Kort, De Graaf, Van Koever-
den, Duynstee, Daams, Albering, Koersen, Patijn, mejuffrouw 
Schilthuis, de heren Van Doorn, Van Helvoort, Zwanikken, Van 
Vliet, Andriessen, Van den Heuvel, Bommcr, Van der Ploeg, 
mejuffrouw Lemaire, de heren Vrolijk, Visch, Assmann, Kleis-
terlee, Franssen, W. J. G. Peters, Scheps, Kramer, Vredeling, Van 
Thiel, Egas, Willems, Verhoeven, Beernink, mejuffrouw Nolte, 
de heren De Wolf, Van der Mei, Van Dijk, Korthals, Van de 
Wetering, Diepenhorst, Calmeyer, Bruins Slot, De Vreeze, Rit-
meester, Zegering Hadders, Van Leeuwen, mejuffrouw Ten 
Broecke Hoekstra, de heren Blaisse, Mulders, Kodde, Den 
Hartog, Van Rijckevorsel, Droesen, Verhoef, Engelbertink, 
Meulink, Oud, Blom, Posthumus, Roosjen, Bachg, Versteeg, 
Van Dis, Van Eibergen, jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen, 
de heren Fokkema, Lucas, Maenen, Hazenbosch, Van der Peijl, 
Scholten, Krol, Van der Weijden, Van Eijsden, Gerbrandy, 
Romme, Biesheuvel, Borst, Roolvink, Toxopeus, Tilanus, 
mejuffrouw Zeelenberg, de heren Bakker, Verkerk, mevrouw 
Fortanier-De Wit, de heren Van Lienden, Berkhouwer, me-
vrouw Stoffels-Van Haaften, de heren Van Mastrigt, Gortzak, 
Cornelissen, Kikkert, mevrouw Lips-Odinot, de heren Welter, 
Wagenaar, Groen, Van Sleen, Koopman, Smallenbroek, 
Schmal, Van der Goes van Naters, J. M. Peters, 

en de heer Struycken, Vice-Minister-President, Minister van 
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Be-
drijfsorganisatie, de heer Luns, Minister van Buitenlandse 
Zaken, de heer Samkalden, Minister van Justitie, de heer Van 
der Beugel, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het 
wetsontwerp Nieuwe regeling van de pacht (3884). 

De beraadslaging over artikel 175, onderdeel c, met het 
daarop voorgestelde gewijzigde amendement van de heer Van 
Rijckevorsel c.s. (Stuk nr. 37) wordt hervat. 

De heer Samkalden, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de bespreking van het amendement van de ge-
achte afgevaardigde de heer Van Rijckevorsel, voorkomende 
op stuk 23, heb ik vorige week betoogd, dat tegen dat amende-
ment bezwaar bestond, omdat op die wijze een fictief element 
in de schatting van de werkelijke waarde zou worden ingevoerd 
en voorts omdat daaruit zou kunnen voortvloeien, dat aan de 
verpachter en de pachter te zamen meer aan schadeloosstelling 
zou moeten worden betaald dan aan de eigenaar-gebruiker. 
Ik wees ook op het omslagstelsel ingevolge artikel 40a van de 
Onteigeningswet. In de Memorie van Antwoord aan de Eerste 
Kamer over het ontwerp van de wet nr. 3939, blz. 3, rechter-
kolom, onderaan, werd in dit verband het volgende opgemerkt: 

„De ondergetekenden zijn inderdaad van mening, dat 
de bedrijfsschade als last beschouwd moet worden, ook al 
zal men daaromtrent in exploitatieverordeningen geen be-
palingen vinden. Wanneer de waarde van een goed be-
paald wordt door een andere aanwendingsmogelijkheid 
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dan het bestaande gebruik, zal die waarde de werkelijke 
waarde, bedoeld in artikel 40, zijn. Indien nu het goed 
bestaat uit grond, waarop een bedrijf wordt uitgeoefend, 
zal het bedrag der totale schadeloostelling zowel aan de 
grond, c.q. met het daarop aanwezige pand, als aan het 
betrokken bedrijf ten goede komen. De vergoeding, welke 
in verband met de aanwezigheid van een bedrijf moet 
worden betaald, zal dus het bedrag, dat voor vergoeding 
van de blote grond beschikbaar is, verlagen.". 

In het licht van deze beschouwingen zal de geachte afge-
vaardigde begrijpen, dat ik een tegenstelling zag tussen het 
omslagstelsel en zijn amendement stuk 23. Over de strekking 
van zijn amendement, voorkomende op stuk 37, heb ik mij 
niet uitgelaten, aangezien ik de tekst van dat amendement 
toen slechts enkele minuten onder ogen had gehad. Bij de 
nadere bestudering van stuk 37 heb ik mij afgevraagd, of de 
conclusie, die uit het amendement stuk 23, II, zou kunnen 
voortvloeien, ook verbonden is aan het amendement stuk 37. 
Wanneer ik de geachte afgevaardigde goed begrijp, heeft hij 
door de nieuwe tekst van zijn amendement de werking van 
het omslagstelsel ingevolge artikel 40« niet willen verkorten. 
Wel is bij hem ongerustheid gerezen over de vraag, of de Ont-
eigeningswet na de bij dit wetsontwerp voorgestelde verande-
ringen zal toelaten, dat de bedrijfsschade, die aan de pachter 
moet worden vergoed, gelijkelijk zal drukken op de verpachte 
en niet verpachte grond, die in het onteigeningsplan begrepen 
is. Wanneer dit inderdaad de gedachtengang van de geachte 
afgevaardigde is, kan ik hem geruststellen. Ook naar mijn oor-
deel moet bij de toepassing van het omslagstelsel ingevolge 
artikel 40a van de Onteigeningswet de schadeloosstelling voor 
de pachters over alle in het plan begrepen gronden worden om-
geslagen. De toepassing van het omslagstelsel brengt dus mede, 
dat zowel voor de eigenaar-gebruiker als voor de eigenaar-
verpachter een gelijke gemiddelde grondwaarde uit de bus 
komt. Het spreekt vanzelf, dat dit altijd minstens de agrarische 
waarde is. In deze gedachtengang is er dus een gelijke behan-
deling van de eigenaar-verpachter en de eigenaar-gebruiker. 

