
Vel 493. 1893 Tweede Kamer. 

69ste VERGADERING. — 21 APRIL 1880. 
Mededeelioff van ingekonieu. stukken. 

699to VERGADERING. 

VERGADERING VAN WOENSDAG 21 APRIL 1920. 

(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.) 

Ingekomen? 1°. berichten van leden; 2°. een ontwerp 
van wet; 3*. verzoekschriften; 4°. verklaringen van 
adhaesie; 5°. een missive. — Mededeeling, dat bij de 
Bijzondere Commissie voor de nadere aanvulling van 
de Onteigeningswet schriftelijke opmerkingen kunnen 
werden ingewanden en dat een voor de leden der Kamer 
toegankelijke vergadering zal worden gehouden. — 
Regeling van werkzaamheden. — Behandeling en 
aanneming van het ontwerp van wet tot wijziging der 
wet op de inkomstenbelasting. — Aanvang der be-
hondeling van het ontwerp van wet tot vaststelling 
van een Wetboek van Strafvordering. 

Voorzitter: de heer Fock. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 73 leden, te weten: 
de heeren Swaue. van Vaaren, van de Bilt, van Sasse van 

Ysselt, van der Molen, Rutgers, Schouten, Beniner, van 
Zadelhoff, Ossendorp, van der Voort van Zijp, Rugge, de 
Wijkerslooth de Weerdesteyn, L. M. Hermans, Seheurer, 
Duys, Heemskerk, Kooien, van Wijnbergen, Snoeek Henke-
mans, J . ter Laan, Weitkamp, van Veen, Dresselhuys, 
Reijmer, Albarda, Arts, van Ravesteijn. Kolthek, de Jonge, 
Kleerekoper, van Dijk, K. ter Laan, Kuiper, Rink, van den 
Tempel, Braat. Otto, FruytieT. Deckers, Wintermans, Engels, 
van Sehaik, Smeenk, van Rappard, Bongaerts, Ter Hall, 
Lely, Nolens, van Stapele, mevr. Groeneweg, de heeren de 
Monté ver Loren, van Beresteyn, Visser van IJzendoorn, de 
Savornin Lohman. van de Laar, Teenstra, Oud, Hugenholtz, 
Marchant, van Doorn, Stulemeijer, Henri Hermans, de 
Wilde, Sannes, Zijlstra, Wijnkoop, Oudegeest, Schokking, 
Bulten, Bakker, Brautigam, 

en de heeren Ministers van Justitie en van Financiën. 

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

De Voorzit ter: Ik deel aan de Vergadering mede: 

A. dat zijn ingekomen: 
1*. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergade-

ring bij te wonen: van den heer Abr. Staalman, wegens 
andere bezigheden; van den lieer Bomans, gisteren en waar-
schijnlijk ook heden; van den heer Helsdingen, beiden wegene 
ongesteldheid. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

(Voorzitter.) 
2°. een Koninklijke boodschap teu geleide van een ont-

werp van wet tot wijziging der Invalidiieitswet (Gemoedt-
bezwaren). 

Dit ontwerp van wet, hetwelk met de daarbij behooren* 
de stukken reeds is gedrukt en rondgedeeld, ml worden 
gezonden aan de afdeelingen; 

3°. de volgende verzoekschriften: 
een, betreffende het ontwerp-Luger-oudcrwijswct, van J» 

M. Bosschaart—Dieleman, te Egmond aan Zee, en andereu, 
allen huisvrouwen van onderwijzers; 

een, betreffende het ontwerp van wet tot nadere wijziging 
der wet van 5 Juli 1920 (Staatsblad n°. 181) tot regeling van 
de samenstelling van den Hoogen Raad. enz. (salarissen 
rechterlijke macht, enz.), van den president van de arrcn-
dissements-rechtbank te Utrecht en anderen, allen behooren-
de tot de rechterlijke macht en verbonden aan die rechtl>ank; 

een, van het dagelijksch bestuur der vereeniging: Roonibch-
Katholieke Volksuniversiteit, gevestigd te Amsterdam, hou-
dende verzoek om toekenning van een jaarlijkseh subsidie; 

een, van L. J . M. Huls'nian, onderwijzer aan de openbare 
lagere school letter B, te Schoten, betreffende de bereikening 
van zijn salaris; 

een, van F . Goris, landbouwer te Duiven, vroeger in 
militairen dienst, houdende verzoek om uitbetaling van de 
ondersteuning, bedoeld in legerorder 421, punt 10; 

een, van C. M. van Dongen, kleermaker bij het I lde baial-
jon, 7de regiment infanterie, te Amsterdam, houdende ver-
zoek om ontheffing van de verplichting tot terugbetaling 
van to veel genoten traktement. 

Deze adressen zullen worden gesteld in handen van de 
betrokken Commissiën; 

4°. de volgende verklaringen van adhaesie: 
a. aan het adres van den raad der gemeente Tilburg, be-

treffende de financieele gevolgen voor do gemeenten van het 
aanhangige ontwerp-Lager-onderwijswet, van burgemeester 
en wethouders der gemeente Son c. a.; 

b. aan het adres van den raad der gemeente Schagen, in 
zake wijziging van art. 59 der Gemeentewet in dien zin, dat 
de ingezetenen der gemeente ten opzichte van de burgemee -
tersbenoeming medezeggenschap zullen krijgen dcor iudie-
ning eener aanbeveling ven drie personen door den raad, van 
de raden der gemeenten Mill en St. Hubert en Bergse hen-
hoek; 

c. aan de motie van den raad der gemeente Snia]linger-
land, betreffende verhooging van de rijksuitkeering, bedoeld 
bij art . 10 der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad. n°. 156), tot 
50 pet. van het bedrag der jaarwedden van burgemeesters en 
secretarissen, van den raad der gemeente Bergschenhoek; 

d. aan het adres der curatoren van het Erasmiaansch 
Gymnasium te Rotterdam in zake het ontrwerp-Lager-ou-
derwijswet, van curatoren van het gymnasium te Leiden. 

Deze verklaringen worden voor kennisgeving aange-
nomen; 

5°. een missive van den secretaris namens het hoofdbe-
stuur der Maatschappij voor Diergeneeskunde te utrecht, 
ten geleide van een afschrift van een door dat hoofdbestuur 
aan den Minister van Koloniën gericht schrijven, naar aan-
leiding van de bespreking in den Volksraad van N'cder-
landsch-Indië van den veeartsenijkundigen dienst d?ar te 
lande. 

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen; 

B. dat door de Bijzondere Commissie voor het ontwerp 
van wet tot nadere aanvulling van de wet van 28 Augustus 
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1851 (Staatsblad n°. 125), repelende de onteigening ten alge-
meenen nutte (JÏ98) 19 bepaald, dat de leden der Kamer, inge-
volge artikel 42 van het Reglement van Orde, schriftelijk 
hun opmerkingen aan de Commissie kunnen inzenden vóór 
4 Mei a.s., en 

dat een voor de leden der Kamer toegankelijke vergadering 
van bovengenoemde Bijzondere Commissie zal worden gehou-
den op Woensdag 12 Mei a.s., te half elf ure. 

Aangezien de Minister van Binnenlandsche Zaken in de 
avondvergadering van morgen niet tegenwoordig kan zijn, 
stel ik voor de ontwerpen van wet: 

Wijziging van art. 77 der Gemeentewet en van art. 35 der 
Provinciale wet (340) en 

Wijziging van de aitt. 66 en 67 der Provinciale Wet (358), 
van de lijst der voor de vergadering van morgenavond aan 

de orde zijnde ontwerpen van wet af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

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

I. Wijziging der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
(226). 

De heer Kooien, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs, brengt het volgende verslag n i t : 

In handen uwer Commissie zijn gesteld drie adressen: 
Het eerste van het dagelijksch bestuur der Nederlandsche 

Heidpmaatschappij van 24 December 1919, waarbij er de 
aandacht op wordt gevestigd dat _ in Mei 1919 door den 
Minister aan de Heidemaatschappij om beoordeeling is ge-
zonden een ontwerp van wijziging der inkomstenbelasting, 
dat voor boschbezit het beginsel huldigde van belasting-
heffing bij de velling van het bosch, met welk ontwerp 
adressant geheel kon instemmen, behoudens deze wijziging, 
dat rekening moest worden gehouden met het tijdstip van 
inwerkingtreding der wet; dat thans echter een ontwerp 
is ingediend volgens hetwelk belasting zal worden geheven 
van de waardevermeerdering der bosschen. 

Adressant geeft te kennen dat hoewel hij aan het beginsel 
van het eerste ontwerp verreweg de voorkeur geeft, het 
tweede ontwerp toch een aanzienlijke verbetering geeft. 

Intusschen blijft adressant van meening dat het gewenscht 
ia het inkomen uit boschbezit zoo laag mogelijk of Déter nog 
in het geheel niet te belasten, waarvoor een aantal argu-
menten worden bijgebracht. 

Op 22 Maart 1920 heeft dezelfde adressant een tweede adres 
ingediend, waarin met nadruk wordt verzocht het amende» 
ment van mr. van Beresteyn aan te nemen. 

Het derde adres is van het bestuur der Nederlandsche 
Boschbouwvereeniging van 24 Maart 1920 van dezelfde 
strekking. 

De Commissie stelt voor deze adressen neder te leggen ter 
griffie, ter inzage van de leden. 

De Vergadering vereenigt zich met de voorgestelde con-
clusie. 

De Voorzitter: Het komt mij voor, dat het niet uoodig is 
over dit ontwerp van wet algemeene beschouwingen te 
houden, aangezien de regeling, waarover die beschouwingen 
zouden loopen, in art. I is vervat. Bij dat artikel kan der-
halve alles te berde g-ebracht, wat anders bij de algemeene 
beraadslaging zou worden besproken. Ik stel dus voor bij 
dit ontwerp geen algemeene beraadslaging te houden, maar 
dadelijk artikel I in behandeling te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor bij de behandel Lag von art. I 
en de daarop voorgestelde amendementen den spreektijd 
te bepalen op hoogstens een kwartier. 

Daartoe wordt besloten. 

Beraadslaging over artikel I, luidende: 
„Aan de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 wordt 

een artikel llbis toegevoegd, luidende: 
Boschbouw wordt voor de toepassing dezer wet niet 

als een bedrijf' of beroep beschouwd. 
De opbrengst van bebosehten grond door aanwas van 

het op stam staande hout wordt geacht, na aftrek van 
kosten als bedoeld bij art. 10, twee ten honderd 's jaai-3 
te bedragen van de waarde die het hout bij den aanvang 
van het jaar heeft, tenzij het in eenig g-cval aanneme-
lijk is, dat die opbrengst minder bedraagt.", 

waarop de volgende amendementen zijn voorgesteld: 
een, van de Commissie van Rapporteurs (Stuk n°. 9) , 

strekkende om aan art. llö?"s toe te voegen een derde lid, 
luidende: 

„Onder bebosehten grond wordt mede verstaan alle 
grond bezet met opgaande boomen, welke de beplanting 
van een weg uitmaken." 

Wordt dit amendement aangenomen, dan zal het noodig 
zijn aan art. 9 der wet toe te voegen: 

,,e. de opbrengst van grond, als bedoeld in het derde 
lid van artikel llbis verkregen door aanwas van het op 
stam staande hout, voor zoover de daar bedoelde wegen 
„openbare wegen" zijn."; 

een, van de heeren van Beresteyn. Teenstra. Ketelaar, 
Oud, Dresselhuys, Otto, de Groot, de Buisonjé, Abr. Staal-
man, Poels en van Eappard (Stuk n°. 8) , strekkende om 
alinea 2 van het toe te voegen art. llfei-s aldus te lezen: 

„De aanwas van het op stam staande hout wordt niet 
als opbrengst van den bebosehten grond aangemerkt." 

waarop een sub-amendement is voorgesteld van den heer 
de Wijkerslooth de Weerdesteyn (Stuk n". 10), strekkende 
om de woorden „het op stam staande hout" te vervangen 
door: „opgaande boomen". terwijl bij aanneming het eerste 
lid van artikel llbis moet vervallen. 

De Voorzitter: Bij art. I i-. in de eerste plaats aan de oido 
de toelichting van do amendementen en van het sub-amen-
dement. 

Ik stel voor om ditmaal af te wijken van den geldenden 
regel en bij de toelichting van de amendementen gelijk-
tijdig aan de sprekers de gelegenheid te geven over het arti-
kel te spreken. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Kooien verkrijgt het woord ter toelichting van 
het amendement van de Commissie van Rapporteurs en zegt: 
Mijnheer de Voorzitter! Het is vando.ag precies zes jaar Re-
leden, dat van deze zelfde plaats het toenmalig Kamerlid de-
heer J . van Nispen tot Sevencer. bij de behandeling van hetj 
wetsontwerp tot heffing eener inkomstenbelasting reeds moei-
lijkheid maakte ten opzichte von de belasting op boschbezit 
in de inkomstenbelasting. Hij zeide dnar (blz. 1783 der 
Handelingen 1913/'14): 

„Ik zou, als men tot herziening van de belastbare op-
brengst komt, een kaprecht voor opgaand hout willen 
invoeren, een kaprecht in meer engeren zin, niet voor 
eigen en andere zeer oud wordende, boomen, maar voor 
dennen, die gewoonlijk na 30—£0 jaar bijlrijp zijn." 
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(Kooien.) 
De heer van Nispen Lichtte dat toe. 
Dit Kamerlid, van nabij bekend met bosclibezit, gevoelde 

toen reeds, dat het heffen van een belasting bij boschbezil 
in de inkomstenbelasting tot moeilijkheden aanleiding zou 
geven. 

Inderdaad, die moeilijkheden zijn niet uitgebleven. In ver-
schillende deelen vatn ons land heelt men op verschillende 
wijzen gepoogd, die moeilijkheden op te lossen, totdat daar-
ean eindelijk een einde is gekomen, doordat de Hooge Raad 
bij arrest van 29 Maart 1917 een beslissing heeft gegeven. 
Bij dat arrest werd o. a. beslist, dat als opbrengst van een 
bosch moet beschouwd worden hetgeon het aanwezige op 
stam staande hout big het einde van bet boek- of kalenderjaar 
meer waard is dan bij het begin. 

Dit arrest nu heeft aanleiding gegeven tot naar ik meen 
gegronde critiek, een critiek, welke reeds 1$ jaar geleden bij 
monde van den heer van Beresteyn en mij bij de behandeling 
van de wijziging der wet op de inkomstenbelasting in deze 
Kamer is gehoord. 

Deze critiek is ook doorgedrongen tot het Kabinet van den 
Minister en deze heeft gemeend, waar dit arrest blijkbaar een 
regeling inhield, welke aanleiding gaf tot allerlei nieuwe 
moeilijkheden, dat het beter was nu te komen met een wets-
ontwerp tot wijziging van de wet. 

Nu zijn er twee wijzen, waarop van de inkomsten uit bosch-
bezit belasting kan worden geheven. De een stelt zich voor, 
krachtens de inkomstenbelasting te heffen van den jaarlijk-
schen aanwas van den houtopstand, de ander wenscht — ik 
noem nu de twee grondmethodes — een afzonderlijke belas-
ting, een' kaprecht te heffen van de waarde van het gekapte 
bosch. 

Wanneer ik nu op het oogenblik geheel vrij was, dat wil 
zeggen, indien niet voor ons lag een wetsontwerp tot wijzi-
ging van de inkomstenbelasting, dan zou ik zonder eenige 
bedenking aam de tweede methode, aan invoering vr.n een 
kaprecht, de voorkeur geven. Immers, welke bezwaren bestaau 
er tegen jaarlijksche heffing? 

Mijn hoofdbezwaar is, dat men betalen moet van wat men 
niet geniet. Jarenlang zal men jaarlijks betaald hebben van 
den aanwas en op een goeden dag brandt liet bosch af. Hier 
geldt niet, dat men zich tegen het risico kan dekken, omdat 
de assurantiepremie voor groote complexen te groot is en men 
liever het risico zelft draagt. Of een ander geval. De een 
of andere insectenplaag komt en laat niets anders na dan 
een kaal gevreten bosch, waaruit alle groeikracht is ver-
dwenen. Een derde geval. Een stormwind gaat verwoestend 
rond. 

Toch heeft de Regeering dit systeem aangehouden en 
zooals ik zeide, onze vrijheid hiermede eenigszins beperkt. 
Immers, dit ontwerp ligt er, en een ander, dat ik beter zou 
vinden, ligt er niet. 

Dat andere is ook niet bij amendement in te voegen, hoewel 
natuurlijk door de voorstanders van het betere er over ge-
dacht is. Immers, wanneer men staat op het standpunt dat 
ook van boschbezit belasting moet worden betaald en ir.en 
dus vóór kaprecht is, kan men dat niet insereeren in de wet 
op de inkomstenbelasting en is het dus niet mogelijk voor 
de Kamerleden om het betere, dat men op het oogenblik ziet, 
voor te stellen. Wij moeten dus wel volgen volgens het oude 
adagiam, het slechte, dat men heefï. 

Welk bezwaar heb ik nu tegen dat arrest ? 
Ik meen dat de inkomstenbelasting geheven wordt van, 

zooals art. 4 van de wet zegt, onroerend goed, roerend kapi-
taal, onderneming en arbeid en periodieke uitkeeringen. 
Maar in ieder geval van de opbrengst, dus van dat gedeelte, 
dat afgescheiden wordt van de hoofdzaak. 