Intussen, Mijnheer de Voorzitter, ben ik er niet zeker van, dat 
uit de bewoordingen van het amendement niet meer zou kun-
nen worden gelezen dan de voorsteller daarmede heeft bedoeld. 
Ik vrees, dat het voor hen, die de bepaling lezen, zoals zij in 
het amendement is geformuleerd, tot misverstand aanleiding 
zal kunnen geven. Ik zou daarom mijn verzoek aan de geachte 
afgevaardigde willen herhalen, het amendement in te trekken, 
vooral nu ik hem de door hem gevraagde zekerheid heb kun-
nen verschaffen en hij, blijkens zijn toelichting, in dat geval 
aan een amendement ook geen behoefte zeide te hebben. 

De heer Van Rijckevorsel: Mijnheer de Voorzitter! De in-
houd van deze Regeringsverklaring voldoet aan hetgeen ik 
met mijn amendement heb beoogd, namelijk het vastleggen van 
de rechtsgelijkheid tussen de eigenaar-verpachter en de eige-
naar-gebruiker voor wat betreft de berekening van de werke-
lijke grondwaarde. In het vertrouwen, dat de onteigenings-
rechter door de inhoud van deze Regeringsverklaring de wijs-
heid in pacht zal hebben om te zijner tijd de juiste beslissingen 
te geven, trek ik bij dezen mijn amendement in. 

Aangezien het gewijzigde amendement van de heer Van 
Rijckevorsel c.s. (Stuk nr. 37) is ingetrokken, maakt het geen 
onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Onderdeel c van het artikel wordt zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen. 

Artikel 175 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
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De Voorzitter: De Regering stelt in overleg met de Com-
missie van Voorbereiding voor, de volgende wijzigingen in het 
wetsontwerp aan te brengen. 

In artikel 5, tweede lid, wordt in de tweede zin in plaats van 
„Indien de pachtovereenkomst zou leiden tot de in het eerste 
lid, onder d, genoemde gevolgen, " gelezen: Indien de pacht-
overeenkomst zou leiden tot een van de in het eerste lid, 
onder d, genoemde gevolgen,. 

In artikel 5, vijfde lid, wordt in plaats van „c en d," gelezen: 
c en d en onder e met betrekking tot het gestelde onder 1°, 
2° en 3 ° , . 

In artikel 47 wordt in plaats van „vierde lid" gelezen: 
vijfde lid. 

In artikel 58, eerste lid, wordt tussen „31," en „36-48," 
ingevoegd: 3 3 , . 

In artikel 77 vervallen de woorden „ , alsmede de in artikel 77 
bedoelde ambtenaar,". 

In artikel 125, tweede lid, wordt in plaats van „ten minste 
drie" gelezen: twee. 

In artikel 175 onder b achter de tekst van artikel 39 van de 
Onteigeningswet wordt een punt-komma geplaatst. 

In artikel 175, onder c, moet uit het vierde lid van artikel 
42a der Onteigeningswet het woord „nederdalende" vervallen. 

In artikel 175 onder d wordt de punt aan het slot vervangen 
door een punt-komma. 

In artikel 178 onder a worden aanhalingstekens geplaatst 
voor „42 a" en achter „vijfde lid,". 

In artikel 187 wordt het woord „November" telkens gelezen: 
november. 

In artikel 188 wordt het woord „October" gelezen: oktober. 
In artikel 190 worden de woorden „Juli" en „Januari" resp. 

gelezen: juli en januari. 

Ik stel voor, de beraadslaging over bovengenoemde artikelen 
te heropenen. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt heropend. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de genoemde wijzigingen alsnog 
aan te brengen. 

Daartoe wordt besloten. 

• De gewijzigde artikelen 5, 29, 47, 58, 74, 77, 125, 175 en 
178 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Voorts moet een aantal woorden in de 
nieuwe spelling worden overgebracht en enige misstellingen 
worden verbeterd, te weten: 

De woorden „praestatie", „tegenpraestatie" en „pacht-
praestatie" worden telkens resp. gelezen: prestatie, tegen-
prestatie en pachtprestatie. 

Het woord „deurwaardersexploit" wordt telkens gelezen: 
deurwaardersexploot. 

In artikel 13, lid 2, wordt het wpord „producten" gelezen: 
produkten. 

In artikel 26, lid 1, en artikel 27, lid 1, wordt het woord 
..reparatiën" gelezen: reparaties. 

In artikel 29, tweede lid, wordt achter „hetzij bij een toet-
sing" een komma geplaatst. 

In artikel 47 wordt in de laatste zin in de plaats van „heeft" 
gelezen: geeft. 

In artikel 74, zesde lid, wordt in plaats van „plaatsver-
vangend" gelezen: plaatsvervangende. 
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In artikel 95, lid 4, wordt in de laatste regel het woord 

„worden" gelezen: wordt. 
In artikel 165 moet het woord „grondkamer" en in artikel 

168 het woord „grondkamers" met een hoofdletter worden 
geschreven. 

De beweegreden van het wetsontwerp wordt zonder beraad-
slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik verzoek de Commissie van Voorberei-
ding, haar oordeel over het wetsontwerp mede te delen. 

De heer Droesen, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding: Mijnheer de Voorzitter! Van de negen aanwezige 
leden van de Commissie van Voorbereiding zijn acht leden 
vóór en is één lid tegen aanneming van het wetsontwerp. 

De Voorzitter: Ik geef achtereenvolgens het woord aan de 
heren Biesheuvel en Borst tot het afleggen van een korte ver-
klaring. 

De heer Biesheuvel: Mijnheer de Voorzitter! Bij de bepaling 
van het standpunt van onze fractie met betrekking tot de eind-
stemming over het thans voor ons liggende wetsontwerp 
hebben wij twee zaken vooropgesteld, nl.: 

1. een regeling van de pacht is noodzakelijk; 
2. "deze wet dient o.a. ter vervanging van het pachtbesluit, 

dat een bezettingsmaatregel is, en het is gewenst een dergelijke 
maatregel te doen vervangen door een wettelijke regeling. 

Niettemin, Mijnheer de Voorzitter, moeten wij na de behan-
deling van dit wetsontwerp constateren, dat ten aanzien van 
verschillende punten bij ons ernstige bezwaren zijn blijven be-
staan. 

Ik noem hier met name artikel 5, waaraan wij onze stem 
niet hebben kunnen geven. Zulks is niet geschied omdat wij 
tegen landbouwkundige toetsing als zodanig zijn, maar wel om-
dat de in het wetsontwerp opgenomen toetsingsgronden naar 
ons oordeel onvoldoende doordacht op dit moment in het ont-
werp van wet zijn opgenomen. 

Bezwaar hebben wij ook tegen het middel, dat de Regering 
heeft gebruikt om te voorkomen, dat aan artikel 5 een andere 
inhoud wordt gegeven. 

Omdat deze wet echter veel bevat, dat onze instemming heeft, 
zullen mijn politieke vrienden en ik, in weerwil van onze be-
zwaren, onze stem aan dit wetsontwerp niet onthouden. 

De heer Borst: Mijnheer de Voorzitter! De bezwaren, die 
mijn politieke vrienden en ik hebben tegen dit ontwerp en 
tegen verschillende artikelen, waarover wij bij de openbare be-
handeling reeds hebben gesproken, in het bijzonder tegen art. 
5, zijn voor ons de reden, waarom wij onze stem aan het 
wetsontwerp niet kunnen geven. 

Het wetsontwerp wordt aangenomen met 104 tegen 7 stern-
men. 

Vóór hebben gestemd de heer Beernink, mejuffrouw Nolte, 
de heren Van der Mei, Van Dijk, Korthals, Van de Wetering, 
Diepenhorst, Calmeyer, Bruins Slot, De Vreeze, Ritmeester, 
Zegering Hadders, Van Leeuwen, mejuffrouw Ten Broecke 
Hoekstra, de heren Blaisse, Mulders, Den Hartog, Van Rijcke-
vorsel, Droesen, Engelbertink, Meulink, Oud, Blom, Posthumus, 
Roosjen, Bachg, Versteeg, Van Eibergen, jonkvrouwe Wttewaall 
van Stoetwegen, de heren Fokkema, Lucas, Maenen, Hazen-
bosch, Van der Peijl, Scholtcn, Krol, Van der Weijden, 
Van Eijsden, Gerbrandy, Romme, Biesheuvel, Roolvink, 
Toxopeus, Tilanus, mejuffrouw Zeelenberg, de heer Verkerk, 
mevrouw Fortanier-De Wit, de heer Van Lienden, mevrouw 
Stoffels-Van Haaften, de heren Van Mastrigt, Cornelissen, Kik-
kert, Welter, Nederhorst, Peschar, Van Dongen, Vondeling, 
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A. R. Vermeer, Van den Tempel, De Ruiter, Goedhart, Stuf-
kens, Wierda, Van der Zanden, Baart, De Kadt, mevrouw Tel-
legen-Veldstra, de heren Reehorst, Venverloo, Van Meel, Van 
Buel, Westerhout, mevrouw De Roos-Oudcgecst, de heren Van 
Lier, De Kort, De Graaf, Van Kocverden, Duynstee, Daams, 
Albering, Koersen, mejuffrouw Schilthuis, de heren Van Doorn, 
Van Helvoort, Zwanikken, Van Vliet, Andriesscn, Van den 
Heuvel, üommer, Van der Ploeg, mejuffrouw Lcmaire, de heren 
Vrolijk, Visch, Assmann, Kleisterlee, Franssen, W. J. G. Peters, 
Scheps, Kramer, Vredeling, Van Thiel, Egas, Willems en de 
Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heren Kodde, Van Dis, Borst, 
Bakker, Gortzak, mevrouw Lips-Odinot en de heer Wagenaar. 

De Voorzitter: De geachte afgevaardigde mejuffrouw Zee-
lenberg heeft er mijn aandacht op gevestigd, dat artikel 5 van 
het zo juist aangenomen wetsontwerp ondanks de typografische 
verzorging weinig overzichtelijk is, doordat in dit artikel aller-
lei cijfers en letters van dezelfde typografische soort door 
elkaar op één lijn staan. Zij meende, dat getracht moest wor-
den door inspringen het artikel zo gedrukt te krijgen, dat het 
duidelijker wordt en dat het ook een lezer, die waarde hecht 
aan de esthetica van het gedrukte woord, bevredigt. 

De Minister van Justitie is verantwoordelijk voor de plaat-
sing van de wet in het Staatsblad. Ik weet niet, of ook de 
typografische verzorging tot zijn verantwoordelijkheid be-
hoort. Ik zou de Minister echter willen vragen, of hij, even-
tueel via de griffie van deze Kamer, aan de Staatsdrukkerij wil 
vragen, of het mogelijk is, aan het verzoek van mejuffrouw 
Zeelenberg te voldoen. 

De heer griffier maakt mij erop attent, dat er bij de stem-
ming een vergissing is gemaakt, die overigens op de uitslag 
geen enkele invloed heeft. De heer Verhoef heeft geen ge-
legenheid gehad, zijn stem uit te brengen, terwijl de naam 
van de heer Van der Zanden tweemaal is afgeroepen. De 
heer Van der Zanden heeft evenwel slechts éénmaal zijn stem 
uitgebracht. 

Correctheidshalve moet ik dit mededelen, doch een en ander 
heeft, zoals ik reeds heb gezegd, geen invloed op de uitslag 
van de stemming. 

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Heerenveen 

en Opsterland en Utingeradeel en Doniawerstal (4694); 
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Venlo en 

Grubbenvorst (4697). 

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder be-
raadslaging en, telkens na goedkeuring van de onderdelen en 
nadat de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken, Bezits-
vorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie tot aan-
neming heeft geadviseerd, zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp Wijzi-
ging van de grens tussen de provinciën Gelderland en Noord-
brabant en tussen enkele aan weerszijden van die grens gelegen 
gemeenten (4671). 

De Voorzitter: Is de heer Minister van Binnenlandse Zaken, 
Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie bereid 
mondeling de in het eindverslag gemaakte opmerkingen te be-
antwoorden? 

De heer Struyckcn, Minister van Binnenlandse Zaken, Be-
zitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie: Gaarne, 
Mijnheer de Voorzitter. 