Zoo spreekt art. 6 van de vruchten van het onroerend goed, 
art. 6 van de vruchten van het kapitaal en nu kan ik niet 
erkennen dat onder opbrengst ook kan verstaan worden het 
feit, dat boomen in een bosch. in den loop van een jaar dikker 
zijn geworden dan zij in het begin van het jaar waren. 
De Regeering had met dit arrest rekening te houden en wij 
hebben thans voor ons een poging van de Regeering om 
van de zaak te maken wat er van te maken is in het kader 
der inkomstenbelasting. Vandaar het eerste lid. De Hooge 
Raad heeft uitgemaakt dat hetgeen iemand door eigen exploi-

tatie van den bodem betrekt, opbrengst is van onderneming-
De Begeering stelt uu voor in lid 1 van het nieuwe artikel: 
boschbouw wordt niet als bedrijf aangemerkt. Do opbrengst; 
vun een bosch zal dus beschouwd worden niet, zooals de Hooge 
Raad heeft gewild, als opbrengst van een onderneming, maar 
als opbrengst van onroerend goed. En in de tweede plaats, 
om do moeilijke berekeningen te ontgaan welke bet arrest 
zou vereischen, stelt de Regeering een regel voor, nl. dat cou 
bosch netto 2 pet. per jaar aanwast, een regel, waarvan men, 
als men het aannemelijk maakt, kan afwijken. 

Ik wijs op het belang van deze uitzonderingsbepaling, op 
wat zich voordoet bij uitgegroeide bosschen, nl. dat een 
eigenaarter wille van het natuurschoon wel boomen wil lul.:! 
staan, die niet meer vooruitgaan, als daarvoor clan ook geeu 
bebsting behoeft betaald te worden. 

Nu meent de Commissie van Rapporteurs, dat er in het-
geen de Regeering thans heeft voorgesteld een leemte it", nl . 
voor zeever betreft lanen, bestaande uit opgaande boomen. 

Indien lanen doel uitmaken van een bosehcomplex, dan 
zullen zij vanzelf' tot den bebcschten grond worden gerekend; 
ook indien zij bebcschten grond aan den eenen kant afsluiten, 
meen ik, dat een coulante uitlegging zal zeggen, dat dio 
lanen behooren tot het bosch. Maar hoe m?t geheel vrij-
staande lanen, zooals wij die zoo vaak zien als toegang tot 
buitenplaatsen, kasteelen e. d. ? Valt zoo'n laan onder he-
boschten grond? De Commissie van Rapporteurs meent van 
niet en vandaar haar voorstel. 

Nu is er een moeilijkheid. Ieder, die van wandelen houdt, 
zal zich des zomers wel eens geërgerd hebben aan het ont-
breken van schaduw op sommige wegen: waarom geen boomen 
geplant ter afwisseling van het landschap, ter beschaduwin<> 
van den weg? Voor zoover dat behoort tot de tank der ge-
meente, spreek ik er hier niet over, maar in sommige streken 
kent men het voorpoot recht; in andere streken kunnen de 
belendende eigenaren door op den rand van hun eigendom 
boomen te planten de streek aanmerkelijk verfraaien. 

De Commissie van Rapporteurs heeft zich nu a fgev ia^d : 
zullen degenen, die vóóipcotrecht nebben, zullen belendendo 
eigenaren in de toekomst ter verfraaiing van het landschap 
nog boomen planten, indien zij weten, dat rij van die boomen 
jaarlijks belasting moeten betalen? Vandaar, dat de Commis-
sie meent, dat, indien lanen van opgaande boomen onder liet 
artikel gebracht worden, er toch een uitzondering moet zijn 
voor lanen, die openbare wegen beschaduwen, en indien dus 
in het stelsel der Regeering wordt aangenomen hetgeen de 
Commissie van Rapporteurs wenscht, dan zouden wij in een 
ander artikel deze uitzondering willen aanbrengen. 

De»e geheeld redeneering past natuurlijk in het stelsel, 
dat de Regeering op dit oogenblik heeft voorgedragen, maar 
do vraag blijft natuurlijk open, of het niet beter is alsnog 
om van het stelsel, hetwelk de Regeering ons heeft voor-
gelegd, af te stappen en het andere stelsel aan te nemen. 

Men kan hier zeer verschillend over denken. Men kan van 
den eenen kant allerlei hygiënische motieven laten gelden; 
men kan zeggen: wij zien in verschillende begrootingen pos-
ten opgenomen die zeer strekken in het belang van den 
boschbouw, omdat de Regeering er van overtuigd is, dat wij 
den boschbouw niet moeten tegenwerken mai r vooruithelpen, 
en daartegenover hebben wij een voorstel der Regeering, dat 
zegt: ik weet toch, dat boschbezit eenige voordeelen geeft en 
ik wil van die voordeelen profiteeren. 

Ik voor mij zou dus, wanneer ik geheel vrij stond, wanneer 
ik niet had dit ontwerp en ook een ander ontwerp in dit 
wetsontwerp kon inbrengen, zonder eenigen twijfel de voor-
keur geven aan de invoering van een kaprecht. Dat kaprecht 
is er niet, en nu bestaat deze groote moeilijkheid: indien de 
Kamer teeeging met het amendement-van Beresteyn en 
leefde in de hoop dat er, dit jaar of het volgend, jaar of over 
een paar jaren misschien, een kaprecht zou komen, dan 
zouden wij dit resultaat hebben, dat de inkomsten uit boseh-
bezit, die er zijn en die later onder dit recht zouden vallen, 
gedurende de werking van dit ontwerp onbelast zouden zijn. 
Dat willen wij niet. 

Vandaar dat ik meen, dat er een overgangsmaatregel moet 
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komen voor den tijd gedurende welken het in te voeren kap-
reiiht nog niet geldt. 

lu dien tusschentijd zal dan de" wet blijven zooals ze nu is. 
M'iar we bereiken daarmede dat er op het Ministerie van 
Financiën spoed wordt betracht met de uitwerking van een 
kaprecht. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit zijn de opmerkingen, die ik 
naar aanleiding van het amendement en het artikel heb 
willen uiten. 

Voorgesteld door de Commissie van Rapporteurs, maakt 
het amendement van rechtswege een onderwerp van beraad-
sla^ing uit. 

De heer van Beresteyn verkrijgt het woord tot toelichting 
van zijn amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal 
trachten, in den tijd dien u beschikbaar hebt gesteld, de 
qur>ostie die ons bezighoudt toe te lichten. 

Bij mij gaat bet bij deze belasting over de quaestie van de 
natuurmonumenten, de bebossching van ons land, en ik zou 
gaarne alles doen wat ik kan om in de hand te werken het 
behoud van onze natuurmonumenten en den aanplant van 
bosschen te bevorderen. De heer Kooien heeft er op gewzeen 
dat reeds meermalen in deze Kamer de quaestie ter sprake 
is gebracht en dat toen reeds critiek is uitgeoefend tegen het 
arrest van den Hoogen Raad. De Minister komt nu met een 
voorstel om de inkomsten uit boschbouw over te brengen van 
art. 7, het bedrijf, naar art. 5, dus ze te brengen bij inkomen 
uit onroerend goed. Daartegen heb ik bezwaar; niet omdat ik 
•ze onder art. 7 wil laten, maar omdat ik, meegaande met den 
Minister om ze uit art. 7 te brengen, ze niet onder art. 5 
brengen wil. En wel op drie gronden, die in de eerste plaats 
zijn van principieelen aard; het zijn beginselbezwaren. 

Ik erken dat de belasting niet zoo heel hoog is, maar er 
komt een beginsel in de wet, waartegen ik ernstig bezwaar 
moet maken, nl. dit: dat de groei van de bosschen zal zijn 
inkomen. De Memorie van Antwoord bestrijdt eigenlijk zelf 
dat beginsel, en wie van die Memorie zich nauwkeurig reken-
schap geeft, bemerkt, dat de Minister telkens hinkt op twee 
gedachten. In het eerste gedeelte bestrijdt hij wat hij in ander 
gedeelte verdedigt. De Minister gaat zuiver fictieve inkom-
sten, inkomsten die niet bestaan, als inkomen beschouwen en 
belasten. Ik ben het met den heer Kooien eens, dat inkomen 
alleen bestaan kan wanneer bet afgescheiden wordt van den 
grond, en dit is hier niet het geval. 

Ik ga verder en wijs er op, dat de Regeering, in dit geval 
de Minister van Landbouw, volgens een andere wet de be-
voegdheid heeft om kap verboden te leggen. Nu kan dus de 
Minister van Financiën den groei van iemands hout belasten, 
terwijl dan, wanneer die eigenaar zijn hout wil kappen om 
het te realiseeren en van de opbrengst de belasting te betalen, 
de Minister van Landbouw dat kan verbieden. Ik acht het in 
strijd mét het gezond verstand, dat men van hout, dat men 
niet realiseeren kan, belasting moet betalen. 

Een tweede theoretisch bezwaar is, dat de belasting, hoe-
wel zij klein schijnt, veel grooter is dan in de bedoeling ligt. 
Waar gedurende 20 of 30 jaren belasting wordt betaald, 
terwijl de waarde eerst gerealiseerd wordt bij het hakken van 
het bosch, komt het feitelijk neer op een samengestelde belas-
ting, omdat men van de belasting, die men over 30 jaren 
betaalt, ook de rente kwijt is. 

Een derde bezwaar zit in de waardevermeerdering. De moei-
lijkbeid, welke het gevolg was van het arrest van den Hoogen 
Raad, was deze, dat de Hooge Raad als inkomen beschouwde 
niet alleen den groei van het hout, maar ook de stijging van 
de marktwaarde. De Minister zegt, dat dat verkeerd is en dat 
men van die twee waardevermeerderingen alleen moet nemen 
die, bestaande in den groei van het hout, niet de vermeerde-
ring van de marktwaarde, maar, als dan door de Kamer 
wordt gevraagd of ook rekening moet worden gehouden met 
de marktwaarde, antwoordt de Minister: natuurlijk, want wij 
gaan de waarde van het bosch berekenen en dat is de markt-
waarde. Daarmede komt de Minister feitelijk terug op het-
geen hij wil bestrijden en wordt hij het eens met den Hoogen 
V.v?A. De Minister zegt: 

(van Beresteyn.) 
,,Wat het artikel bepaalt — ik meen, dat de heel 

Kooien mis is, als hij zegt. dat het steeds 2 pet. van da 
groeiwaarde is — is dat de opbrengst van bebosohten 
grond door aanwas van het hout geacht wordt in een 
jaar zuiver twee ten honderd van de houtwaarde bij den 
aanvang van het jaar te bedragen. De waarde bij den 
aanvang van het jaar wordt dus als gegeven beschouwd, 
onafhankelijk van deze wet; en daaronder kan dan slechts 
verstaan worden de werkelijke waarde." 

Dat is j u i s t wat de Hooge Raad zegt. Het is de verkoop-
waarde. De Minister zegt, dat de prijsstijging van het hout 
is 2 pot. van de houtwaarde bij den aanvang van het jaar, 
omdat men anders te ver van de werkelijke waarde afkomt. 
Daaimede komt de Minister terug tot het stelsel van den 
Hoogen Raad, dat de werkelijke waarde aan het begin van 
het jaar wordt vastgesteld, waarbij de verkoopwaarde van 
het hout in rekening; wordt gebracht, zoodat niet alleen de 
groei, maar ook de stijging van de waarde in aanmerking ge-
nomen wordt. 

Ik heb echter ook practische bezwaren, vooreerst van pey-
chologischen aard. Ik acht het verkeerd de ingezetenen bê-
lasting te laten betalen van inkomen, dat zij niet hebben, ook 
al is die belasting laag. 

Maar bovendien, als het hout rijp is, is er geen belasting 
meer. Van het hout op de Middachterallee, waar die beuken-
boomen zijn uitgegroeid, is geen belasting meer verschuldigd. 
Men krijgt nu de kibbelarijen tusschen het Ministerie van 
Financiën en de eigenaren. De eigenaar zegt, dat zijn hout 
rijp is, terwijl Financiën dat ontkent en zegt, dat het hout 
nog groeit. Waar is nu in de practijk de grens, dat het hout 
rijp wordt en daarmede belastingvrij wordt? Dat geeft in de 
practijk moeilijkheden. 

In de derde plaats zal er telkens moeten herschat worden, 
als de houtprijzen stijgen en dalen. De Minister zegt, dat 
hij dat niet zal doen, maar als een eigenaar bij de daling 
van de houtprijzen herschatting verzoekt, zal de Minister 
dat niet kunnen weigeren. Dat zal veel kosten en moeite 
medebrengen. Ik wijs er op, dat het heel moeilijk is de 
waarde te bepalen. In het rapport van den boschbouw wordt 
gezegd dat er vier wijzen zijn waarop de waarde kan worden 
bepaald. Welke manier zal nu gekozen moeten worden? De 
zaak is onduidelijk en zal tot vele moeilijkheden aanleiding 
geven. 

Ten vierde is een groot bezwaar tegen het ontwerp, dat 
de Minister het kappen van de bosschen bevordert. De 
Minister zegt: als de boomen klein zijn, beteekent de bel_as-
ting niet veel, maar, als zij groot worden, begint de belasting 
aardig te drukken en dan werkt men daardoor in de hand, 
dat men de boomen gaat kappen, wat ik juist wil tegengaan. 
Ik geloof, dat door deze belasting de aanleg van Tx>sschen 
ook wordt tegengehouden, en dat spijt mij omdat de Regee-
ring aan den anderen kant alle moeite doet om ons bosch-
bezit te vergrooten. Wij weten dat de Minister van Land-
bouw een wetsontwerp heeft ingediend om voor een millioen 
een bosch te koopen, maar de Minister van Financiën moet 
dan ook in die richting medewerken. 

Ten slotte krijgen wij deze practische eigenaardigheid, 
dat, zoodra een boschbezitter van zijn bosch een vennootschap 
maakt, de belasting is verdwenen, want deze belasting geldt 
alleen voor natuurlijke personen. Vennootschappen zouden 
alleen aangeslagen kunnen worden in de dividend- en tan-
tième-belasting, maar als men niet laat hakken maakt men 

f een dividend. Op die wijze zal men voor sommige bosschen 
elasting moeten oetalen en voor andere niet. 
Ik kan dus niet medegaan met dit wetsontwerp en gevoel 

er veel voor om de bosschen vrij te stellen ter bevordering 
van het boschbezit in Nederland. De Minister erkent, dat 
het betoog in de afdeelingen sterk was en zegt bovendien, 
dat de belasting weinig beteekent en wordt geschat op 
f 50 000 tot f 100 000 per jaar, en ik vraag mij af, of het 
verstandig is de geheele administratie in werking te stellen 
voor zulk een luttel bedrag. 

De heer Kooien heeft mij dus niet begrepen wanneer hij 
meent dat ik een kaprecht wil beffen. Dx kan mij echter voor. 
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stellen dat men per se belasting wil heffen en dan zou ik aan 
«en kaprecht de voorkeur geven. Ik acht het theoretisch ook 
juist oni te zeggen: deze vruchten vallen in een half jaar, die 
in een jaar, die in twee jaar, zooals bijv. karwei, die met vier 
jaar, zooals griend en teenen, kaphout met 10 jaar en denne-
boomen met 80 jaar. Een kaprecht maakt ook dat het kappen 
eerder wordt tegengehouden, want men moet dan belasting 
betaleen, en, als men die belasting niet betalen wil, zal men 
dan de boomen laten staan. 

Het bezwaar van den Minister, dat het niet in de inkomsten-
belasting past, is maar een theoretische opvatting en kan er 
ion slotte niet toe leiden om deze belasting te heffen. Daarom 
zou ik, als ik de keuze had tusschen deze belasting en een kap-
yecht, aan het kaprecht de voorkeur geven, maar liever zou 
ik zien dat mijn amendement werd aangenomen en de bos-
sohen werden vrijgesteld. ïk wil op het subamendement van 
den heer de Wijkerslooth niet vooruit loopen, hoewel ik het 
met hem eens ben dat de grienden onder de belasting moeten 
vallen. 

Ik wijs er op, dat alle adressen daarmede akkoord gaan. 
Dat spreekt ook vanzelf. Ik zou geen bezwaar hebben als het 
in die richting ging. 

Ten slotte wil ik er op wijzen dat èn de Heidemaatschappij 
èn de Nederlandsche Boschbouwvereeniging het met mij 
eens zijn, dat het in het belang van de bosschen, dus van de 
natuurmonumenten in Nederland, zal zijn, wanneer mijn 
amendement wordt aangenomen. Maar, hetzij men vrijstel-
ling wenscht, hetzij kaprecht, in beide gevallen behoort in de 
inkomstenbelasting een bepaling opgenomen als in het amen-
dement aangegeven, nl. dat art. 5 niet geldt voor bosschen. 
I n beide gevallen zal men voor het amendement moeten 
stemmen. 

Alleen die leden, die met den gedachtenganir van den 
Hoogen _ Raad medegaan en met dien van de Regeering, 
zullen zich met het amendement niet kunnen vereenigen. Ik 
hoop dat het er weinigen zullen zijn, Mijnheer de Voorzitter! 

Voorgesteld door meer dan tien leden, maakt het amende-
ment een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer de Wijkerslooth de WeordeatCTO verkrijgt het 
•woord tot toelichting van het sub-amendement en zegt: 
Mijnheer de Voorzitter! Het ontwerp van den Minister geeft 
tot zoovele bedenkingen aanleiding, dat ik daaraan in geen 
geval mijn stem zal geven. Boven dit ontwerp prefereer ik 
zelfs nog de leer van den Hoogen Raad en den tegenwoor-
digen gang van zaken. Het verwerpen van dit ontwerp 
beteekent trouwens niet, dat inkomsten uit bosschen vrij 
blijven van belasting, maar dat het tegenwoordige systeem 
van belastingheffing van toepassing blijft. 