De Voorzitter: Dan is het woord aan de Minister van Bin-
nenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfs-
organisatie. 
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De heer Struyckcn, Vice-Minister-President, Minister van 
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Be-
drijf sorganisatie: Mijnheer de Voorzitter! Gaarne dank ik de 
Kamer voor de voortvarende wijze, waarop het onderzoek is 
geschied en waardoor thans de behandeling van dit wetsont-
werp hier kan plaatsvinden. Mij is gevraagd mondeling ant 
woord te geven op het verslag, hetgeen ik hierbij gaarne doe. 

Het verheugt mij, dat de vaste commissie met de voorgestelde 
grenswijziging tussen de provincies Gelderland en Noordbra-
bant akkoord gaat. Het was wel te verwachten, dat daarbij 
een gevoelig punt zou blijven de weerstand van de bevolking 
van het kerkdorp Alem. dat tot Brabant behoort, tegen de 
afscheiding van Brabant is en niet gaarne naar Gelderland 
zou overgaan. De kreet van Alem: Alem blijve Brabants! ligt 
mij wel. Als goed Brabander begrijp ik, dat de aanhankelijk-
heid aan het gewest meer betekent dan alleen maar een 
grens, maar wij moeten hier de zaak bestuurlijk en objec-
tief bezien. Ik vraag mij af, of de aangeheven leuze dan wel 
reëel is. Het is nu eenmaal een feit, dat een grote rivier is 
komen te liggen tussen Alem en Brabant. De scheidende wer-
king van een breed water is algemeen bekend. Daarenboven 
is er alleen maar een verbinding met een pontveer voor de 
plaatselijke oeververbinding en met het Gelderse vasteland is 
een vaste verbinding aanwezig. Het dorp Alem is voor een 
groot gedeelte reeds op Gelderland georiënteerd. De arbeiders 
uit Alem vinden voor een belangrijk deel hun werk in Gel-
derland. Kinderen uit Alem volgen het voortgezet onder-
wijs in gemeenten in Gelderland. Parochieel is Alem ingedeeld 
bij een Gelderse parochie. De verzorging van Alem geschiedt 
in belangrijke mate door Gelderse bedrijven en zelfs het orga-
nisatie- en verenigingsleven en de sociale contacten zijn voor 
een groot deel reeds op Gelderland gericht. De feitelijke situ-
atie, waarbij nu nog de grote rivier komt, moet, geloof ik, 
toch wel in dit soort van omstandigheden de doorslag geven. 
Wanneer wij zouden beginnen uitzonderingen te maken, wor-
den de grenzen toch wel erg willekeurig getrokken. 

Er is nog een argument geput uit het feit, dat er door het 
Rijk een pontveerverbinding is aangebracht en dat deze mis-
schien in de toekomst weleens tot een brugverbinding zou 
kunnen uitgroeien. Er is voorlopig in het geheel geen reden 
om aan te nemen, dat er een brugverbinding komt. Dat kan 
misschien in de verre toekomst weleens het geval zijn, maar 
dan zou die brugverbinding ook op een heel andere plaats 
kunnen komen. Ik geloof, dat op zich de illusie, dat er op die 
plaats een vaste oeververbinding komt, geen reden moet zijn 
om deze reële grenswijziging achterwege te laten. 

Een andere suggestie is nog om te overwegen het kerkdorp 
Alem bij de gemeente Rossum te voegen en niet bij de ge-
meente Maasdriel. Gedeputeerde Staten van de provincie Gel-
derland hebben dit terdege overwogen. Het is ook op grond van 
hun advies, dat ik het voorstel heb gedaan, zoals het in het wets-
ontwerp is vervat. Ik geloof, dat dit de juiste oplossing is. 

Geografisch bezien, kunnen wij natuurlijk Alem voegen zo-
wel bij Rossum als bij Maasdriel, de kernen dier gemeenten 
liggen op nagenoeg gelijke afstand van het dorp, maar ik ge-
loof, dat het van belang is hierbij in aanmerking te nemen, 
dat de bevolking van Rossum voor ongeveer 36 pet. rooms-
katholiek is en de bevolking van Maasdriel voor 88 pet. Alem 
is nagenoeg geheel rooms-katholiek. Ook dit is een aanwijzing 
om deze bevolking te voegen bij de bevolking van Maasdriel. 

Bovendien is Alem als gezegd meer op Maasdriel georiën-
teerd. 

Er is ook nog het bezwaar geopperd, dat de eenheid tussen 
Alem en Maren en Kessel verbroken wordt en dat daardoor 
de plaatselijke gemeenschap wordt geschaad. Ik geloof echter, 
dat toch nauwelijks gezegd kan worden, dat hier schade wordt 
toegebracht aan de plaatselijke gemeenschap. Het is een aan-
passing van de grens aan de feitelijke toestand, nu de gemeen-
schap, voor zover die bestond, eigenlijk reeds verbroken is 
door de loop en de omlegging van een brede rivier. De histori-
sche groei wordt hier niet verbroken, maar mede in het belang 
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van de bevolking wordt die historische groei gevolgd in verband 
met de veranderde omstandigheden. 

De algemene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Van Meel: Mijnheer de Voorzitter! Bij de voorstellen 
tot grenswijziging heeft mij altijd getroffen, dat de Regering 
zulke afdoende motieven weet aan te voeren om tot grens-
wijziging over te gaan. Het zijn motieven van stedebouw-
kundige aard, van planologische aard, van bestuurlijke aard, 
motieven, die betrekking hebben op groene gordels en derge-
lijke meer. Het pro en contra wordt uitvoerig besproken, maar 
ik ben tot de conclusie gekomen, dat de argumenten, die de 
Regering bij deze wetsontwerpen naar voren weet te brengen, 
in het algemeen van doorslaggevende aard zijn. 

Nu krijgen wij hier een kwestie tussen twee provincies. Dat 
ligt op een hoger niveau. 

Nu zou men veronderstellen, dat de motivering ook op een 
zeer hoog niveau zou liggen en dat die motieven van doorslag-
gevende aard zouden zijn. Ik heb de Memorie van Toelichting 
zeer nauwkeurig bestudeerd en wanneer ik de motivering naga, 
waarom een stuk van de provincie Noordbrabant bij de pro-
vincie Gelderland moet worden gevoegd, kom ik tot geen 
andere conclusie dan dat dit is gebeurd op grond van de zeer 
toevallige omstandigheid, dat de waterstaatkundige dienst heeft 
gezegd: die kronkels in de Maas worden ons te vervelend met 
het oog op de waterafvoer, de scheepvaart, enz., wij gaan de 
Maas als het ware rectificeren en wij snijden de bocht, waarin 
Alem ligt, af. Dit is dan het motief, op grond waarvan Alem 
van de provincie Noordbrabant wordt afgenomen en bij de 
provincie Gelderland zal worden gevoegd. 

Ik meen, dat dergelijke plannen reeds geruime tijd geleden 
hebben bestaan en dat die ook in de Provinciale Staten van 
Noordbrabant zijn behandeld. Men is in de Staten toen tot 
de conclusie gekomen, dat dit niet moest doorgaan en dat 
Alem, Maren en Kessel één gemeente dienen te blijven vormen. 
Merkwaardig is, dat geen enkele partij, behalve de admini-
stratie, er iets voor voelt. De bevolking voelt er niets voor. 
Zij vindt het prettig Brabander te zijn; zij heeft er geen enkele 
behoefte aan Geldersman te worden. Men kan, wat dit betreft, 
natuurlijk van mening verschillen. Geldersen zijn natuurlijk 
uitstekende lieden, het is een prettig volk en zij hebben alles, 
wat goed is. Indien men echter eenmaal Brabander is, wil men 
dit het liefst blijven. Dat weet de Minister ook en daarom geloof 
ik, dat er andere motieven naar voren moeten worden gebracht 
om tot deze zeer ingrijpende wijziging van het grondgebied van 
Brabant te komen. In de Memorie van Toelichting is ook 
opgemerkt, dat de bevolking op Gelderland georiënteerd zou 
zijn. In het bijzonder de arbeidersbevolking zou op Gelderland 
zijn georiënteerd. Het is mogelijk, maar indien ik wel ben 
ingelicht, dan is het zó, dat de K.A.B, in Alem vijf jaar ge-
leden nog aangesloten was bij het district Oss. Vijf jaar ge-
leden is dat district Oss opgeheven en is het district in de kring 
den Bosch overgegaan. Daarbij zijn deze mensen thans aan-
gesloten. Ik moet dus betwijfelen, of zij wel zo op Gelderland 
zijn georiënteerd. Wellicht zal de Minister echter kunnen mede-
delen, dat ik mij hierin vergis. Mijn inlichtingen luiden dus 
anders. In de Memorie van Toelichting wordt voorts gezegd, 
dat de bestuursleden van de Alemse afdeling van de K.A.B, de 
kringvergaderingen van de Bommelerwaardse K.A.B.-afde-
lingen te Hedel bezoeken. Dat is een toevallige omstandigheid, 
die met een georiënteerd zijn op Gelderland niet te maken 
heeft. In de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt, dat 
de landbouwers met hun organisatorische leven heel weinig 
relaties met Gelderland hebben. Dit is inderdaad juist en door 
de Minister terecht opgemerkt. Ik wil er in dit verband op 
wijzen, dat de boerenbond, de boerenleenbank, de jonge boe-
renstand, ook de boerinnenbond, het Wit-Gele Kruis, enz., op 
steden in Brabant zijn georiënteerd. Al deze zaken wijzen erop, 
dat de bevolking van Alem zich Brabants voelt, Brabants ge-
oriënteerd is en dit ook wil blijven. Voor de grond- en pacht-
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kamer zijn zij georiënteerd op den Bosch. Dit zijn dus alle-
maal argumenten, die gelden voor het georiënteerd zijn en 
blijven op Brabant. 

Hier komt bij, dat de afsnijding van die arm van de Maas 
al enkele tientallen jaren geleden heeft plaatsgevonden. In al 
die tientallen jaren hebben deze mensen, om de culturele en 
maatschappelijke verbindingen te onderhouden, gebruik moe-
ten maken van het pontveer. Er is nooit iemand geweest, die 
zich daarover heeft beklaagd en, waar dan ook, bezwaren 
heeft ingediend tegen deze vorm van verbinding tussen de ver-
schillende kerkdorpen. Bovendien weet de geachte bewindsman 
evengoed als ik, dat er een zeer mooie weg is van Alem over 
Hedel naar 's-Hertogenbosch, waar de mensen per fiets of bus 
heen kunnen gaan en dat zij daarop georiënteerd zijn. Of de 
voorziening van de Alemse bevolking werkelijk door Gelderse 
winkeliers geschiedt, is nog een open vraag en er zou een nauw-
keurig onderzoek nodig zijn om het te bevestigen of te ont-
kennen. 

Dit alles bijeen nemende, geloof ik toch niet, dat er zo 
strikte motieven zijn aan te voeren om deze voor Alem ingrij-
pende wijziging toe te passen. Het is, geloof ik, meer een 
kwestie van een zuiver administratieve maatregel. Ik had in 
elk geval gedacht, dat de colleges van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland en van Noordbrabant, die bijeengekomen zijn om 
deze maatregel aan de Regering voor te stellen, met deugde-
lijker argumenten waren gekomen om daarop aan te dringen. 
Ik geloof dan ook te mogen zeggen, dat een en ander onvol-
doende bekeken is en dat men te weinig rekening heeft gehou-
den met de bevolking, welke het ten slotte aangaat. Wanneer 
de bevolking er geen bezwaar tegen heeft, met het pontveer 
op een prachtige zomerse avond over de Maas te varen, laat 
haar dan varen. Er is geen enkele reden om dit genoegen aan 
die mensen te ontnemen. 

Wanneer er werkelijk iemand zou zijn, die, verondersteld, 
dat Alem bij Rossum zou worden gevoegd, in zijn graf nog in 
zijn baard zou lachen, dan zou het alleen kunnen zijn Maarten 
van Rossum. Wanneer het inderdaad zo zou zijn, dat een 
stuk van Brabant werd gevoegd bij het dorp, waarnaar hij is 
genoemd, dan zou dit voor hem een buitengewone genoegdoe-
ning zijn. Ik hoop, dat deze hem niet wordt geschonken. 

De heer Becrnink: Mijnheer de Voorzitter! Bij de behande-
ling van het voorstel van de Regering, de grens tussen de 
provincies Gelderland en Noordbrabant en tussen enkele aan 
weerszijden van die grens gelegen gemeenten te wijzigen, zou ik 
een enkele korte opmerking willen maken. 