Wat is de aanleiding geweest voor het ontstaan van dit 
ontwerp? Er zijn een reeks klachten van deskundigen bij den 
Minister ingekomen over de leer van den Hoogen Raad, die 
de heer Kooien reeds heeft uiteengezet. Die bezwaren waren: 
ten eerste, dat door dien uitleg van de Wet op de Inkomsten-
belasting een niet genoten vermeerdering van inkomen wordt 
belast; ten tweede, dat brand, storm e. d. later de bosschen 
kunnen vernielen; zoodat men dan belasting heeft betaald 
van boomen, waarvan men de opbrengst nooit heeft gehad; 
ten derde, dat de regeling, die geldt, ontmoedigend werkt op 
den aanplant van bosschen. 

De Minister neemt nu naar aanleiding van die klachten 
ter hand een herziening van de Wet op de Inkomstenbelas-
ting. Nu zou men zeggen, dat hij te gemoet zal komen aan 
de klachten van de deskundigen. Maar, neen, dat doet de 
Minister in geen enkel opzicht. Aan geen van de bezwaren, 
dis ik aangaf, komt dit ontwerp te gemoet. De aanwas-
belasting der boomen blijft. 

De Minister gevoelt zelf, dat het ontwerp niet al te goed 
is opgezet, hij voelt, dat zijn argumenten tegen de deskun-
digen niet bijzonder steekhoudend zijn. In zijn Memorie van 
Toelichting zegt hij : hij zou aan de wenschen toegeven en 
een kaprecht invoeren, daar dan hiermede algemeene tevre-
denheid zou worden bereikt. Maar de deskundigen hebben 
iets aan hun advies toegevoegd, nl.: gij moet geen kaprecht 

(de Wijkerslooth de Weerdesteyn.) 
heffen over de waarde, die reeds vóór 1 Mei 1915 ainwezig 
was. 

Nu zegt do Minister: die toevoeging bevalt mij niet, dus 
laat ik het geheele kaprecht achterwege. Maar als mij bij 
een goed voorstel een toevoeging niet bevalt, ben ik gewoon 
d© toevoeging weg te laten en de rest over te houden. Dit 
had de Minister ook kunnen oven wegen. Hij had dan h<'t 
geheele boschbezit kunnen belasten naar de waarde op het 
oogenblik van het kappen, dus een kaprecht heffen gelijk 
de deskundigen verlangden. 

In de derde plaats gevoelt do Minister «elf, dat, ook tegen* 
over de bezwaren van het Voorloopig Verslag, bet wet?> 
ontwerp niet heel sterk is. Hij verklaart, dat hij liet pleidooi, 
in do afdeelingen gevoerd voor vrijstelling van het l>oscli-
bezit, eigenlijk heel sterk vindt, maar dat het geen tijd is 
om baten uit de schatkist prijs t© geven. Wil men echter 
opgaande boomen of bosschen vrijstellen, dan geeft hij een 
amendement aan om dit t© bereiken. De heer van Beresteyn 
grijpt dit middel natuurlijk aan en dient een amendement 
in, dat het systoem van den Minister bestrijdt op grond van 
hetgeen in de Memorie van Antwoord door den Minister zelf 
is medegedeeld. 

Als de Minister bij do verdediging van dit ontwerp een 
vaste lijn heeft gevolg'd, dan is di© vaste lijn aan mijn aan-
dacht ontsnapt. 

Ik kom nu tot den inhoud van het ontwerp zelf. Als ik 
mijn oordeel daarover moet resumeeren, noem ik het ont-
weip practisch onuitvoerbaar, absoluut onlogisch, niet lel-
tende op draagkracht, in strijd met goede belastingbegïnselen. 
ontmoedigend den aanleg en bevorderend het kappen vau 
bosschen en eindelijk verminderend de baten uit de inkom-
stenbelasting. 

Het wetsontwerp is in mijn oog onuitvoerbaar. De inkom-
stenbelasting wordt geheven over het laatst afgeloopen 
kalenderjaar, volgens art. 13 en volgens art . U&W wordt 
als waarde van het bosch genomen de waarde bij den aan-
vang van het jaar. Als men dus op 1 Mei 1920 het inkom°n 
uit hoofde van boomen moet aangeven, moet men de waarde 
opgeven op 1 Januari 1919. Nu weet ik uit, ervaring, dat 
niets zoo moeilijk is als de waarde van boomen, laat itaan 
van pen bosch. vooral in dezen tijd, te taxeeren en dat niets 
zoo fluctueert als de waarde van boomen. Als men Bun een 
deskundige vraagt: wat is do waarde op het oop?enblik van 
een bepaald soort boomen, zal de een antwoorden: zij zijn 
stijf in prijs, terwijl de ander zal wijzen op de malaise van 
de industriebranche, die dac hout noodig beeftA vraardoor 
dat hout niet veel zal opbrengen. Bovendien varie?rt do 
waarde van het Jiout zeer naar gelang van de ligrrin?,'. Ligt 
een boom aan den weg of bij water, dan heeft hij een veel 
grooter waarde dan afgelegen boomen, waarbij de arbeids-
loonen en transportkosten veel grooter ziin. Nu moet over 
die moeilijke taxatievraag de belastingschuldige oordeelen 
niet naar de tegenwoordige waarde, maar naar de waarde 
1 jaar en 4 maanden geleden en, wat nog erger is. do fiscus 
moet beoordeelen, of die aangifte juist is geschied. Ik weet 
werkelijk niet, hoe de fiscus zich van die taak zou moeten 
kwijten. 

De Minister zegt: eikenhoutwallen langs bouwlanu vallen 
ook als bosschen onder de wet. Hoe moet men nu gaan taxee-
ren de waarde van zoo'n houtwal? De Minister zegt: men 
taxeert eerst de waarde van den grond met het hout er op, 
trek dan af de waarde van den grond zonder hout, dan heeft 
men de waarde van het hout. Maar van zoo'n houtwal langs 
een stuk bouwland is de oppervlakte bij het kadaster niet 
bekend; men moet deze dus zelf meten. Men moet dan 
vragen: wat is de waarde van dien wal met het kreupelhout 
er op, daarvan de waarde van den grond aftrekken, dan heeft 
men de waarde van dat streepje hakhout. 

Hoe een dergelijk ontwerp het Departement heeft kunnen 
verlaten, is mij een raadsel! 

In de derde plaats: wat is beboschte grond? Ten aanzien 
daarvan bestaat dezelfde onzekerheid van terminologie. Een 
bosch is natuurlijk beboschte srrond, dat spreekt vanzelf. Ook 
een kleine verzameling van boomen, zegt de Minister. Vol-
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(de Wijkerslooth de Weerdesteyn.) 
gens Zijn Excellentie is zelfs een eiken houtwal langs ee(n 
stuk bouw land een bosch. Als de Minister dr. Mulders woor-
denboek naslaat, zal hij vinden, dat men zeer moet onder-
scheiden tvsschen hosch en kreupelhout en ieder, die eenigs-
zins met de terminologie te dezen aanzien bekend is, zal aan 
een dergelijken wal langs oen stuk bouwland eerder den 
naam van kreupelhout dan van bosch (roven. Wat is nu bo.sch 
«lat onder deze wet zal vallen? De terminologie is buitenge-
woon onvast en onzeker en de terminologie van do Memorie 
van Antwoord klopt niet met dio van deskundigen. 

Uitsluitend boschbouw is geen onderneming volgens art . 
11 bis, eerste lid. Maar. Mijnheer de Voorzitter, de eigenaar 
van een complex is meestal niet alleen boschbouwer, maar 
heeft in den regel tevens een boomgaard, een stuk bouwland, 
een boerderij of iets dergelijks in één complex bijeen. Stel 
nu, dat de baas van dien eigenaar 2 uur werkzaam is in den 
boomgaard, 1 uur in het bosch, 3 uur in het bouwland. Dan 
moet men nagaan hoeveel tijd hij aan het bosch besteedt, 
want dat loon mag men niet aftrekken, omdat 2 pet. van de 
waarde der boomen wordt genomen als grondslag van in-
komen en niet de netto-opbrengst van het bosch bed rij f, tei> 
wijl wel in rekening gebracht mag worden de tijd, dien hij 
in and are gedeelten van dezelfde onderneming heeft gewerkt. 
Hoe de practijk dat zal moeten uiteenhouden. is mij onbe-
grijpelijk. . 

Hetzelfde is het geval met de grondbelasting. Ten aan-
zien van een stuk grond, dat gedeeltelijk bosch en gedeeltelijk 
bouwland is, terwijl het kadastraal als één nummer bekend 
staat, moet volgens den Minister de grondbelasting zoo wor-
den verdeeld, dat bijv, els f ie bouwland en { bosch, f de be-
lasting is voor het bouwland en i voor het bosch. Dat i mag 
dan niet worden afgetrokken, omdat het boschbouw is. waar-
voor de belasting is 2 pet. van de waarde van het bosch. Maar 
dat is niet juist, omdat meer grondbelasting dan f wordt 
betaald van het bouwland, dat meer waard is per hectare dan 
boschgrond. Dan moet men er twee kadastrale nummers van 
laten maken, want de waarde van boschgrond kan men vol-
strekt niet in dezelfde evenredigheid opzetten als die van 
bouwland. Bouwland is 3 a 4 maal zooveel waard als bosch-
grond. Men kan dus hier de grondbelasting niet verdeelen 
naar de oppervlakte. 

In de vijfde plaats: het bosch groeit niet meer. Nu moet 
men gaan bewijzen dat het niet meer groeit en is dan vrij 
van belasting. De heer van Beresteyn heeft er reeds op ge-
wezen dat daarin voor den fiscus een bron van oneindige 
moeilijkheden zit. 

Bovendien is het wetsontwerp onlogisch. De neer van 
Beresteyn heeft er te reebt de aandacht op gevestigd, dat 
de Minister niet wil belasten de stijging van de bandels-
waarde van het hout, die buiten bet wetsontwerp valt. Alleen 
wil Z. E. belasten den aanwas. Maar hoe werkt bij dat uit? 
Door 2 pet. van de waarde van het bosch te nemen, maar 
in die waarde is natuurlijk de handelsprijs der boomen ver-
disconteerd. In strijd dus met het eigen stelsel van den 
Minister, heft men tevens van de stijging der handelswaarde 
van het bosch. 

Verder heeft de Commissie van Rapporteurs gevraagd, 
waarom wel een bosch belast wordt volgens die regeling van 
2 pet. der netto-waarde en niet een laan? Ik ga nog verder 
en vraag: waarom ook niet een groep boomen, die noch een 
bosch noch een laan uitmaken? 

Voor een bosch zal men moeten volgen het systeem van 
den Minister: 2 pet. van de waarde van het hout, maar voor 
wat niet onder het begrip „bosch" valt, zal men behouden 
de leer van den Hoogen Raad, die zelfde taxatie van waarde-
vermeerdering van boomen, waarvoor juist een ontwerp tot 
wijziging is ingediend ! Ook in dat opzicht is dit wetsontwerp 
dus zeer onlogisch. 

Volgens dit ontwerp valt een kweekerij onder de wet; de 
waarde van de kweekerij plus de waarde van de boomen moet 
worden verminderd met de waarde van den grond, dan beft 
men 2 pet. van de overblijvende waarde. Maar de Minister 
elimineert daarbij het beroep van den kweeker. Het gaat niet 
aan, een kweeker, die wegens zijn handelsrelaties zijn boomen 
veel duurder verkoopt, op één lijn te stellen met een grond-

eigenaar, die ook wel eens een boom verkoopt uit zijn par-
tiouliere kweekerij. 

Ik zou kunnen uanloonen, dat voor nagenoeg geen enkele 
soort boomen 2 pet. van de waarde aangeeft het inkomen 
uit die boomen te trekken. Een enkel saillant voorbeeld. 
Wanneer men een goeden iep van f 4,50 poot, kan deze, na 
5 jaar in den grond te hebben gestaan, niet meer worden 
verpoot; de boom kan niet worden gekapt, want hij is nog 
niet rijp, noch worden verkocht als pootgoed, want het is te 
laat om hem nog te verpooten en is dus in waarde achter-
uitgegaan. Hoe kan men nu meenen dat 2 pet. van de waarde 
is het inkomen uit aanwas, went er is geen aanwas van 
waarde, maar achteruitgang van waarde. 

De heffing geschiedt inderdaad absoluut niet naar draag-
kracht. Aanwas kan men niet genieten; volgens den Minister 
is het inkomen, maar waarvan iemand moet leven, wiens in-
komsten uitsluitend uit waardevermeerdering van boomen 
bestaan — stel dat dit voorkwam — is mij een raadsel. Een 
dergelijk niet gerealiseerd inkomen kan niet aan deze be-
lasting worden onderworpen. De staatscommissie voor de 
Oorlogswinstbelasting heeft indertijd eenparig geadviseerd, 
niet te treffen de waardevermeerdering' van effecten, omdat 
dit geen gerealiseerd inkomen was. Wat men niet heeft ge-
daan ten aanzien van de betalers van oorlogswinstbelasting, 
zal men thans hier doen; belast wordt een aanwas van boo~ 
men, die misschien nooit gerealiseerd wordt. De boomen 
kunnen door storm en andere oorzaken tenietgaan; een 
kastanjeboom is in tijden van brandstoffenschaarschte veel 
waard, maar zoodra die schaarsohte voorbij is, niets; de 
vruchtgebruiker kan, nadst de eigenaar vele jaren belasting 
betaald heet, den boom kappen, en dan is de waarde nihil; 
toch heeft de bloote eigenaar 2 pet. van de waarde aan be-
lasting betaald van de boomen die de vruchtgebruiker later 
kapte. 

Vervolgens, de belastingplichtige mag bewijzen, dat hij 
door aanwas geen 2 pet. in een bepaald jaar heeft getrokken. 

Akkoord, ik laat dat in zijn waarde, maar daartegenover 
mag volgens den tekst van de wet de fiscus niet bewijzen dat 
het inkomen meer dan 2 pet. is geweest, en van dat meerdere 
belasting heffen, en dat vind ik onbillijk. 

De kap wordt bevorderd. Ook dit heeft de heer van Bere-
steyn reeds aangetoond. Er is in ons land een tekort aan 
boschbouw. Daaiom wordt de boschbouw van staatswege 
ondernomen, wordt bosch bezit vanwege de Regeerrmr aan-
gekocht en subsidie voor den aanleg van bosseben gegeven. 
Maar nu heft de Regeering op deze wijze een belasting van 
de bosschen en houdt daardoor weder den aanleg van bosschen 
tegen. De tijdsomstandigheden hebben het gebrek aan bos-
schen verergerd. De duurte van het hout. net bezwaar om 
boomen te poten bij de hooge arbeidsloonen, hebben ten ge-
volge «re'iad, dat bosschen zijn verdwenen en niet vervangen. 
Mag ik den Minister er aan herinneren, dat in de wet op de 
grondbelasting woeste gronden na ontginning 30 jaren lang 
worden vrijgesteld van grondlasten, ten einde de ontginning 
te bevorderen? Hier doet de Minister bet omgekeerde. In 
dezen tijd, nu er een tekort aan bosschen is, gaat de Minister 
heffen van elk bosch dat wordt aangelegd. 

De heer van Beresteyn wees er reeds op, de Noodboschwet 
verbiedt het kappen, maar wel wordt de eigenaar gedwongen 
van 2 pet. der waarde inkomstenbelasting te betalen. 

Bovendien belet de Minister voor de toekomst elke wet 
tot bescherming van natuurschoon, want dan zal het argu-
ment tegen zoodanige wet. zoowel hier als in de andere 
Kamer, onmiddellijk zijn: hoe kunt gij het natuurschoon gnau 
beschermen door het kappen te beletten, torwijl gnj den 
eigenaar belasting laat betalen, doch hem tevens belet zijn 
inkomen door kap te realiseeren. 

Eindelijk, dit voorstel van den Minister tMt in hooge mate 
de inkomstenbelasting aan. Ik heb een berekening gemaakt, 
die ik niet zal voorlezen om geen misbruik te maken van 
den tijd, waaruit blijkt dat van 1 H.A. MBchenoakhont 
2 pet. van de waaide van den grond plus bosch, minus de 
waarde van den grond, is f 80 oer jaar. Daarvan wordt dan 
inkomstenbelasting geheven. Maar als men het tegenwoor-
dige systeem bahoudt ea men heft van het rijpe hakhout 
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<de Wijkerslooth de Weerdesteyn e. a.) 
na 5 jaar, dan heft de fiscus van f 200. De Minister ver-
mindert dus de baten uit hakbosch met drie-vijfden. Ik heb 
die cijfers uit mijn eigen ondreneniing. het is niet in mijn 
belang om daarop te wijzen, maar ik sta hier niet voor mijn 
belang, doch voor het belang van de nkonwten van 's Rijks 
schatkist. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik verzoek verlof, om deze bere» 
keniu<;- in de Handelingen te doen opnemen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, hot gevraagd© verlof te ver-
leen en. 

Daartoe wordt besloten. 

Dn heer De Wijkerslooth de Weerdesteyn: Wat de grien-
den betreft, ieder weet dat de grondstoffen voor de manden-
makerij de laatste jaren buitengewoon veel hebben opge-
leverd. Neemt men als grondslag 2 procent van de waarde 
van de grienden, verminderd meit de waarde van den grond, 
dan doet de Minister de schatkist zeker f 200 per hectare 
per jaar schade. Volgens het Landbouwverslag van 1918 
waren er toen rond 48 000 H.A. eikenhakhout, rond 33 000 
H.A. ander hakhout en meer dan 14 000 H.A. griend. Ik 
durf dan ook te constateeren, dat ten gevolge van dit wcts-
ontwerp millioenen minder aan inkomen aan de inkomsten-
belasting zullen worden onderworpen, terwijl de Ministor 
de boom en niet wil vrijgeven volgens do Memorie van Toe-
lichting, cmdat hij geen baten voor de schatkist kan prijs-
goven, maar nu geeft hij wel groote jjommen prijs door een 
dergelijke taxatie van de hakbosschen en de grienden! 