Ik zal mij daarbij niet laten leiden door het feit, dat ik geen 
Brabander ben, evenmin door de omstandigheid, dat ik wel 
Gelders bloed in de aderen heb. Ik wil mij bepalen tot het 
onderwerpen van het voorstel van de Regering aan een objec-
tief oordeel. 

Het voorstel van de Regering is een gevolg van het feit, dat 
de rivier de Maas ten gevolge van de uitvoering van waterstaat-
kundige werken op verschillende plaatsen niet meer zijn oude 
loop volgt. Daardoor zijn op verscheidene plaatsen gebiedsdelen 
van de provincies Gelderland en Noordbrabant van het overige 
gebied van die provincies afgesneden en verbonden met het 
gebied van de provincie, waartoe zij niet behoren. Ik acht het 
volkomen logisch, dat ter zake grenscorrecties plaatsvinden, en 
ik wil mij dan ook met de strekking van het onderhavige wets-
ontwerp gaarne akkoord verklaren. In de Memorie van Toe-
lichting wordt ons medegedeeld, dat de voorgestelde wijzigingen 
van het beloop van de provinciale grenzen de daaruit voort-
vloeiende veranderingen van de gemeentelijke grenzen groten-
deels geringe oppervlakten met weinig of geen inwoners be-
treffen. Zie ik het goed, dan doen zich daar praktisch geen 
moeilijkheden voor. Een uitzondering wordt echter gevormd 
door het kerkdorp Alem. De Regering wil dit kerkdorp, dat 
door een bochtafsnijding van de Maas van de rest van de 
gemeente, waartoe het behoort, is afgesneden, voegen bij de 
gemeente Maasdriel. Het deel van de gemeente Alem, Maren 
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en Kessel, dat aan de Brabantse kant van de Maas is gelegen, 
zal voor het grootste deel worden gevoegd bij de gemeente Lith 
en voor een klein gedeelte naar de gemeente Empel en Meer-
wijk overgaan. 

Aan de gemeente Alem, Maren en Kessel en aan de Alemse 
gemeenschap zal daardoor een einde worden gemaakt. 

Op zich zelf vind ik dit jammer. Uit gesprekken, die de vaste 
Commissie voor Binnenlandse Zaken heeft gehad met afge-
vaardigden van het gemeentebestuur van Alem, Maren en 
Kessel en van het comité tot behoud van de zelfstandigheid van 
Alem ca. , is wel gebleken, dat de bevolking gaarne de huidige 
toestand zou willen zien bestendigd en dat zij in haar geheel 
Brabants wil blijven. Deze plaatselijke en gewestelijke aan-
hankelijkheid laat niet na indruk op mij te maken. Aan de 
andere kant wil ik niet blind zijn voor de nuchtere feiten. 
Wanneer ik dan rekening houd met de omstandigheid, dat 
het kerkdorp Alem slechts door middel van een tot 10 uur des 
avonds varende pont met het Brabantse land is verbonden, 
daarentegen door middel van een dam een vaste verbinding 
met de Bommelerwaard heeft, kom ik tot de conclusie, dat dit 
dorp in de toekomst toch wel grotendeels op Gelderland zal zijn 
georiënteerd. Speciaal nu vaststaat, dat er in de eerstkomende 
jaren zeker geen vaste brug tussen Alem en Maren zal komen, 
zal de oriëntatie op Gelderland toenemen, al zullen vele be-
woners van Alem dit liever anders zien en zullen de tot de 
huidige generatie behorende Alemmers waarschijnlijk in hun 
hart Brabanders blijven. De tijd zal hopelijk de wonde, die 
thans wordt toegebracht, langzamerhand helen. 

Wanneer Alem naar Gelderland gaat, rijst nog de vraag, of 
dit kerkdorp moet worden gevoegd bij de gemeente Maasdriel 
of bij de gemeente Rossum. Na al hetgeen de Minister hierom-
trent heeft gezegd, kan ik mij wel met het voegen van Alem 
bij Maasdriel verenigen. Al met al ben ik het met de Minis-
ter eens, dat het objectief en bestuurlijk gesproken, het beste 
is het voorliggende wetsontwerp te aanvaarden. 

De heer Kodde: Mijnheer de Voorzitter! Men tracht mij in 
een zekere richting te dringen, maar aangezien ik noch Gel-
ders, noch Brabants bloed in de aderen heb, doch Zeeuws 
bloed, wil ik trachten deze zaak, niet in een zekere richting 
gedrongen, te bespreken. Ik zal trachten haar objectief te 
bezien. Het is voor mij de vraag, of de voorgestelde wijziging 
zo voor de hand ligt als de Regering meent. 

Zeer zeker de Maas is verlegd en daardoor zijn er verande-
ringen ontstaan, maar wat ook veranderd moge zijn, het his-
torisch gewordene niet, want dat is niet meer te veranderen. 

Nu wordt wel gesteld, dat de verbinding met Noordbrabant 
verbroken is, maar in het algemeen is er voor een inwoner van 
de desbetreffende gemeenten niet zoveel noodzaak, zich per-
soonlijk naar de zetel van het provinciaal bestuur te begeven. 
Vele zaken kunnen wel ter gemeentesecretarie geregeld worden 
en de gemeentebesturen zorgen dan wel voor doorzending. 
Daarom acht ik de noodzaak tot wijziging van de grens tussen 
de provinciën Gelderland en Noordbrabant niet zo groot, dat 
de nieuwe bedding van de Maas geheel gevolgd zou moeten 
worden. 

Enige correctie van de grens, vooral wanneer het gaat om 
niet-bewoonde gebieden, acht ik niet verwerpelijk, doch anders 
wordt het, als het gebieden betreft, welke bewoond zijn, vooral 
als het zo wordt, dat door grenswijziging bestaande gemeenten 
als het ware in stukken worden gescheurd, zoals de gemeenten 
Alem, Maren en Kessel door aanvaarding van dit wetsontwerp 
zullen worden gedeeld. Die gemeente wordt niet alleen opge-
geven, maar hetgeen historisch gegroeid is, wordt uiteenge-
rukt, wordt gedeeld en bij andere gemeenten gevoegd. 

Het bestuur is er toch om de bevolking te dienen. Het is 
toch wel treffend, dat de bevolking van Alem, Maren en Kessel, 
blijkens het ons toegezonden adres, zich voor 97% tegen de 
opheffing verzet. Hieruit mag worden geconcludeerd, dat deze 
bevolking van mening is, dat er een minder goede bestuursvorm 
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zal zijn, als hun gemeente bij andere gemeenten wordt gc-
voegd. 

Niet alleen is er verzet tegen de opheffing, maar ook tegen de 
nieuwe indeling. Het is reeds door de spreker, die mij vooraf-
ging, gezegd. Ik zal er niet dieper op ingaan, maar wel wil ik 
aan de Minister vragen, welk doel met deze wijziging wordt 
beoogd. Ik weet wel, dat de Minister in de Memorie van Ant-
woord op verschillende punten heeft gewezen en heeft gezegd, 
dat men in die gemeenten meer op Gelderland zou zijn ge-
oriënteerd, maar indien dit zo zou zijn, begrijp ik het adres van 
de bevolking niet. Weet die bevolking dan zelf niet wat goed is? 
Moeten wij dan hier zeggen, dat het bestuur maar moet uit-
maken wat goed is? Moet men dan de mening van de bevol-
king maar geheel opzij zetten? Dat wil er bij mij nog niet in, 
Mijnheer de Voorzitter. 

Daarom wil ik ook aan de Minister vragen, of naar zijn 
mening de bevolking met deze wijziging gediend is. Ook dat 
achten wij niet bewezen. Daarom zijn onze bezwaren tegen dit 
wetsontwerp niet weggenomen. Wij hopen, dat dit voorstel 
geen navolging zal vinden en dat men rekening zal houden 
met het historische gegroeide. Men mag niet door allerlei 
technische werken het historisch gegroeide vernielen. 

De heer Sfruyckcn, Vice-Minister-President, Minister van 
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Be-
drijfsorganisatie: Mijnheer de Voorzitter! Ik had niet gedacht, 
dat er nog zoveel bezwaren zouden zijn tegen deze betrekkelijk 
eenvoudige grenswijziging. Anderzijds begrijp ik wel, dat dit 
komt, doordat de bevolking zich heeft geuit. De geachte af-
gevaardigde de heer Van Meel heeft zelfs de kreet geslaakt: 
eens Brabander blijft Brabander. Ik ben zelf te veel Brabander 
om een dergelijk gevoelen niet te begrijpen. Ik begrijp wel, dat 
er een zekere weemoed is bij de bevolking, als men zich geen 
Brabander meer kan noemen, doordat de grens gewijzigd wordt. 

Anderzijds zijn er echter veel belangrijker argumenten, die 
ervoor pleiten om aan deze gevoelsmotieven voorbij te gaan 
en om de grens daar te leggen, waar de natuurlijke grens, ge-
vormd door het brede water, dat er thans is, is gelegen nu het 
zeker is, dat de bewoners van het dorpje Alem, die zich nu 
reeds in verschillende opzichten op het Gelderse gebied richten, 
zich in de toekomst nog meer in die richting gaan bewegen. 

De heer Van Meel: U moet niet vergeten, dat de toestand 
al 20 jaar zo is. 

De heer Struycken, Vice-Minister-President, Minister van 
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Be-
drijfsorganisatie: Mijnheer de Voorzitter! Er heeft reeds in be-
langrijke mate oriëntering op Gelderland plaatsgevonden. De 
geachte afgevaardigde de heer Van Meel heeft gezegd: „De 
bewoners zijn nog allen bij de afdeling Noordbrabant van de 
K.A.B, aangesloten", maar hij vindt het dan ineens onbelang-
rijk, dat zij naar Hedel gaan voor hun vergaderingen. Dat zegt 
toch wel iets, nl. dat zij daar gemakkelijker kunnen komen. 
Ook de jeugd van het dorp gaat naar Maasdriel en Kerkdriel 
voor zijn amusement. Voorts is ook de indeling van het dorp, 
voor wat betreft de organisatie van de rooms-katholieke kerk 
zodanig, dat dit dorp van de andere Brabantse dorpen is af-
gescheiden en onder het dekenaat van Zaltbommel is gebracht. 

De heer Van Meel: Zelfs daar maakt men weleens een ad-
ministratieve vergissing. 

De heer Struycken, Vice-Minister-President, Minister van 
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Be-
drijfsorganisatie: Mijnheer de Voorzitter! Ik denk, dat de ge-
achte afgevaardigde de heer Van Meel wel zal begrijpen, dat 
ik in het geheel niet van plan ben om de bewoners van Alem 
de prettige vaart met de pont te ontnemen, welke zo poëtisch 
door de geachte afgevaardigde naar voren is gebracht. Als de 
Alemers het prettig vinden, te blijven varen, blijft die gelegen-
heid bestaan. 
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De geachte afgevaardigde de heer Kodde heeft nog gezegd, dat 

het historisch gewordene niet verandert. De historie verandert de 
zaken wel. De historie gaat verder en zo heeft hier de historie 
een verandering gebracht door omlegging van de rivier, die 
een natuurlijke oriëntatie naar een andere richting heeft mee-
gebracht. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop, dat de Kamer het met mij 
eens zal zijn, dat deze grenswijziging tot stand gebracht moet 
worden, al verwacht ik wel, dat de Alemers van nu in hun hart 
Brabander zullen blijven. 

De algemene beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen 1 tot en met 3 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 4, luidende: 
„1 . Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 tot 

en met 8 gaan, te rekenen van 1 januari 1958, alle rech-
ten, lasten, verplichtingen en bezittingen der gemeenten, 
welker gebied geheel of gedeeltelijk overgaat naar een 
andere gemeente, betrekking hebbende op of gelegen in 
het overgaande gebied, over op die andere gemeente, zon-
der dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Ten aanzien van de in het eerste lid begrepen on-
roerende zaken zal verandering in de tenaamstelling in de 
kadastrale legger plaats hebben. Gedeputeerde Staten der 
provincie, waarin de gemeente, welker gebied geheel of 
gedeeltelijk overgaat, ligt, doen de daartoe nodige opgave 
aan de desbetreffende hypotheekbewaarder. 