Dit ontwerp is naar mijn overtuiging slechter dan do 
jurisprudentie van den Hoogen Raad, die men moest corri-
geeren, want de jurisprudentie van den Hoogen Raad gaf 
wel veel moeilijkheden bij de taxatie van den belastingplicht 
van de bosschen, maar zij liet ten minste de inkomsten van 
den fiscus intact. Door dit voorstel gaan echter groote som-
men voor de schatkist verloren en ik zou kunnen berekenen, 
welk voordeel ik persoonlijk zou hebben wanneer dit voor-
stel werd aangenomen. 

Het kaprecht — ook de heer van Beresteyn wees daarop — 
is in ieder geval veel beter. Na een zekere periode wordt het 
hakbosch in den regel publiek verkocht, er is een duidelijke 
opbrengst, en daarvan heft men een bepaald percentage. 
Daarbij zijn geen moeilijkheden te duchten en de versohü-
lende beswaren der deskundigen als: tussohentijds doodgaan 
van boomen, het heffen van inkomsten die niet genoten zijn, 
de bevordering van den aanleg van bosschen, worden door 
het kaprecht volkomen geërbiedigd. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn conclusie is dus. dat dit 
ontwerp, zelfs geamendeerd volgens het voorstel der Coni-
missie van Rapporteurs, niet juist is. Ik geef gaarne toe, dat 
het amendement van Commissie van Rapporteurs een ver-
betering is, maar het laat het stelsel van dit ontwerp intact 
en dat stelsel deugt niet. Ik ben dus wel voor de opneming 
in het wetsontwerp van het amendement der Commissie 
van Rr.ppoiteurs, maar tegen het ontwerp van den Minister, 

1) Stel voor een cseohenhakboseh, grootte 1 H A., de waarde van bosch 
met grond in normaler tijden dan thans op t 1200 

de waarde van den boeebgrond uondcr bosch op 500 

Blqft f 700 

In vijf jaren, wanneer het hakbosch rijp is, is dan onder de 
wet gevallen 5 x f 700, of f S500 

Stel de waarde van het rijpe hout in het derde, het vierde 
en het vijfde jasr op te xamen 500 

Totaal f 4000, 
waarvan 2 % f 80. 

Rijp easchenhakhout brengt na 5 Jaren, in normalen tijd, op 
per H.A f 300 

Af voor aankoop van csschenstik, easchenstik pooten, hop-
wieden, bitcn, percentage van de opbrengst voor den notarie 
9%), enz 100 

Bljjft luiver —. I 200 

ook al wordt het amendement van de Commissie van Rappor-
teurs aangenomen. Dit wetsontwerp is, gelijk ik reeds heb 
gezegd, onuitvoerbaar in de practijk, in mijn oog onlogisch 
van opzet en samenstelling, liet let niet op de draagkracht, 
het heft van ongerealiseerde winst, het ontmoedigt den aar-
leg van bosschen ©n bevordert het kappen daarvan, en ver-
mindert in aanzienlijke mate de baten van de inkomsten-
belasting. Ik prefereer de jurisprudentie van den Hoogen 
Raad boven dit ontwerp, liever dan dat heb ik nog het kap-
recht, maar nog liever heb ik het amendement"van Beresteyn, 
mits gewijzigd volgens mijn aub-nmendement, ten einde alle 
goregeld lentegevende hakbosschen en grienden weer onder 
d© wet t© brengen. 

Ik ben dus voor het amendement-van Beresteyn als de 
best© oplossing en tegen het ontwerp van den Minister. 

Het sub-amendement van den heer de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn (Stuk n°. 10) wordt ondersteund door de heeren 
Kooien, Deckers. van Sasse van Ysselt. van Rappard, Winter-
mans en van Schaik en maakt mitsdien een onderwerp van 
beraadslaging uit. 

De heer de Vries, Minister van Financiën: Mijnheer de 
Voorzitter! Naar ik hoor zijn er nog meer sprekers ingeschre-
ven, maar het lijkt mij, ter bekorting van het debat, niet 
ongewenscht, aan de Kamer mede te deelen de overwegingen, 
waartoe de redevoeringen van de drie sprekers, di© awende-
menten hebben ingediend, mij hpbben geleid. 

Toen deze quaestie voor het eerst aan mijn oordeel werd 
onderworpen, was mijn aanvankelijke opinie, dat het het 
meest rationee' was en ook het meest bij het rechtsbewustziiu 
aansloot, een belasting te heffen van de werkelijk gereaïi-
seerde winsten. Wanneer een dergelijk kaprecht had bestaan 
in de laatst© jaren, zou dit met och hebben gebracht, dat er 
belangrijke provenuen voor de schatkist waren gekomen, nu 
deboomen in groote hoeveelheden geveld zijn en tegen hooge 
prijzen zijn verkocht. 

Daartegen is aangevoerd, dat het belasten van boomen op 
het oogenblik, dat zij geveld worden, niet past in het systeem 
van d© wet op de inkomstenbelasting, die wenscht, dat belast 
zal worden het inkomen van één jaar, terwijl de boomen na 
een reeks van jaren zijn gegroeid en dus eerst langzamerhand 
een inkomen zijn geworden, waarvoor vele jaren noodig waren. 

Wanneer men let op de economische gevolgen van deze 
belasting, dan moest men feitelijk komen tot de idee van den 
heer van Beresteyn, een idee, di© ik trouwens reeds in de 
Memorie van Antwoord heb geuit. Maar dat zou tot effect 
hebben, dat een belastingobject voor den fiscus verloren ging. 
En hoezeer d© aanplant van bosschen moet worden aangemoe-
digd en een volksbelang is, men kan aan den anderen kant 
niet ontkennen, dat wanneer er boomen worden geveld, die 
een belangrijk provenu opleveren, het billijk ia, dat daarvan 
een deel in de schatkist komt. Dus dat object mag niet ver-
lqren gaan. Vandaar, da t i k gezegd heb, dat naar mijn mee-
ning van mij niet het initiatief mag uitgaan om dat object 
prijs te geven. 

Nu ontken ik niet d© waarde van de redevoeringen, die hier 
gehouden zijn en die haar uitdrukking hebben gevonden in 
de verschillende amendementen, en ik zal thans mededeelen, 
tot welke conclusie deze mij hebben gebracht. 

Voorop stel ik, dat naar mijn meening de fiscus «een schade 
mag hebben. Ik kan op het oogenblik de berekening, die de 
heer de Wijkerslooth hier heeft gegeven, niet controleeren, 
maar zij kan niet anders dan mij versterken in het plan, dat 
ik op het oogenblik zal ontwikkelen. Wanneer een deskundige 
als de heer de Wijkerslooth hier zegt. dat bij aanneming van 
het wetsontwerp de opbrengst van de inkomstenbelasting min-
der zal worden, dan is dat zeker aanleiding te meer, om het 
wetsontwerp, zooals het daar ligt, niet te handhaven. 

Dat de jurisprudentie van den Hoogen Raad in de prac-
tijk moeilijkheden oplevert, zal iedereen wel willen gelooven. 
Daarom is naar mijn meening, vergeleken daarmede, dit 
wetsontwerp stellig een verbetering, omdat het niet dwingt 
tot een jaarlijksche taxatie, maar de opbrengst van den 
boschgrond — de waarde eenmaal getaxeerd zijnde — fixeert 
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(Minister de Vries e. a.) 
op 2 pet. van de waarde, behoudens bet bewijs van het tegen-
deel door de belanghebbenden. 

Uit de stukken, die gewisseld zijn, blijkt reeds, dat ik er 
principieel geen tegenstander van ben, om de Doornen en 
bosKchen uit de inkomstenbelasting te nemen, mits daarvoor 
in de plaats komt een kapreoht. Nu wil ik zeggen, dat èn 
de amendementen, die zijn ingediend, maar vooral een 
schrijven, dat ik de laatste dagen gekregen heb van mijn 
•ambtgenoot van Landbouw, mi] nog meer geneigd hebben 
gemaakt om in die richting te gaan. De Minister van Land-
bouw heeft er op gewezen, gelijk ook enkele sprekers van 
bedenmiddag, dat strikt genomen het betrekken van de 
boschbelasting in de inkomstenbelasting den aanplant van 
bosschen zal tegengaan, terwijl wij juist in een tijd leven, 
waarin de aanplant van bosschen moet worden aange-
mo°digd. 

Een kaprecht daarentegen zal in die richting juist gun-
stig werken, want dat zal ten gevolge hebben, dat eenmaal 
staande boomen niet zoo licht zullen worden gekapt, wat dus 
juist gaat in de richting van de politiek van den Minister 
van Landbouw. 

Samengevat, ben ik dus bereid dit wetsontwerp niet on-
gewijzigd te handhaven, maar over te nemen het amende-
ment van den heer van Beresteyn, onder toezegging mijner-
•zijds, dat ik zoo spoedig mogelijk zal komen met een wets-
ontwerp tot heffing van een kapbelasting. 

Zonder meer zou er een tusschenperiode kunnen komen, 
waarbij de fiscus schade had, wanneer thans de belasting 
werd afgeschaft, wanneer de boomen niet meer waren een 
object voor de inkomstenbelasting en het kaprecht er nog 
niet was. Met het oog daarop ben ik bereid, na het amende-
ment van den heer van Beresteyn overgenomen te hebben, 
artikel I I van het ontwerp, dat thans luidt: 

,,Deze wet wordt geacht 1 Mei 1919 in werking te»zijn 
getreden." 

te wijzigen door het te lezen: „Deze wet treedt in werking 
met ingang van een door Ons te bepalen tijdstip." 

Dat zal dus samenhangen met de invoering van het kap-
recht, waarvoor ik zoo spoedig mogelijk een wetsontwerp zal 
indienen. 

Ik neem derhalve het amendement van den heer van 
Beresteyn over, zonder het sub-amendement van den heer 
de Wijkerslootn de Weerdesteyn. 

Het wil mij voorkomen, dat de jurisprudentie van den 
Hoogen Raad in den tusschentijd ook kan gelden voor het 
amendement van den heer de Wijkerslooth de Weerdesteyn, 
terwijl straks ook dat lage hout zal vallen onder het kap-
recht. Dat levert dus niet het minste bezwaar op. 

Daar het amendement van den heer van Beresteyn door de 
Regeering is overgenomen, maakt dit als zoodanig geen 
onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De Voorzit ter: Het sub-amendement van den heer de 
Wijkerslooth de Weerdesteyn vervalt hermede als zoodanig. 

Ik neem aan, dat nu ook het amendement van de Commissie 
van Rapporteurs wordt ingetrokken. 

De heer Kooien, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Ja. Mijnheer de Voorzitter! 

De Voorzitter: Daar het amendement van de Commissie 
van Rapporteurs is ingetrokken, maakt dit geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De toer de Wijkerslooth de Weerdesteyn: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is mij natuurlijk niet te doen om een sub-
amendemontje al of niet in de wet ingelascht te krijgen, maar 
wanneer de Minister op het oogenblik overneemt het aniende-
ment-van Beresteyn, om al het op stam staand hout van be-
lasting vrij te stellen — dat wordt nu dus in de wet opge-
nomen —, dan ligt daarin, dat ook hakhout en griend, wat 
ook op stam staand hout is, eveneens vrijgesteld is, en dat 
wensch ik niet voor mijn rekening te nemen. 

(de Wijkerslooth de Weerdesteyn e. a.) 
Wanneer de Minister alleen overneemt het amendement-

van Beresteyn zonder mijn sub-u mandement, dan moet ik 
het sub-amendement indienen op het voorstel van de Regee-
ring, want geen oogenblik wensch ik hier als lid van deze 
Kamer, dat griend en hakhout, die groote inkomsten opleveren 
voor de betrokkenen, zullen verklaard worden vnn belasting 
vrij te zijn. Dat nu gebeurt, wanneer men al het op stam 
staand hout vrijstelt. 

De Voorzitter: Door den heer de Wijkerslooth de Weerde» 
steyn wordt thans het eerst door hem als sub-amendement 
op het door de Regeering overgenomen amendement van den 
heer van Beresteyn voorgesteld als zelfstandig amendement 
op het gewijzigde artikel ingediend. 

Het amendement wordt ondersteund door de heeren van 
Beresteyn, Engels, van Rappard en van Schaik en maakt 
derhalve een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer de Vries, Minister van Financiën: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik geloof, dat er een misverstand bestaat bij den 
heer de Wijkerslooth. Zoolang het kaprecht er nog niet is, 
zal de tegenwoordige methode gevolgd blijven. Dan zal dus 
blijven gelden de jurisprudentie van den Hoogen Raad, want 
dit nieuwe wetje treedt in werking „op een nader door Ons 
te bepalen tijdstip". Dat zal dus in werking worden gesteld, 
zoodra de wet op het kaprecht effect kan hebben. 

Dan zal dus ook dat lage hout vallen onder het kaprecht 
en zoolang dat niet zoo is, blijft de toestand als op het oogen-
blik. Ik geloof dus inderdaad, dat het amendement van den 
heer de Wijkerslooth veilig kan vervallen. 

De heer de Wijkerslooth de Weerdesteyn: Mijnheer dt 
Voorzitter! Ik geloof niet, dat het misverstand aan mijn kant 
is. In het amendement-van Beresteyn, dat overgenomen 
wordt door de Regearing, staat: „de aanwas van het op stam 
staande nout wordt niet als opbrengst van den bebosebben 
grond aangemerkt". 

De aanwas van het op stam staande hout is dus alle hout, 
want ook griend en hakhout staat op stam. Ik wensch geen 
beginsel in de wet opgenomen te zien waardoor de aanwas 
van op stam staand hout niet als opbrengst van beboschten 
grond wordt aangemerkt, maar wensch alleen als zoodanig 
te hebbon opgaande boomen, in het algemeen belang. 

Nu kan de Minister verklaren: dat wordt later bjj kap-
recht geregeld, maar op het oogenblik doen wij deze uit-
spraak door aan te nemen het ontwerp van den Minister. 

Deze uitspraak is algemeen en zegt, dat niet al-s opbrengst 
aangemerkt wordt ook hetgeen groeit aan esschen, eiken, 
hakhout, stammen enz. 

Nu wordt er gezegd, dat het ontwerp op een nader te be-
palen tijdstip in werking treedt en te gelijk met het kaprecht 
waaronder het hakhout dan velt, maar dat hangt niet af van 
ons, maar van de uitvoerende macht. , ,0p een door de Kroon 
te bepalen tijdstip." Wij stellen thans een regeling vast en 
met die regeling kan ik mij niet vereanigen. 

De heer van Beresteyn: Mijnheer de Voorzitter! Een enkel 
woord nog, omdat er een misverstand (raat ontstaan. 

Ik dank den Minister voor de welwillende houding, welke 
hij jegens mijn amendement heeft aangenomen. Het doet 
mij genoegen, dat hij gevolgd beeft, zij het met een kleinen 
omweg, de oorspronkelijke lijn, die hij eerst had aangegeven, 
en nog meer doet het mij genoegen, dat hij zoo tot gemeen 
overleg in de Kamer bereid is. 

Er staan 2 systemen tegenover elkaar. De Minister heeft 
nu gevolgd het systeem, dat in art. llbis bepaald wordt, dat 
de geheele quaest;e van de bebossehintr buiten de inkomsten-
belasting komt, doch dat daarvoor in de plaats komt het 
kaprecht. Later, zegt de heer de Wijkerslooth de Weerde-
steyn. In art. 2 wordt voorgesteld, dot art . llbis DSS in wer-
king treedt als straks de wet op het kaprecht er zal zijn. 

Het systeem van den Minister is dus. dat alle bosschen, 
ook de hakhoutbosschen waarop de heer de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn doelt, onder het kaprecht komen. Daartegen-
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(van Beresteyn e. a.) 
over staat ecu ander systeem, het systeem dat natuurmonu-
menten vrijgesteld worden van belasting, welk systeem door 
Dn verdedigd is en nog blijft. 

Om die reden zal ik mij straks tegen bet kaprecht verzet-
ten. Als de Minister met een kaprecbtwetsontwerp komt, dan 
zal ik er bezwaar tegen blijven maken. Maar als dat het ge-
val is, zal ook het amendement van den beer de Wijkerslooth 
de Weerdesteyn in de wet opgenomen moeten worden en zal 
de wet aldus moeten luiden, dat de opgaande bosBchen, de 
natuurmonumenten, noch krachtens art. 6, noch krachtens 
art. 7 onder de inkomstenbelasting vallen; de hakhoutbos-
schen en grienden vallen er dan wel onder krachtens het 
amendement-de Wijkerslooth. 

Dit is mijn systeem. 
Ik wil dat onmiddellijk in werking laten treden en zal du9 

ooi: straks bij art. 2 bezwaar maken t ^ e n de wijziging van 
den Minister, maar dan is het ook noodzakelijk, dat degenen, 
die medegaan met de vrijstelling van de bosschen van de 
inkomstenbelasting, dat wil zeggen van de natuurmonumen-
+en, het amendement van den heer de Wijkerslooth de Weer-
desteyn steunen en er voorstemmen. Dat behoort dan abso-
luut in de inkomstenbelasting1 thuis. 

De Minister schijnt het te ontkennen. Als art. 2 blijft, ge-
lijk het nu luidt en zooals ik het wensch. dan dient het wets-
ontwerp aangevuld te worden met het amendement van den 
h'eer de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Als straks de Kamer 
zou willen, dat de opgaande bosschen, de natuurmonumenten, 
vrij zijn van de belasting, doch niet hakhoutbosschen en grien-
den, dan zal de Minister toch moeten toeseven dat, zoo er 
geen kaprecht komt voor de groote bosschen, het amendement 
opgenomen moet worden. 

Straks, bij de behandeling van ar t . 2. is er voor de leden, 
die geen belasting willen voor de opgaande bosschen, voor 
de natuurmonumenten, gelegenheid om de oorspronkelijke 
redactie te herstellen, en dan kunnen wij, als de Minister 
toch komt met een kaprecht, er nader over praten. 

De heer de Vries, Minister van Financiën: Mijnheer de 
Voorzitter! Er is iets in de redeneering van den heer van 
Beresteyn wat mij nog niet duidelijk is. Hij zegt nu: Wij 
moeten vooral oppassen, dat de natuurmonumenten geen ge-
vaar loepen. Nu meende ik straks begrepen te hebben, dat 
wij het hierover eens waren: die natuurmonumenten loopen 
gevaar, wanneer ik jaarlijks er belasting voor laat betalen. 
Maar wanneer ik zeg: wanneer gij van dat natuurmonument 
de boomen gaat kappen, moet gij er belasting van betalen, 
dan is dat kaprecht juist een bescherming van dat natuur-
monument. Dus zoowel voor de bcomen, die een schoon geheel 
vormen, als voor het hakhout geldt hetzelfde: dat wanneer zij 
worden gekapt en verkocht, er iets van aan den fiscus moet 
komen. Maar dat strijdt in het geheel niet met de idee van 
bescherming van natuurmonumenten. 

Heb ik nu den heer de Wijkerslooth goed begrepen, dan 
ziet hij eenig gevaar hierin, dat ik in artikel I I thans heb 
ingebracht de woorden, dat dezo wet in werking treedt op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. E r is in principe thans 
aaugenomen, dat de boomen niet meer vallen onder de 
inkomstenbelasting, maar het hangt van de Regeering af of 
deze regeling in werking zal treden, ja dan neen, en dit zou 
kunnen gebeuren voordat het kaprecht er is ! Om dat bezwaar 
te gemoet te komen, heb ik er geen bezwaar tegen, dat in 
plaats van „door Ons" gezet wordt: ,,nader bij de wet te be» 
palen." Dan kan in het wetsontwerp op het kaprecht te gelijk 
cU bepaling worden opgenomen, dat nu ook deze bepaling 
kracht krijgt. Om dus te gemoet te komen aan de vrees van 
den heer de Wijkerslooth, heb ik de redactie van art. I I aldus 
gewijzigd, dat zij thans luidt: 

,.Deze wet treedt in werking met ingang van een nader 
bij de wet te bepalen tijdstip." 

De Voorzit ter: De Regeering wijzigt artikel I I in dien 
zin, dat in plaats van „Deze wet wordt geacht met 1 Mei 
1919 in werking te zijn getreden" gelezen wordt: „Deze wet 
treedt in werking met ingang van een nader bij de wet te 
bepalen tijdstip". 

Handelingen der Staten-GeneraaU — 1919—1920. — IL 

(van den Tempel e. a.) 
De heer van den Tempel: Mijnheer de Voorzitter! Ik meen 

t ö l , dat deze wijze van behandelen voor de Kamer haar 
eigenaardige bezwaren meebrengt. Wij zijn hier geroepen 
om een wetsontwerp te behandelen, maar het blijkt nu, dat 
toen de Regeering nier kwam, zij eigenlijk met dit wetsont-
werp het al niet meer eens was. Wij nebben toen enkele ver-
dedigera gehoord van amendementen en de Minister grijpt 
nu in de discussie in. Maar wat gaat de Minister nu doen? 
In plaats van te doen wat rationeel was en te zeggen: Ik 
vraag schorsing van de behandeling van het wetsontwerp en 
zal de materie opnieuw bekijken, om dan een nieuw voorstel 
in te dienen, waarvan de Kamer de bepalingen in onderling 
verband kan beoordeelen, gaat de Minister nu de zaak balver-
wege ïegelen. Daar moet ik tegen opkomen, Mijnheer de 
Voorzitter. Van een vaste lijn hoeven wij niet meer te spre-
ken, ex is heelemaal geen lijn in. Tot een bepaald resultaat 
komen wij toch niet. Nu blijkt dat wij dadelijk weer een 
discussie krijgen bij art . I I , over de vraag of er een kaprecht 
moet komen of niet, maar daarover kunnen wij ons toch niet 
uitspreken, nu er dienaangaande geen voorstel is. En de rege-
ling van het kaprecht is weer beslissend voor het amendement 
van den heer de Wijkerslooth. 

Dit alles bij elkaar genomen, geloof ik dat de Kamer niet 
kan beoordeelen waar wij heengaan, en ik heb dus de eer 
voor t e stellen schorsing van deze beraadslaging. 

De Voorzit ter: De heer van den Tempel stelt voor de 
beraadslaging over dit ontwerp van wet schorsen. 

Het voorstel van den heer van den Tempel wordt onder-
steund door de heeren J . ter Laan. Marchant, de Jonge en 
Duys en komt mitsdien in behandeling. 

De heer de Wijkerslooth de Weerdesteyn: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik voel iets voor de idee van den heer van den 
Tempel om de beraadslaging over dit wetsontwerp te 
schorsen, want inderdaad, allerlei gevaarlijke elementen 
komen nu tusschenbeide. Er is op dit oogenblik ook nog deze 
quaestie, dat men het hakhout en die grienden niet moet 
beschermen ter wille van het natuurschoon: dat bevorderen 
deze niet en daarom behooren zij niet in deze vrijstelling. 
Bovendien moeten zij niet vallen onder het kaprecht. Volgens 
de tegenwoordige wijz van heffing valt de opbrengst daar-
van onder de inkomstenbelasting in het jaar waarin gekapt 
wordt en dit systeem is goed. Het ia dan ook gewenscht, 
dat wij deze zaak nog eens a tête reposée behandelen, want 
wij zijn op dit oogenblik niet in staat daarover onmiddellijk 
te beslissen. 

De heer Kooien: Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mij niet 
vereenigen met het voorstel van den heer van den Tempel 
om deze beraadslaging te schorsen, want wij zijn nu een 
aardig eind op weg; wij zijn zoo wat gereed. Wij hebben van 
de Regeering deze uitlegging gehoerd, dat zij, wanneer het 
amendement van den heer van Beresteyn in de wet wordt 
opgenomen, met een kaprecht komt, maar dan krijgen wij 
een interimair tijdperk en in dat tijdperk geldt dan de inkom-
stenbelnsting. zooals de Hooge Raad die heeft uitgelegd. 
Wij moeten de beraadslaging over dit wetsontwerp niet schor-
sen, integendeel, ik zou gaarne zien, dat over art. 2 beslist 
werd en bij die beslissing zal blijken of _ de Kamer bet kap-
recht wenscht, dat de Regeering in uitzicht stelt. E r is dus 
geen enkele reden om, nu wij anderhalf uur over de zaak 
hebben gesproken, de beraadslaging te schorsen. 

De heer van Beresteyn: Mijnheer de Voorzitter! Met een 
enkel woord wil ik zeggen, dat mij het voorstel om de beraad-
slaging te schorsen niet juist voorkomt, omdat de zaak helder 
en duidelijk is besproken. Het gaat over de vraag of er el 
dan niet een kaprecht zal komen. Het eenige verschil van 
meening is over de vraag of, als dat kaprecht is verworpen,' 
het amendement van den heer de Wijkerslooth de Weerde-
steyn in de wet moet worden opgenomen. Daarbij kan dan 
het kaprecht behandeld worden. E r zijn niet zooveel moeilijk" 
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(van Eeresteyn e. a.) 
heilen ontstaan, dat wij niet een beslissing zouden kunnen 
nemen. NVJJ kunnen dan het wetsontwerp van den Minister 
op het kapi-ci-ht afwachten en de beslissing, dat de inkom-
stenbelasting niet geldt, blijft intact. 

De beet do Vries, Minister van Financiën: Mijnheer de 
Voorzitter] Ik wensch even te zeggen, dat ook mij schorsing 
van d<» beraadslaging ougewenscht voorkomt. Er kan zeer goed 
ecu uitspraak vnn de Kamer komen; zoo ingewikkeld is de 
wak niet. Het gaat, zooals de heer van Beresteyn zegt, hier-
over, <if men het uit de inkomstenbelasting wil hebben en of 
er al dan niet een kaprecht zal komen. Doet de Kamer daar-
over geen uitspraak, dan blijft de zaak geheel onbeslist. Komt 
er wel een principieele uitspraak, dan kan ik voortgaan en 
daa rem verzoek ik de Kamer, die principieele uitspraak thans 
te doen. 

!>e lieer vau den Tempel: Mijnheer de Voorzitter! Ik moet 
even telgen, dat ik in net bijzonder niet begrijp hoe de beer 
van Beresteyn zich tegen mijn voorstel kan verzetten. Als 
wij doorgaan, krijgen wij dadelijk de stemming over art. 2, 
waarbij 3e heer van Beresteyn uitgemaakt wil zien of er een 
kaprecht zal komr;1. Dat heeft mij juist tot het doen van 
mijn voorstel geleid, want de heer van Beresteyn zegt, dat 
degene, die geen kaprecht wil, tegen art. 2 kan stemmen. 
Om dat echter uit te maken, moeten wij opnieuw een dis-
cussie krijgen over de vraag of al dan niet een kaprecht 
gewensrht is, maar dan moeten wij tocb weten wat dat 
kaprecht zal inhouden. .Tuist in verband met hetgeen de heer 
van Beresteyn heeft gezegd is het onmogelijk de discussie 
voort te zetten en daarom handhaaf ik mijn voorstel. 

De lieer Oud: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch het voor-
stel tot schorsing van de beraadslaging te steunen. Ik wensch 
aan de motiveering van den heer van den Tempel dit toe te 
voegen, dat. als de beraadslaging wordt geschorst, de toestand 
voorloopir dezelfde blijft als bij aanneming van het wets-
voorstel. Immers, wordt de beraadslaging niet geschorst en 
het ontwerp aangenomen, dan blijft in den gedachtengang 
van den Minister de oude toestand bestaan, totdat bet kap-
recht zal zijn behandeld. Het is echter veel logischer om 
straks de quaestie van het kaprecht met die van de inkomsten-
hebsting te gelijk te bekijken, dan nu incidenteel een beslis-
sing (e nemen. Daarom wensch ik het voorstel van den heer 
van den Tempel te steunen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het voorstel van den heer van den Tempel tot schorsing 
van de verdere behandeling van het wetsontwerp wordt in 
stemmi.nfr gebracht en met 34 tegen 26 stemmen verworpen. 

ïeg-en hebben gestemd de heeren Weitkamp, Dresselhuya, 
Eeijmer, Arts, van Dijk, Kuiper, Binik, Braat, Eruytier, 
Deckers, Wintermans, Engels, van Schaik, Nolens, de Monté 
ver Loren, van Beresteyn, de Savornin Lohman, van Doorn, 
Si demeijer, Henri Hermans, Schokking, Bulten, Swane, 
van de Bilt, van Sasse van Ysselt, van der Molen, Butgers, 
Beumer, Scheurer, Heemskerk, Kooien, van Wijnbergen, 
Snoeck Henkemans en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren Albarda, van Bavesteijn, 
Kolthek, de Jonge, Kleerekoper, K. ter Laan, van den Tem-
pel, Otto, van Eappard, Lely, mevr. Groenewag, de heeren 
van de Laar, Teenstra, Oud, Hugenholtz, Marchant, Sannes, 
"Wijnkoop, Oudegeest, van Zadelnoff, Ossendorp, Eugge, de 
Wijkerslooth de Weerdesteyn, L. M. Hermans, Duys en J . 
ter Laan. 

De beraadslaging over art. I en het daarop voorgestelde 
amendement wordt hervat. 

De Voorzit ter: Ik stel voor den spreektijd te bepalen op 
hoogstens tien minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

G. — 21 APE IL 1920. 
de Inkomstenbelasting 1914. 

(de Wijkerslooth de Weerdesteyn.) 
De heer de Wijkerslootu de Weerdesteyn: Mijnheer de 

Voorzitter! Alleen nojj oen woord ter verdediging van ini,jii 
voorstel om te bepalen dat de opbrengst van hakhout en griend 
niet cal vallen onder do als amendement door den beer van 
Beresteyn voorgestelde, nu door de Begeering tot dn hare 
gemaakte bepaling, en dus de woorden „het op stam ttoand 
hout" in dat amendement te vervangen door „opgaande 
boomen". 

Men weet het waarschijnlijk niet, maar op het «ogenblik 
valt de opbrengst van hakhout en griend reeds bij het kappen 
onder de inkomsten der wet op de inkomstenbelasting, en wel 
in het jaar van den Lap. Prastisch wordt daarop reeds een 
heffing toegepast; dit loopt goed; deze opbrengst behoort dus 
in dese wet thuis en niet in de toekomstige wet op het kap-
recht. 

Daarom handhaaf ik, ook na de wijziging, door den Minis-
ter in art. I I gebracht, mijn voorstel. Ik wensch niet, dat de 
hier bedoelde opbrengsten vallen buiten de Wet op de inkom-
stenbelasting. Er is geen reden in dit opzicht in de wet ver-
andering te brengen. Ik blijf mij kanten tegen een uitspraak, 
waarbij wij uitmaken — als is de inwerkingtreding van het 
beginsel uitgesteld — dat al het op stam staand hout valt 
buiten do Wet op de inkomstenbelasting en onder een wet 
regelende het kaprecht. Ik vind dat een onjuist standpunt, 
dat ik niet gaarne voor mijn rekening zou nemen. 

De Voorzitter: Mag ik de Commissie van Eapporteurs 
verzoeken hp.ar oordeel uit 'te spreken over het amendement 
ynji den heer de Wijkerslooth de Weerdesteyn? 

De heer Kooien, voorzitter van de Commissie van Eap-
porteurs: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil niet verhelen, dat 
het oordeel, dat de meerderheid der Commissie van Bappor-
teurs heeft over het sub-amendement van den heer de Wijker-
slooth de Weerdesteyn, samenhangt met haar oordeel over 
art . 2. De Commissie van Eapporteurs meent, dat de Begee-
ring zal komen met een kaprecht en dat dit kaprecht in een 
of onderen vorm door de Kamer zal worden aansrenomen. 
Zoolang dit 'kaprecht nog niet in onze wetgevin? is geïnse-
reerd, gelden de oude bepalingen van de wet op de inkomsten-
belasting en is het dus van absoluut geen belang, of in dit 
artikel de wijziging wordt aangebracht, die de heer de 
Wijkerslooth de Weerdesteyn wenscht. Het nieuwe art . 116/» 
geldt toch niet. Wanneer art . 2 niet was voorgesteld, zou de 
zaak een geheel andere zijn. In eersten termijn heb ik zelf 
het amendement van den heer de Wijkerslootti de Weerde-
6tevn gesteund, niet uit gewone hoffelijkheid, maar omdat 
ik het er mede eens was. Nu vaststaat, dat het artikel toch 
niet in werking treedt, alvorens er een keprecht komt, kan 
bij de regeling van het kaprecht worden uitgemaakt, of al 
dan niet de grienden zullen vallen onder het kaprecht. De 
meerderheid der Commissie van Eapporteurs meent, dat 
grienden wel moeten vallen onder het kaprecht en dat het 
voorgestelde sub-amendement niet behoort te worden aan-
genomen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement van den heer de Wijkerslooth de Weerde-
steyn wordt in stemming gebracht en aangenomen met 49 
tegen 14 stemmen. 

Vóór hebben gestemd de heeren Duys, van Wijnbergen, 
J . ter Laan, Weitkamp, Dresselhuys, Eeijmer, Albarda, Arts, 
van Bavesteijn, Kolthek, de Jonge, Kleerekoper van Dijk, 
K. ter Laan, Kuiper, Eink, van den Tempel, Braat, Otto, 
Deckers, Wintermans, Engels, van Schaik, van Bappard, 
Lely, Nolens, mevrouw Groeneweg, de heeren van Beresteyn, 
Teenstra Oud, Hugenholtz, Marchant, van Doorn, Stule-
meijer, Henri Hermans, Sannes, Wijnkoop, Oudegeest, Bul-
ten.' Bakker, Swane, van de Bilt, van Sasse van Ysselt, van 
Zadelhoff, Ossendorp, Eugge, de Wijkerslooth de Weerde-
steyn, L. M. Hermans en de Voorzitter. 

Teqen hebben gestemd de heeren Scheurer, Heemskerk, 
Kooien, Snoeck Henkemans, Eruytier, de Monté ver Loren, 
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(Toorzitter e. a.) 
de Savornin Lohman, van de Laai", Zijlstra, Sckokking, van 
der Molen, Rutgers, Schouten en Beumer. 

Het gewijzigde artikel, thans luidende: 
,,Aan de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 wordt een 

artikel llbit toegevoegd, luidende: 
De aanwas van opgaande boomen wordt niet als op-

( brengst van den beboschten grond aangemerkt.", 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over het gewijzigd artikel I I , luidende: 
( ,,Deze wet treedt in werking met ingang van een nader 
i bij de wet te bepalen tijdstip." 

De heer van Beresteyn: Mijnheer de Voorzitter! Nu het 
'amendement van den heer ile Wijkerslooth de Weerdesteyn 
tot. mijn genoegen is aangenomen, kan m. i. de oorspronke-
lijke redactie van dit artikel gehandhaafd blijven. Indien de 
door mij gewijzigde redactie, zooals de Minister oorspronke-
lijk had voorgesteld, wordt aangenomen, zullen, soodTa de 
wet in het StaatMiul staat, opgaande bosschen vrij van be-
lasting zijn. De hakbosschen en de grienden vallen dan onder 
de inkomstenbelasting. De Minister heeft dan steeds gelegen-
heid, met het kaprecht te komen en wij kunnen dan het 
kaprecht verwerpen, hetgeen ik juist wil! Daarom heb ik de 
eer, voor te stellen art. 11 weder te doen luiden als volgt: 

„Deze wet wordt geacht met 1 Mei 1919 in werking 
te zijn getreden." 