3. De uitgaven, welke onder goedkeuring van Ge-
deputeerde Staten der betrokken provincie ten laste zijn 
of worden gebracht van de kapitaaldienst der begroting 
van een gemeente, welker gebied geheel of gedeeltelijk 
overgaat, komen, voor zover zij betrekking hebben op 
het overgaande gebied, tot het nog niet gedekte gedeelte 
daarvan, te rekenen van 1 januari 1958 af, ten laste van 
de gemeente of gemeenten, aan welke het gebied wordt 
toegevoegd. 

4. De inkomsten, welke onder goedkeuring van Ge-
deputeerde Staten der betrokken provincie ten bate zijn 
of worden gebracht van de kapitaaldienst der begroting 
van een gemeente, welker gebied geheel of gedeeltelijk 
overgaat, komen, voorzover zij betrekking hebben op 
het overgaande gebied en niet zijn aangewend tot dekking 
van de in het vorige lid bedoelde uitgaven, te rekenen van 
1 januari 1958 af, ten bate van de gemeente of gemeen-
ten, aan welke het gebied wordt toegevoegd. 

5. De uit het derde en vierde lid voortvloeiende be-
talingen geschieden vóór 1 juli 1958. Over het tijdvak van 
1 januari 1958 tot 1 juli 1958 is geen rente verschuldigd 
en na laatstgenoemde datum een rente van 5 % per jaar. 

6. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het 
vijfde lid kunnen de raden der betrokken gemeenten en 
bij gebreke van overeenstemming Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant en Gelderland een regeling treffen 
omtrent de overgang van geldleningen, aangegaan door 
een gemeente, welker gebied geheel of gedeeltelijk over-
gaat, naar de gemeente of gemeenten, aan welke gebied 
wordt toegevoegd. Bij de te treffen regeling wordt zoveel 
mogelijk tot grondslag genomen, dat de geldleningen, 
welke geacht kunnen worden bepaaldelijk betrekking te 
hebben op zekere kapitaalsuitgaven, overgaan naar de ge-
meente, aan welke het gebied, waarop deze kapitaals-
uitgaven betrekking hebben, wordt toegevoegd, en dat 
overigens van de geldleningen zoveel mogelijk een zo-
danig gedeelte overgaat als wordt uitgedrukt door een 
breuk, waarvan de noemer wordt gevormd door het 
totaalbedrag van de nog niet gedekte kapitaalsuitgaven 
in de gemeente op 31 december 1957, en de teller door 
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het totaalbedrag van de op genoemde datum nog niet 
gedekte kapitaalsuitgaven, die betrekking hebben op het 
overgaande gebied. 

7. Van de in het vorige lid bedoelde beslissing van 
Gedeputeerde Staten staat voor de raad van elk der be-
langhebbende gemeenten binnen drie maanden beroep 
bij Ons open.". 

De heer Kodde: Mijnheer de Voorzitter! Het heeft mij ge-
troffen, dat in het zesde lid van artikel 4 een mogelijkheid is 
geopend om de kapitaaluitgaven te gaan verdelen. Dit is 
echter niet gebiedend voorgeschreven. Ik meen, dat het beter is, 
als men dit gebiedend voorschrijft. Bovendien had ik gaarne 
gezien, dat erop werd gelet, dat men niet alleen wat men kapi-
taaluitgaven noemt hierbij betrekt, maar dat men hieronder 
meer uitgaven laat vallen, nl. ook de kapitaalwerken. 

Er is een tijd geweest — ik zeg niet, dat die tijd er nu nog 
is —, dat de gemeentebesturen kans zagen om werken, die op 
de kapitaaldienst stonden, te financieren met eigen geld. Het 
is voor mij de vraag, of men deze uitgaven in de verdeling als 
kapitaaluitgaven beschouwt. Ik had gaarne gezien, dat men in 
dit wetsontwerp hiermee rekening had gehouden en dat men 
deze uitgaven, ook al werden zij uit eigen middelen gefinan-
cierd, ook in rekening moest brengen. 

De heer Struycken, Vice-Minister-President, Minister van 
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Be-
drijfsorganisatie: Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat voor 
een gebiedende bepaling, als door de geachte afgevaardigde 
bedoeld, en voor een regeling voor kapitaalsuitgaven, die uit 
de gewone dienst zijn gefinancierd, gelet op de overige inhoud 
van het artikel, in het bijzonder het derde en vierde lid, geen 
aanleiding bestaat. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Artikel 4 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 5 tot en met 30 en de beweegreden van het 
wetsontwerp worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik verzoek de vaste Commissie voor Binnen-
landse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfs-
organisatie haar oordeel over het wetsontwerp kenbaar te 
maken. 

De heer Beernink, voorzitter van de vaste Commissie voor 
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Be-
drijfsorganisatie: Eén lid van de commissie adviseert tot ver-
werping van dit wetsontwerp en de overige leden adviseren tot 
aanneming ervan. 

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

De Voorzitter: De heren Van der Zanden, Van Meel, Van 
Buel, Kodde en Van Dis zal, op hun verzoek, aantekening 
worden verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen dit 
wetsontwerp te hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 
Naturalisatie van Maria Josephina Carolina Backerra en 17 

anderen (4703); 
Naturalisatie van Aurel Bansagi en 19 anderen (4625); 
Naturalisatie van Johanna Aipassa en 19 anderen (4707); 
Naturalisatie van August Daelman en 17 anderen (4708); 
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Naturalisatie van Hew Alexander Dalrymple (4709); 
Naturalisatie van Engclina Johanna Amon en 19 anderen 

(4710); 
Naturalisatie van Franciscus Marinus Herman Abels en 15 

anderen (4717); 
Naturalisatie van Clemens Heinrich Bokel en 20 anderen 

(4718); 
Naturalisatie van Sassoon Ezekiel en 21 anderen (4719); 
Naturalisatie van Lubbert Albers en 21 anderen (4720); 

Naturalisatie van Georg Borodin en 18 anderen (4712); 
Naturalisatie van Gennaine Joséphine Emilie Erard en 19 

anderen (4715); 
Naturalisatie van Hovakim Aivazian en 19 anderen (4721); 
Naturalisatie van Adolf Fetter en 35 anderen (4702). 
Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder be-

raadslaging en, telkens na goedkeuring van de onderdelen en 
nadat de vaste Commissie voor de Naturalisaties tot aanneming 
heeft geadviseerd, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
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