De Voorzitter: De heer van Beresteyn stelt als amendement 
voor de oorspronkelijke lezing van art. I I te herstellen. 

Het. amendement van den heer van Beresteyn wordt onder-
steund door do heeren van de Laar. Reijmer, van Ravesteijn, 
van Doorn en Oud eu maakt mitsdien een onderwerp van be-
raadslaging uit. 

De. heer de Vriey, Minister van Financiën: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer van Beresteyn heeft met een enkel woord 
zijn amendement toegelicht. Het is mij misschien veroorloofd, 
in mijn woorden eveneens een toelichting op het amendement 
te geven. Het amendement bedoelt, dat de Kamer principieel 
zal uitspreken dat er geen kaprecht komt. Dan komt er dus 
ook geen wetsontwerp. Een bosch kan een natuurmomiment 
zijn, maar wonneer iemand de boschcultuur uitoefent om 
winst te maken, of wanneer iemand uit winstbejag een natuur-
monument wil sloopen. zal hij geen bedrag aan den fiscus 
behoeven af te stuan. Een kapverbod, voor deze abnormale 
tijden van kracht, zal dat op den duur niet kunnen verhelpen. 
Deze geheele discussie heeft gestaan in het teeken, dat ik zou 
komen met een wetsontwerp op een kapbelasting, maar daar-

'mede verdraagt het amendement zich niet. 

De heer van Beresteyn: Mijnheer de Voorzitter! Wanneer 
het denkbeeld, om thans een beslissing uit te lokken over het 
kaprecht, in de Kamer weinig instemming vindt en men lie-
VOT de beslissing wil uitstellen tot men een wetsontwerp voor 
zich heeft, dan heb ik tegen dat uitstel geen bezwaar. De 
Minister weet nu in elk geval, dat er in de Kamer leden zijn 
die geen kaprecht wenschen, misschien slechts één lid, maar 
dat zich dan toch verheugt in den steun van de Boschbouw-
vereeniging en van de Heidemaatschappij. Om de Kamer een 
stemming te besparen, trek ik dus mijn amendement in. 

Aangezien de heer van Beresteyn zijn amendement heeft 
ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

De Voorzitter: Mag ik thans de Oommissie van Rappor-
teurs verzoeken, advies uit te brengen over de wijziging, door 
de Regeering in het artikel aangebracht Y 

De heer Kooien, voorzitter van de Commissie van Rap-
porteurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rappor-

(Kooien e. a.) 
teurs apprecieert het in den heer van Beresteyn, dat hij bij 
de toelichting van zijn amendement vierkant heeft gezegd, 
waarom het to doen is. Hij wenscht, dat de Minister komt 
met een kaprecht, in de hoop dat de Kamer het verwerpt. De 
Commissie van Rapporteurs staat op het tegenovergestelde 
standpunt. Zij meent, dat een overeenkomst is gesloten tus-
schen de Kamer en de Regeering, dat, zoolang het kaprecht 
niet van kracht wordt, de inkomstenbelasting zal blijven gel-
den. Dit wetsontwerp zal dus wet worden, zoodra een wets-
ontwerp op het kaprecht wet zal zijn geworden. Hieruit blijkt, 
dat de Commissie van Rapporteurs geen bezwaar heeft tegen 
de wijziging, door de Regeering in het artikel aangebracht. 

De beraadslaging wordt gesloten en het gewijzigd art. I I 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De beweegreden wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijk* stemming 
aangenomen; 

II. Vaststelling Tan een Wetboek van Strafvordcrine 
(IS). 

De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voorbe-
reiding, brengt het volgende verslag ni t : 

In handen der Commissie van Voorbereiding zijn gesteld 
de vier navolgende adressen: 

I . een, van een commissie van leden der Orden van Advo-
caten te Amsterdam, 's Gravenhage, Rotterdam, 's Hertogen-
bosch, Arnhem en Leeuwarden, die, op initiatief van den 
deken der Orde van Advocaten bij den Hoogetn Raad der 
Nederlanden, het wetsontwerp in studie heeft genomen, ten 
einde daarover ook de stem der balie te doen hooren. De com-
missie heeft bij de bestudeering en toetsing van het wetsont-
werp do daaraan ten grondslag gelegde beginselen als uit-
gangspunt aanvaard; alleen de wijze waarop sommige begin-
selen in de wetsvoorschriften tot uiting zijn gebracht, be-
hooren naar haar overtuiging in meer dan één opzicht te 
worden veranderd. De commissie — die gemeend heeft haar 
werk te moeten begrenzen — heeft haar aandacht in hoofd-
zaak gewijd aan de navolgende onderdeelen van het ontwerp: 
Eerste Boek, Titel I I , De verdachte, I I I . De raadsman; 
Tweede Boek, Titel I I , De reehter-commissaris belast met de 
behandeling van strafzaken; I I I , Gang van het gerechtelijk 
vooronderzoek IV. Beslissingen omtrent verdere vervolging; 
V. Aanhangig maken der zaak ter terechtzitting; VI . Onder-
zoek op de terechtzitting; Derde Boek, Titel I I , Hoogei 
beroep van uitspraken; I I I . Beroep in cassatie van uitapra-
ken. Het adres ivijdt uitvoerige beschouwingen aan die titels 
in het algemeen en aan een 30-tal artikelen, in die titels 
voorkomende. Waar het adres in druk aan de leden der Kamer 
is uitgereikt en de Kamer dus vertrouwd is met strekking en 
inhoud der bedoelde beschouwingen, meent uw Commissie 
daarover in dit verslag niet in bijzonderheden te behoeven te 
treden; 

I I . een, van de Orde van Advocaten te Utrecht, waarin, 
na de verklaring, dat de Orde zich met de beginselen, in het 
ontwerp neergelegd, wel kan vereenigen, en van oordeel is, 
dat bet ontwerp, tot wet verheven, beter dan het thans gel-
deude wetboek, een goede strafrechtspleging zal waarborgen 
en in het bijzonder meer de taak van de verdediging tot haar 
recht zal doen komen, en voorts constateerende, dat de Orde 
verschillende, in den boezem der Orde levende, desiderata 
voor de toekomst ter zijde heeft gelaten, ten aanzien van een 
40:tal artikelen op de daarbij geformuleerde wijzigingen aan-
dringt. Ook dit adres is in druk aan de leden der Kamer toe-
gezonden ; 

l i l . een, van het algemeen bestuur der Tuchtunie, ge-
vestigd te Utrecht, daarbij op aangevoerde gronden met'aan-
diang ver/.oekende dat de Kamer in het wetsontwerp zoo-
danige veranderingen zal aanbrengen, dat een vlugge, een-
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voudige berechting van kleine zaken, snelle oplegging en 
«poedige tenuitvoerlegging van straf voor overtredingen, 
inderdaad wordt bereist; 

IV. een, van de Nederlandsche Advocaten-Vereeniging, 
gevestigd te 's Gravenhage, ten deze handelende uit krachte 
van een door haar ledenvergadering met algemeene stemmen 
genomen besluit, daarbij verzoekende de behandeling van het 
wetsontwerp t© hervatten en het, na het aanbrengen van wijzi-
gingen, aangegeven in de adressen zooeven sub 1°. en 2°. 
geresumeerd, aan te nemen. 

TTw Commissie heeft de eer voor te stellen deze adressen 
neder te leggen ter griffie, ter inzage voor de leden. 

De Vergadering vereenigt zich met de voorgestelde 
conclusie. 

DG algemeene beraadslaging wordt geopend. 
De Voorzitter: Ik stel voor, den spreektijd bij de algemeene 

beschouwingen te bepalen op een half uur. 
Daartoe wordt besloten. 

De heer van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Ik erken, dat 
dit wetsontwerp eigenlijk minder geschikt is om daarover 
algemeene beschouwingen te voeren. De verschillende pun-
ten, welke daarbij ter sprake komen, zullen natuurlijk beter 
behandeld worden bij de betrekkelijke artikelen en ik zou 
vreezen, dat, wanneer ik op eenig punt nader inging, ik 
door u zou worden gewaarschuwd en gij mij zoudt verzoe-
ken de bespreking daarvan uit te stellen tot het betrekke» 
lijke artikel aan de orde was. 

Maar toch wensch ik een enkele algemeene opmerking te 
maken en voornamelijk aan den Minister bij deze algemeene 
beschouwingen een enkele vraag te doen. 

Nu wil ik op den voorgrond stellen, — ik wil dat wel 
erkennen — dat ik van dit wetsontwerp geen groot bewon-
deraar ben. Het is voor mii niet de vraag, of door enkele 
wijzigingen niet wat verbeteringen wordeD aangebracht, 
maar het komt mij voor, dat dit wetsontwerp den boel eigen-
lijk een beetje te veel ondersteboven haalt. Wij hebben nu 
het genoegen in plaats van het Wetboek van Strafvordering, 
zooals het op het oogenblik bestaat, te krijgen een wetboek 
van ongeveer .550 artikelen, en ik vraag mij af, of die romp-
slomp van artikelen wel gewettigd wordt door het nuttig 
effect, dat dit wetsontwerp, naar wij hopen, zal hebben. 

Ik zou in de eerste plaats de vraag willen stellen, of het 
bestaande Wetboek van Strafvordering wel zoo slecht is. Ik 
heb tevergeefs in de Memorie van Toelichting en ook in de 
andere schriftelijke stukken gezocht naar een afdoend bewijs, 
dat het bestaand© Wetboek zoo slecht werkt. Ik erken, dat 
op enkele punten wel verbeteringen zijn aan te brengen, dat 
spreekt niemand tegen, maar of in het algemeen het be-
staande Wetboek van Strafvordering zoo slecht werkt, daar-
voor ontbreekt mij de ondervinding. Ik vind niet, dat de 
ondervinding leert, dat het bestaande wetboek bepaald leem-
ten aanwijst. 

De Memorie van Toelichting zegt, dat ons Wetboek van 
Strafvordering op een geheel nieuwen grondslag moet wor-
den gebouwd, maar te recht voegt de Memorie van Toelich-
ting er bij „althans ten deele". Ja, Mijnheer de Voorzitter, 
althans ten deele, want iedereen zal moeten toegeven, dat de 
zaak, zooals zij nu is, niet zoo verschrikkelijk veel verandert. 
Men zal moeten toegeven, dat over het algemeen wel arti-
kelen worden omgezet, maar dat in het algemeen de loop 
van de zaak zoo ongeveer dezelfde blijft, zal niemand tegen-
spreken. 

Nu vind ik, dat het eenige argument, dat eigenlijk in de 
Memorie van Toelichting te vinden is, is, dat ons Wetboek 
van Strafvordering al zoo oud i?: het dagteekent eigenlijk 
al uit den tijd van Lodewijk XIV. Maar omdat bet oud is, 
is het nog niet slecht, dp stijl-Louis XIV is heel mooi, zoo-
wel in gebouwen als in meubelen, en ik vind het geenszins 
afkeurenswaardig, wanneer men zegt, dat ons wetboek stijl-
Lodewijk XIV is, dat klinkt heel goed. 

(van Doorn.) 
Maar ik wil er dit bijvoegen, dat wanneer van Lodewijk 

XIV hebbeu gegolden de beginselen, die aan ons Wetboek 
van Strafvordering ten grondslag liggen, daarin toch wel het 
bewijs ligt, dat die beginselen den tand des tijds hebben weer-
staan. Wanneer wij altijd onder het regiem van di© begin-
selen hebben jyeleef'd, dan bewijst dat, dat in dat regiem goede 
kiemen moesten liggen, want anders was de zaak al veel eerder 
over boord gegooid. Nu zou voor mij de eenige reden zijn om 
over te gaan tot een herziening, een afdoende omwerking van 
ons Wetboek van Strafvordering, wanneer een bevestigend 
antwoord gegeven moest worden op de vraag — en op die 
vraag zou ik gaarne een antwoord van den Minister willen 
ontvangen — of met ons tegenwoordig wetboek er veel schul-
dig bevonden zijn, die vrij uitgaan, of worden er wellicht ook 
veel onschuldigen veroordeeld. Dat is de ©enige vraag, die 
zich bij mij voordoet, althans de hoofdvraag. 

Nu denk ik, dat de Minister mij zal antwoorden: dat weet 
ik ook niet. Maar hij kan uit den gang van zaken bij de revisie 
eenigszins nagaan, of er inderdaad sprake van is, dat de 
rechterlijke macht bij haar uitspraken dikwerf misgrijpt en 
dat dan de fout van die misgreep ligt in het tegenwoordig 
Wetboek van Strafvordering. Wanneer dat zoo ware, ik erken 
het, zou natuurlijk wijziginsr en omwerking van het wetboek 
absoluut noodzakelijk zijn. Maar ik voor mij, — ik erken, het 
is meer een gevoelsuiting, dan dat ik dat op bewijzen kan 
staven, — heb niet de overtuiging, dat met ons tegenwoordig 
Wetboek van Strafvordering werkelijk onschuldigen worden 
veroordeeld. Het zal misschien zijn, en ik geloof, dat het veel 
meer voorkomt, dat wellicht iemand veroordeeld wordt voor 
een niet juist gesteld misdrijf. Dat is misschien te bejam-
meren, maar ten slotte is dat toch niet van het hoogste ge-
wicht. Het hoogste gewicht is, dat de man, die werkelijk, ook 
aan de feitelijke toedracht van de zaak onschuldig zou zijn, 
toch door de werking van het Wetboek van Strafvordering zou 
kunnen worden veroordeeld. 

Tiet Weekblad van het Recht heeft onlangs deze discussie 
ingeluid met algemeene beschouwingen. Het blad heeft er 
de aandacht op gevestigd, dat het hier toch eigenlijk gold 
ons aller belang. La procédure criminelle, zegt het blad, 
menace tout Ie monde, dat is volkomen waar, maar daar staat 
tegenover, dat de misdadigers toch ook niet zoo kieskeurig 
zijn en toch ook iedereen bedreigen. Men moet dus die twee 
tegenover elkander stellen en wegen wat zwaarder is. Het 
belang van den beklaagde, den enkeling, die met de justitie 
in aanraking komt, of het maatschappelijk, het sociaal be-
lang, dat dringend ei.--.--.-ht rechtsbescherming. 

Het Weekblad heeft er bijgevoegd: denkt er wel aan — ik 
ben dit met het blad geheel eens, met andere woorden: hodie 
mihi, cras tibi — wij kunnen er allen onder vallen. 

En het blad heeft er ook de aandacht op gevestigd, dat het 
vooral in de tijden, die komen zullen, wel mogelijk zal zijn, 
dat wij dan wel verheugd moeten zijn, dat er zou zijn een 
krachtig Wetboek van Strafvordering, dat de rechten van den 
beklaagde handhaafde. 

Wanneer wij komen in de tijden, waarop het Weekblad 
van het Recht doelde, waarin eigenlijk alles geheel en al 
losstaat en omgekeerd wordt, zou het blijken, dat wij aan een 
Wetboek van Strafvordering al heel weinig zouden hebben. 
Dan worden wij voor den muur gezet, en è fmita la comoedia! 

Ik geloof niet, dat wij daarvoor heel veel wetten hebben 
te maken. 

Wij hebben die wetten te maken voor regelmatige en recht-
matige toestanden en nu zou ik dit willen zeggen voor hen, 
die nog het misschien ouderwetsche, maar toch nog veel gel-
deride inzicht hebben, dat het inderdaad een maatschappelijk 
belang is dat recht en rechtszekerheid worden gehandhaafd, 
dat de misdaad wordt achtervolgd en de dader gestraft, voor 
hen is van groot belang de vraag of inderdaad de krachtige 
repressie, die noodig is, door dit wetsontwerp zal worden 
aangetast of zal worden gehandhaafd. 

Nu is het altijd gevaarlijk om voorspellingen te doen, ze 
komen dikwijls niet uit en ik onthoud mij er dan ook liever 
van, maar vrees toch niet mis te grijpen wanneer ik zeg, dat 
een goed deel van dit ontwerp er op uit is om wat het dan 
noemt de rechten van den verdachte beter te handhaven. 

http://ei.--.--.-ht
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Dat vinden wij reeds uitgesproken in de Memorie van Toe-

lichting, waarin het ronduit wordt gezegd: 
„Vervolgens mag er met nadruk op gewezen worden, 

dat, zijn aan den eenen kant de rechten van de verdach-
ten miskend, aan den anderen kant de bevoegdheden van 
politie en justitie in menig opzicht onvoldoende zijn 
geregeld." 

En in het Verslag vind ik dezelfde meening door den 
toenmaligen Minister van Justitie geuit op bladz. 19, waar 
wordt medegedeeld: 

„Het schijnt gewenscht om, naar aanleiding van de 
beschouwingen hieromtrent in het Verslag, het stelsel 
van het ontwerp in zake de beslissingen omtrent vervol-
ging en verdere vervolging nader uiteen te zetten, waarbij 
dan weder zal blijken, dat het gewijzigd ontwerp teu 
deze den verdachte veei krachtiger waarborgen verschaft 
dan de bestaande wet." 

Maar op bladzijde 13 van het Verslag komt voor een uit-
lating in denzelfden geest met een toevoeging, die ik nu niet 
zoo geheel zonder bedenking acht: 

,,Alle bevoegdheden, welke in doorsnee noodig kunnen 
zijn, worden toegekend, ook al rijst zoodoende het gevaar, 
dat zij mede worden uitgeoefend in gevallen, waarin 
haar uitoefening met het algemeen belang onvereenig-
baar zou zijn." 

Ja, dit is een vrij krasse uitspraak. De Regeering zegt: ik 
ken aan de beklaagden rechten toe, ik wensch die rechten te 
handhaven, ook al zijn ze niet in het algemeen belang, ook al 
kan de handhaving in strijd zijn met net algemeen belang. 
Het is misschien mogelijk, dat het noodig is, maar men zal 
toch moeten toegeven, dat die uiting een zeer bedenkelijken 
kant heeft. 

Hoe heeft men nu in dit wetsontwerp trachten te bereiken, 
dat die rechten van do beklaagden gewaarborgd worden? 
Vooreerst door den verdachte het recht te geven om ab ovo 
een raadsman te kiezen en met dezen vrijelijk te spreken en 
brieven te wisselen en verder door den raadsman zelfs vrijen 
toegang te geven bii het vooronderzoek. 

Natuurlijk spreek ik over dit punt nu niet in het bijzonder, 
omdat het waarschijnlijk wel behandeld zal worden bij het 
betrekkelijk artikel. Ik vestig1 er alleen de aandacht op; of 
het gewenscht is, laat ik voor het oogenblik daar. 

Verder wordt aan den verdachte de gelegenheid gegeven 
om telkens en telkens eigenlijk een spaak in het wiel te steken, 
den rustigen voortgang van het proces door allerlei maat-
regelen, door allerlei vertoogen, door allerlei requesten te be-
lemmeren, en dat alles wordt dan overgoten met een wtXJk van 
nietigheden. Hoe de oplossing van die nietigheden in de 
practijk zal zijn, staat nog te bezien. 

Ten slotte culmineert dat dan in wat ik zou durven te 
noemen een verschrikkelijke flauwigheid wat betreft de plaats 
van het openbaar ministerie ter openbare terechtzitting. 

Is dit iets meer dan een flauwigneid? Ik geloof, dat sinds 
de invoering van de Fransche wetboeken het openbaar 
ministerie gezeten heeft op de plaats waar het nu nog zit. 
Zou het nu werkelijk in het belang van eenigen beklaagde of 
verdachte zijn, dat het openbaar ministerie daar niet langer 
zit? Het is niet iets van zoo heel veel belang, dat erken ik, 
maar ik vraag mij toch af, of een wetsontwerp, dat ingeluid 
wordt met een dergelijk artikel, zoo vei-schrikkelijk veel ver-
trouwen wekt. Waarvoor is dat nu noodig? 

Wanneer men het noodig acht om de theoretische rechten 
van den beklaagde te behartigen door een dergelijke plaat-
sing van het O. M., dan toont dat m. i. eenigszins aan, dat 
men niet goed weet op welke wijze men die rechten eigenlijk 
wel moet behartigen. 

Nu zal ik de laatste zijn om te willen, dat de rechten van 
den beklaagde worden beknibbeld of dat hem niet de volledige 
gelegenheid gegeven zal worden om zijn onschuld eventueel 
te bewijzen en te handhaven, want afgezien van mijn gevoel 
voor recht en billijkheid vind ik het ook in het algemeen be-
lang, dat een onschuldige niet wordt veroordeeld; dit is even-
Handelingen der Staten-Generaal, — 1919—1920, — I I . 

(van Doorn e. a.) 
zeer een algemeen belang als het omgekeerde: dat een schul-
dige niet vrij komt. 

Nu is deze heelo regeling, ik erken het, uiterst moeilijk. 
Wanneer wij van partijen mogen spreken, hebben wij hier 
twee partijen tegenover elkaar: het openbaar ministerie en de 
verdachte. Nu wordt er altijd gezegd: het openbaar ministerie 
staat aan den sterken kant, maar een geestig officier van 
justitie, met wien ik over deze zaak sprak, zeide mij dit: Men 
zegt dat wel, maar men vergeet één ding, nl. dat wij, openbaar 
ministerie, de waarheid niet weten en de verdachte de waar-
heid wel weet; dat heeft hij altijd boven ons voor; de ver-
dachte weet precies hoe het gegaan is, en dat weten wij niet. 
Heeft hii het niet gedaan, dan weet de verdachte toch zeker 
dat hij de schuldige niet is. In dit opzicht staat inderdaad 
het openbaar ministerie eenigszins op een zwakker plaats dan 
de verdachte. En nu kom ik terug op hetgeen ik straks zei: 
wanneer het inderdaad is een algemeen belang dat er zij een 
krachtige repressie, dan moet men natuurlijk trachten zoc-
veel mogelijk de rechten van den verdachte te handhaven, 
maar men mag niet overslaan tot een ander uiterste: de rech-
ten van den verdachte te handhaven en daaraan de voorkeur 
te geven boven het sociale belang: de repressie van de crimi-
naliteit. 

Nu zou ik den Minister wel dit willen vragen: Is over dit 
ontwerp gehoord het openbaar ministerie en wat was het 
gevoelen van het openbaar ministerie? Wanneer de Minister 
mij de verzekering kan geven: over dit ontwerp is het open-
baar ministerie geraadpleegd en men vond algemeen dat dit 
ontwerp volkomen voldoet aan alle eischen door de leden van 
het openbaar ministerie te stellen, dan leg ik mij daarbij 
neer. Maar wanneer de Minister zou zeggen: het openbaar 
ministerie is over deze zaak niet gehoord, het is er buiten 
gehouden, of: het openbaar ministerie heeft zich tegen het 
aanhangig wetsontwerp verklaard — hoe dan? Wij hebben 
hier het geval dat wij dit niet weten, maar dat de Minister 
het wel weet. En nu hoop ik dat de Minister mij op mijn 
vraag wel zal willen antwoorden. Wanneer hij zegt: Ja , het 
openbaar ministerie is in de gelegenheid gesteld zijn meening 
te doen kennen en heeit die meening in gunstigen zin uit-
gebracht, dan zou dit voor mij een groot argument zijn om 
met dit ontwerp mede te gaan. Maar mocht het zijn dat de 
Minister zeide: Neen, het openbaar ministerie had inderdaad 
bezwaar en vond dat de rechtszekerheid door dit wetsont-
werp op een'eenigszins bedenkelijke wijze wordt aangetast, 
dan zou dit voor mij een reden zij n om mij nog eens tweemaal 
te bedenken over de stem die ik over dit ontwerp zal uit-
brengen. 

De heer Reijjmer: Mijnheer do Voorzitter! Het was niet 
mijn voornemen aan deze algemeene beschouwingen deel te 
nemen, omdat ik met den heer van Doom overtuigd ben, dat 
al de onderwerpen, die deze zaak raken, bij de artikelsgewijze 
behandeling kunnen worden besproken en bekeken. Het bo-
toog evenwel van den heer van Doorn moge mij aanleiding 
geven tot het maken van enkele opmerkingen. 

Ik moet eerlijk verklaren, dat ik zeker met groote belang-
stelling, maar toch met eonige verbaring heb gehoord naar 
het betoog van den heer van Doorn. Ik meende en ik meen 
nog, dat men eenstemmig was in de oritiek op het bestaande 
Wetboek van Strafvordering. Ik meende en meen nog, dat 
wanneer o*er onze wetboeken gesproken wordt, bet Wetboek 
van Strafvordering, zooals wij het thans hebben, wel een van 
onze slechtste wetten mag worden genoemd. Daarom, na al 
wat over deze zaak is gesproken en geschreven, over deze 
za~k, die door een commissie van voorbereiding op voortref-
felijke wijze is voorbereid, lijkt liet mij eenigszins vreemd, 
dat de geachte afgevaardigde de heer van Doorn thans 
vraagt oi het wel de moeite waard is om dezen arbeid te 
gaan verrichten en om dit werk van grootschen omvang op 
ta zetten, p e geachte afgevaardigde stelde de vraag: worden 
er onder het bestaande Wetboek van Strafvordering veel 
schuldigen vrijgesproken en veel onschuldigen veroordeeld? 
Het komt mij voor, dat dit vraagpunt door den heer van 
Doorn onjuist is gesteld. Het is niet op de eerste plaats de 
vwmg of vele schuldigen vrij uitgaan en evenmin of vele 
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onschuldigen worden veroordeeld, maar de vraag moet ge-
iteld worden of de waarborgen, in ons wetboek gelegen, van 
u;s.'U aard zijn, dat vele schuldigen vr\j uitgaan en vel© 
onschuldigen veroordeeld worden. Ik geloof niet, dat men, 
eooala de heer van Doorn opmerkt, kan zeggen, dat dit ket-
zclide is. In iedeir wetboek, maar speciaal in het Wetboek 
v .i Strafvordering, dat ook volgens den heer van Doorn moet 
omschrijven het recht van het individu naast het recht van 
t . gemeenschap, is eersto eisch, dat de noodige waarborgen 
voor een behoorlijke berechting warden gegeven. Nu meen 
ik, dut, wanneer men met de piactjjk van ons Wetboek van 
Strafvordering in aanraking ia gekomen, er bijna geen titel 
i:i dat Wetboek is, djat niet tot gegronde critiak aanleiding 
geeft. Daarom zij het mij vergund met den heer van Doorn 
eetligiaini van opvatting te verschillen. Ik verheug mij er 
ten zeerste over, dut, nadat jarenlang deze zaak bekeken is 
in commissies en besproken in onze literatuur, onder dezea 
Miwirtag van Justitie dit wetsontwerp aau de orde komt. 

Het is toch ook minder juist — en ik donk dat de behande-
liug van dit wetsontwerp ons daarvan zal overtuigen — om 
hot nu voor te stellen, zooals de heer van Doorn het eenigs-
zius deed; och, het zijn maar kleine wijzigingen, welke 
worden aangebracht en het is beusrh niet de moeite waard 
zich er druk over te maken. Bij deze algemeene beschouwingen 
— daarin ben ik het met den heer van Doorn eens — hebben 
W<j over de wijzigingen niet te spreken, maar, als wij straks 
aan de behandeling van de artikelen komen, kan pas punt 
voor punt blijken, in hoever inderdaad veranderingen en 
verbeteringen in het Wetboek worden aangebracht en in 
hoever er gesproken kan worden van een radicale wijziging 
van ons Wetboek van Strafvordering. 

De beklaagde werd in liet huidige Wetboek van Straf-
vordering, xooals uitdrukkelijk in de Memorie van Toelioh-
ting te recht en duidelijk wordt omschreven, gemaakt tot 
onderwerp van onderzoek, welk onderzoek geheim ie, ook 
tegenover den beklaagde. Het recht van verdediging is 
tijdens bet vooronderzoek niet erkend. Allo beslissingen, 
die genomen werden over den beklaagde, zoowel in raad-
kamer als van Hof en rechtbank, werden genomen op grond 
van schriftelijke stukken, zonder dat de beklaagde of diens 
raadsman door den besenikkenden rechter werd gehoord of 
zonder dat hij in 6taat werd gesteld zijn belangen mondeling 
ie doen verdedigen. 

De critiek op het wetboek is algemeen, een oritiek, die 
niet geweest is een academische critiek, maar die ontleend 
is aan de practijk van het wetboek en daarom verbaast het 
mij, dat de heer van Doorn nu eigenlijk wil terugkomen op 
can beslissing, die door deze Kamer staat genomen te worden. 

Ik meende bij de algemeene beschouwingen deze enkele 
opmerkingen te moeten maken. Ik herhaal: flk had niet ge-
dacht aan die algemeene beschouwingen te zullen deelnemen, 
omdat er bij de behandeling van de artikelen alle aanleiding 
il zijn meening uit te spreken, maar tegenover den scep-
tischen toon van den heer van Doorn heb ik gemeend een 
woord van waardeering te moeten spreken tegenover dezen 
Minister, omdat hij wil medewerken om, in gemeenschappe-
lijk overleg: met de Kamer, een Wetboek van Strafvordering 
tot stand te brengen, dat aan de speciale opvattingen van 
dezen tijd beantwoordt. 

De heer Wijnkoop : Mijnheer de Voorzitter! Het komt mij 
voor, dat het hier gaat om een uiterst belangrijke zaak. Tot 
mijn groote spijt is het natuurlijk voor mij niet mogelijk 
om op deze dingen in te gaan met al de deskundigheid, die 
daarvoor eigenlijk wel noodig zou zijn. Aan den anderen kant 
meen ik echter gerechtigd te zijn mij in een dergelijk geval 
de voorlichting te verschaffen van partijgenooten, die wel 
over dergelijke deskundigheid beschikken, en op deze manier 
onze meening over deze zaak weer te geven. Dat heeft mij 
geleid tot de volgende algemeene opmerkingen. 

Ten eerste wil ik eenige historische beschouwingen; zij 
bet ook uiterst korte, doen voorafgaan. Ik wil er op wijzen, 
dat in het oud-Germaansche strafproces aanklager en be-
klaagde als gelijken tegenover elkander stonden, ongeveer 
zooals nu nog de twee partijen in een burgerlijk geding, en de 

(Wijnkoop.) 
rechter tusschen hen oordeelde. Dat was in den tijd, toen do 
criminaliteit zich in hoofdzaak bopaalde tot individueel» 
daden, moord, mishandeling, enz. en er van massale ccouo-
misehe criminaliteit nog geen sprake kon zijn. In dat stadium 
was het geheelo geding openbaar: aanvankelijk iprak soms do 
volksvergadering recht. In den loop der middeleenwen, in 
denzelfden tijd dat een bezitloos proletariaat begon te ont-
staan, kwam er een zeer essentieele verandering in het |traf« 
proces evenals in het strafstelsel: in plaats van hot oud-üer-
maansche zoogenaamde accusatoire kwam het inquisitoire 
strafproces. Dat kenmerkte zich door geheim en schriftelijk 
karakter in plaats van mondelinge en openbare behandeling, 
terwijl aanklager en aangeklaagde niet meer tegenover elkan-
der stonden als gelijken, maar de Staat zelf door middel van 
zijn ambtenaren als aanklager optrad en de beklaagde object 
werd van onderzoek, desnoods door middel van tortuur, en van 
te voren reeds als schuldige werd bejegend. 

Dit inquisitoire pioces was ontleend aan het Eouieinscha 
recht, maar het werd daaraan pas ontleend, toen de middel-
e-uiwsche Staat er behoefte aan had en dat. was toen ten ge-
vilge van de onteigening der boeren en uitbreiding van net 
grootgrondbezit groote groepen van menschen alle bestaans-
zekerheid verloren hadden en .stelende" en „roovende" rond-
iwietven. Deze slachtoffeis van verschillende vormen van uit-
buiting verschenen aan do leiders der maatschappij en de zoo-
genaamde gezeten burgers als de vijanden van de maat-
schappij . Tegen deze zoogenaamd© vagebonden, tegen dit zoo-
genaamd gespuis, enz. moest anders worden opgetreden, naar 
men meende, dan vroeger tegenover individueele wandaden. 
Bovendien kon van deze bezitloezen geen boete worden geïnd. 
Vandaar toeneming van de liifstraffen en zoo kwamen dezen 
in een andere verhoudig tot het strafproces te staan dan in 
het oud-Germaansche recht bij een vrijwel klassenlooze maat-
schappij de beklaagde stond. 

In latere eeuwen, in het bijzonder sedert de Fransche revo-
Jutie, is er ecnig herstel van bet oude accusatoire proces ge-
wcest. In Engeland is altijd het accusatoire proces veel meer 
in zwang gebleven: het Romeinsche recht neeft er minder 
invloed gehad. Wat hiervan de oorzaak is, is mij niet bekend. 
Tegenwoordig kan men zeggen, dat het vooronderzoek nog 
een inquisitoir karakter draagt, geheim, schriftelijk en mei 
rechteloosheid van den beklaagde, die zich dan niet vrij met 
zijn advocaat mag beraden, terwijl het eindonderzoek een 
meer accusatoir karakter draagt. 

Voor zoover nu in dit ontwerp deze twee dingen worden 
nagestreefd: meer openbaarmaking van het vooronderzoek, en 
in de tweede plaats van het begin af den beklaagde meer 
gelijk te stellen met het O.M., ook in uiterlijken vorm, bijv. 
door het O.M. niet meer naast den rechter te doen zitten — 
een vormverandering, waarover wij van de ambtenaren van 
het Ü.M. een zee van ingezonden stukken hebben gekregen — 
schijnt het in die richting te gaan. 

Hoe staat het echter daarmedeP 
Het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt noodig 

geacht, omdat het tegenwoordige wetboek (van 1838) ver-
ouderd zou zijn. In het bijzonder zouden de bevoegdheden 
van politie en justitie „in menig opzicht onvoldoende ge-
regeld zijn". De Memorie van Toelichting noemt op bladz. 3 
daarvan als voorbeelden: dat ,,de voorschriften omtrent de 
huiszoeking en inbeslagneming gebrekkig zi jn"; dat ,,be-
palingen omtrent de inbeslagneming van brieven en tele-
grammen geheel ontbreken"; dat ,,de regeling met betrek-
King tot de heeterdaad niet voldoet aan de behoeften van 
de practijk" enz. 

Dit zal, bij de achterhaling van misdrijven, in het bijzon-
der van vermogensdelicten en van misdrijven tegen de open-
bare orde, wel waar zijn. Door de bepalingen van het niedwe 
ontwerp zou de machine vlotter en beter kunnen loopen. 

Als algemeen standpunt ten opzichte van het ontwerp zou 
ik allereerst willen opmerken, dat wij er weinig belang in 
stellen, waar en voor zoover bet heet te dienen om verouderde 
bepalingen, die een scherpe en vlugge achterhaling van straf-
bare feiten verhinderen, te vervangen door meer practische en 
ingrijpender regeling en grooter bevoegdheden van den kant 
van politie en justitie, in het bijzonder bij het vooronderzoek. 

Met de middelen, die het kapitalisme beraamt om het klaar 
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te spelen met de z.g. of echte misdadigers, die, let wel, 
hoofdzakelijk product zijn van zijn eigen maatschappelijk 
stelsel, nebben wij niet in de eerste plaats te maken. Voorop 
sta dus een afwijzende bouding, die zich openbaart in oritiek 
en tegenstemming; geenszins echter in het aanbrengen van 

'verbeteringen door het voorstellen van amendementen. 
"Welke is het karakter van het ontwerp 't 
Waar de justitie een klasse-instrument is, is het ontwerp 

niet anders dan een wettelijke organisatie van de klasse-
justitie. Dat de justitie een klasse-instrument is, blijkt niet 
'alloen uit do vonnissen welke zij geeft; het blijkt niet minder 
uit de samenstelling van de leden der rechterlijke macht en 
uit do wijze waarop men tot het vellen der vonnissen weet 
te geraken: de instructie der zaak, welke in het Wetboek van 
Strafvordering wordt geregeld. 

Het karakter als klasse-instrument openbaart zich allereerst 
door de geleerdenrechtspraak als beroep en dus door het 
ontbreken der leekenrechtspraak. De Memorie vau Toelich-
ting noemt dit dan ook (blz. 6) onder de „hoofdbeginselen 
van het ontwerp." Zij slooft zich niet uit m een uitvoerige 
verdediging van de geleerdenrechtspraak, maar volstaat 
aiet te zeggen, dat de aandrang tot leekenrechtspraak in ons 
land niet groot is; dat aan de instelling eoner jury, die voor 
de zwaarste misdrijven in de meeste landen bestaat, groote 
bezwaren verbonden zijn en ddt do schepenenreohtspraak 
(Schöffeugerichte), een gemengd college VUIL rechtsgeleerde 
ambtelijke rechters en van burgers, groote beswaren zou 
ondervinden, die zich to onzent nog zooveel sterker zouden 
doen gevoeleen, waar voor onze burgerij deelneming aan de 
eigenlijke rechtspraak iets heel ongewoons is. 

Hiertegenover wordt in de Commissie van Voorbereiding 
door ,.sommige leden" (zie het verslag dier Commissie bis. 
9 en 10) opgemerkt, dat gemengde colleges met zaakkuudige 
voorlichting toch zeer dienstig kunnen zijn, opdat de strai-
rechter beter kan beoordeelen ,,financieels quaestie's", 
„problemen van electriciteit" enz. Deze opmerking ksmt, 
naar ik veermoed, van S.Ü.A.P.'sche zijde, die een derge-
lijke getemperde — beter ontmande — leekenrechtspraak aan-
beveelt. 

Intusschen gaat het bij de vraag der leekenrechtspraak 
voor ons geenszins over een betere beoordeeling van finan-
cieele quaestie's of problemen van electriciteit, maar over 
het karakter van de justitie als klasse-instrument. 

Voor mij zijn de eischen voor leekenrechtspraak de na-
volgende drie punten: 1°. ieder verkiesbaar; 2*. dadelijke 
afzetbaarheid; 3' . verkiezing door raden van arbeiders, die 
ook over de afzetting oordeelen. 

De quaestie der leekenrechtspraak heeft voor ons dus niets 
te maken met het al of niet instellen van een jury voor 
zware misdrijven of het al of niet schoppen van Schuffcn-
gerichte voor technische ru financieel© doeleinden. 

Hieruit vloeit voort dat iedere wijziging of verandering 
van het Wetboek van Strafvordering voor ons een onding 
is, wanneer daarmede niet gepaard gaat een wijziging van 
de Wet op de Rechterlijke Organisatie en van de Grondwet, 
wijzigingen beide noodig om leekenrechtspraak mogelijk te 
maken. . , . J 

Dit is de tweede grond, waarom m. ï. een volstrekte at-
wijzende houding, zonder pogingen om verbeteringen aan te 
brengen door het indienen van amendementen voor ons g*J-
boden is. 

Waar wij er geen interesse voor hebben of de voorgp«telde 
bepalingen bevorderlijk zijn voor een vlotte rechtspleging 
en vlugge achterhaling van den misdadiger, wil dit niet 
zegden dat die bepalingen ons daarom nog geen belang in-
boezemen uit een ander oogpunt. Gevraagd mag namelijk 
worden of zij aan don politieken en economischen strijd der 
arbeidersklasse ook gevaren in den weg kunnen leggen. Uit 
de plm. 500 artikelen doe ik daarvoor eenige grepen. 

In het algemeen vinden wij dergelijke bepalingen bi.j de 
bevoegdheden, die bij het. opsporings- en vooronderzoek sterk 
•worden uitgebreid. Zoo het recht tot aanhouding van den 
verdachte. I n het oude wetboek is dit alleen mogelijk bij 
gevallen van „heeterdaad", als wanneer „ieder dienaar van 
de openbare macht verplicht en een iegelijk bevoegd is, oen 

verdachte aan te houden en voor den officier van justitie te 
brengen." Het ontwerp echter breidt dit uit tot alle gevallen 
waarin iemand enkel maar verdacht wordt een strafbaar 
feit te hebben gepleegd, waarvoor preventieve hechtenis is 
toegelaten (art. 55 j°. 6 i ) . En de preventieve hechtenis wordt 
sterk uitgebreeid, zooiils wij straks zullen zien. Men geve 
deze bevoegdheid nu maar eens in handen aan de klasse-
jnstitie in een revelutionnair tijdperk, ja zelfs maar in ten 
tijd van stakingen, botsingen met de openbare macht of van 
verkiezingen. Welk een prachtig gebruik kan daarvan worden 
gemaakt! 

Dan vindt men in art. 56 van het ontwerp de bevoegdheid 
van den opsporingsambtenaar om ter aanhouding van den 
verdachte iedere plaats te betreden! 

In art. 97 van het ontwerp de bevoegdheid van den offi-
cier van justitie of den hulpofficier tot huiszoeking en in-
beslagneming. 

In art . 100 van het ontwerp de bevoegdheid van den o:ti-
cier van justitie tot inbeslagneming van brieven en tele-
grammen!! 

Allemaal bepalingen, die heel nuttig kunnen zijn bij 
het opsporen van misdrijven als diefstal, bedrog, afpersing 
onz., uit welk oogpunt wij echter betoogd hebben, dit er. 
voor ons Men bijzondere aanleiding is er belang in te stellen. 

Maar bepalingen tevens, die een groote macht leggen in 
do banden van politie en justitie (klasso-politie pn klasse-
jusiitie) en uit dien hoofde voor ons onaannemelijk zijn. 
Het zal wel overbodig wezen hier voorbeelden en gevallen 
aan te halen, waarin do macht tot het betreden van iedere, 
plaats, tot huiszoeking en inbeslagneming, tot inheslagne-
ming van brieven en telegrammen tot de grootst mogelijke 
misbruiken kan en zal voeren tor onderdrukking van den 
politieken en economischen strijd der arbeiders. 

Het wordt echter nog mooier in art. 58 van het on; werp, 
waarin aan den officier van justitie of den hulpofficier de 
bevoegdheid wordt gegeven om iederen verdachte eenvoudig 
gedurende een aantal dagen in verzekerde bewaring te hou-
den, als bet een misdrijf betreft, waarvoor preventieve 
hechtenis is; toegelaten. Niet dus een betrapte op he te rdaad ; 
neen, het feit verdacht te zijn is daan-oor voldoende, als het 
een misdrijf betreft, waarvoor preventieve hechtenis is toe-
gelaten. 

En hoe is het met die preventieve hechtenis gesteld? Men 
zie daarvoor art. 64 en volgende van het ontwerp. In het 
tegenwoordige Wetboek van Strafvordering' kan dat alleen 
in bepaaldelijk omschreven gevallen (art. 86 Wetboek van 
Strafvordering'). Dezo gevallen nu worden aanmerkelijk uit> 
gebreid, in het bijzonder ten opzichte van verdachten, die 
hier te lande geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Maar 
bovendien wordt aan do lijst van delicten, waarvoor preven-
tiev« hechtenis mogelijk is, onder meerdere toegevoegd 
artikel 132 Wetboek van Strafrecht: het verspreiden van een 
geschrift, waarin tot c?n strafbaar feit wordt opgeruid. 
(Niet ten onrechte staat dit art. 132 in het "Wetboek van 
Strafrecht onder den vijfden titel, die luidt: „misdrijven 
tegen de „openbare orde."). 

Het mes snijdt dus in een geval als dit netjes aan twee 
kanten. Vooreerst kan men, bij verspreiding van een ge-
schrift, waarin tot een strafbaar feit (bijv. spoorwegstaking) 
wordt „opgeruid", voortaan preventief worden gevangen 
gezet en gehouden, maar vervolgens kan iemand, die hiervan 
verdacht wordt alleen al wordcu aangehouden (art. 55 ont-
werp), omdat het een delict is, waarvoor preventieve hech-
tenis mogelijk is. èn een aantal dagen worden vastgehouden 
(art. 58 ontwerp) om dezolfd" reden, dus ook nog vóórdat 
er van eenige preventieve hechtenis werkelijk sprake is. 

Het aantal voorbeelden, waarbij deze bepalingen kunnen 
en zullen worden toegepast ter belemmering van den strijd 
der arbeiders, is legio. Het zal wel ntet noodig zijn ze hier 
te geven. 

Eindelijk nog een artikel in het ontwerp, dat denzelfden 
geest ademt. Er wordt een totaal nieuw beginsel ontwikkeld, 
namelijk de zoogenaamde „rechterlijke bevelen tot handha-
ving der openbare orde". Wat zijn dat voor „bevelen"? 
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Men zie do artikelen 509 en volgende van het ontwerp. Deze 
bevelen kunneu gegeven •worden aan iederen verdachte, ook 
en speciaal in gevallen, waarin geen voorloopige hechtenis 
ia toegelaten, wanneer door het gepleegde feit de openbare 
orde ernstig is aangerand en er jrroot gevaar bestaat voor 
herhaling of voortzetting van dat feit (Zie Memorie van 
Toelichting bladz. 13). 

Verklaart de ,,verdachte" zich niet bereid die bevelen na 
te komen, of verklaart hij er zich wel toe bereid, maar komt 
hij ze niet na. dan kan hij eenvoudig tweemaal vijf dagen 
achtereen voorloopig worden vastgezet! 

Men neme nu maar eens als voorbeeld een gehouden rede-
voering, til of niet in verkiezingstijd of in tijd van staking. 
(Ook al verklaart de Minister, dat het daarop niet van toepas-
hing is, met dergelijke zoogenaamd „historische interpretatie" 
houdt de klassereckter zich niet op, wanneer dat niet in zijn 
kraam te pas komt.) Men begrijpt dan, van welke groote be-
leekeais een dergelijke bepaling kan worden. En met hoeveel 
voorbeelden kan dit niet worden uitgebreid! 

Toegepast op een redevoering of een artikel, komen deze 
„rechterlijke bevelen" feitelijk neer op een (preventieve) cen-
suur op het uiten zijner gedachten: Gij hebt u bereid te ver-
klaren dit niet meer to zeggen of te schrijven; doat gij dit 
niet, dan zet ik u eenvoudig vast (ook al is preventieve hech-
tenis in uw geval niet toelaatbaar). 

De conclusie uit een en ander mag veilig getrokken worden, 
dat dit ontwerp onze aandacht zeker verdient en dat scherpe 
strijd er tegen, ook buiten de Kamer, op zijn plaats zou zijn 
geweest. 

Ik stip nu nog even enkele andere punten aan, op zich zelf 
de moeite waard, maar de tijd ontbreekt, er anders dan ter-
loops op in te gaan. 

Ten eerste: het ontwerp geeft aan den beklaagde eenige 
meerdere rechten, o. a. bijstand van den raadsman ook in ra ad-
kamer, en meerdere bevoegdheden van den raadsman tijdens 
het vooronderzoek, bijv. vrije toegang tot deu verdachte; het 
recht om hem alleen te spreken, briefwisseling met hem te 
houden, enz. Dat is allemaal heel fraai, maar het beteekent 
niets, wanneer niet tevens aan den onvermogenden beklaagde 
gegeven wordt: kostelooze verdediging door zelf gekozen 
raadsman (vergelijk ontwerp 3de titel, art. 34 vlg.). Daar-
van is in het ontwerp natuurlijk geen sprake; de raadsman 
(alleen advocaten!) kan worden toegevoegd door den voor-
zitter. 

Ten tweede: Geen onderscheid wordt gemaakt tusschen poli-
iieke en andere misdrijven. 

Ten derde: Geen schadeloosstelling aan ten onrechte pre-
ventief-gezetten. 

Ten vierde: Onder de bewijsmiddelen wordt genoemd de 
eigen •waarneming van den rechter! Een middel dus om ge-
tuigenissen, die hem niet bevallen, krachteloos te maken. 

Ten vijfde: De huldiging van het z.g. .,opportuniteitsbe-
ginsel" komt de klasse-rechtspraak ten goede. Daartegenover 
te stellen het ..legaliteitsbeginsel", in den zin zooals slechts 
de communist dit kan opvatten: verplichting tot vervolging, 
als dit door de raden van arbeiders wordt geëischt. 

De heer DresselUuys: Mijnheer de Voorzitter! Het zal u 
rsker niet verwonderen, dat persoonlijke redenen mij aan-
leiding geven om noch een groote lofspraak te kouden op dit 
wetsontwerp, noch over te gaan tot bestrijding of critiseeren 
daarvan. 

Ik heb dan ook slechts het woord gevraagd om te protestee-
ren tegen de rede van den heer van Doorn, die dit ontwerp 
niet uit een juist oogpunt heeft bekeken. 

Daargelaten, of juist is de stelling van den heer Reijmer, 
dat dit wetboek een van de slechtste van dezen tijd is, ieder 
zal tot de erkenning zijn gekomen, dat het noodzakelijk was, 
het te herzien. Wanneer ik maar herinner aan de talrijke 
pogingen van verschillende regeeringen om eindelijk eens 
verlost te worden van het bestaande Wetboek van Strafvor-
dering en te geven iets, dat aan redelijke verwachtingen 
voldoet, kunnen wij dezen Minister slechts dankbaar zijn. 
dat h i j ' in deze drukke periode van wetgeving dit wetboek 
naar voren heeft dnrven brengen en de aandacht heeft ge-

(Dresselhuyg.) 
yraagd voor een onderwerp, misschien hier speciaal vau 
interesse voor juristen, maar <ocb van zoo socialen aard als 
maar weinig wetten zijn, welke in deze periode zijn va»t-
gesteld. 

De heer van Doorn achtte het alleen de moeite waard, bü 
dit wetboek het criterium aan te leggen, dat geen onsohuJ-
digen worden veroordeeld en schuldigen worden viijffe-
eproken. Die stelling lijkt mij ten eenenmale onjuist. Vcor 
mrj is de vraag, of dit wetboek voldoet a-nn de eisenen, die 
men in een rechtsstaat aan de strafvordering mag stellen, of 
aan de natie do overtuiging wordt geschonken, dat in elk 
geval reebt gedaan wordt in den juisten zin des woord?. 
Wanneer dus de heer van Doorn zegt: het komt er alleen op 
aan, dat te recht gestraft of niet gestraft wordt, dan miskent 
hij de beteekenis van de tegenwoordige strafvordering. Wij 
zijn meer en meer tot het inzicht gekomen, dat de rechter 
nog iets anders heeft te doen dan machinaal de straf te gsven 
die eenmaal vcor een bepaald, feit gesteld is. Hij heeft in 
verband met den persoon van den dader, diens sociale oni-
standigheden en het karakter van het gepleegde feit die 
maatregelen toe te passen, die vcor dat individu geschikt 
zijn. 

Daarom zijn wij gekomen tot de invoering van de voor-
waardelijke veroordeeling, tot een stelsel van reclasseering, 
eu zullen wij eerlang komen, naar wij hopen, tot invoering 
van den kinderrechter. De heer van Doorn geeft dus aan dit 
wetboek een veel te simpel karakter. Het komt niet alleen 
aan op het vinden van do waarheid, maar van de juiste waar-
beid, tot het vinden van alle elementen die noodig zijn, om 
Je juiste straf of maatregel vcor eiken schuldige te bepalen. 
Dit heeft men getracht te bereiken door een meer volledig 
Wetboek van Strafvordering, waarin het accusatoire systeem 
boven het inquisitoire is verkozen. De rechter zal zeker daar-
door ook de gelegenheid hebben, een mildere straf toe te 
passen, wanneer die misschien meer in het belang van de 
maatschappij is. 

Wanneer de heer Wijnkoop zijn bezwaren inbrengt, vormt 
hij een nierkwaardigen tegenhanger van den heer van Doorn. 
Terwijl de heer van Doorn meent, dat de belangen van den 
Staat, van het openbaar ministerie, te weinig in het oog zijn 
gehouden, betoogt de heer Wijnkoop, dat de zaak ook van 
den anderen kant to bezien is en dat voor den beklaagde wei-
licht nog heel wat meer rechten zouden kunnen worden ge-
vraagd. Ik meen, dat het wetsontwerp tusschen deze beide 
opvattingen het juiste midden houdt. Ook bii dep heer Wijn-
koop ligt de onjuistheid van zijn stelling er dik boven op. 
De heer Wijnkoop zegt, dat hij niet wil klassejustitie. maar 
op hetzelfde oogenblik verdedigt hij zelf een klassejustitie 
van den bedenkeJijksten aard. Hij wenscht een jury te zien 
salnengesteld, gekozen uit de raden van arbeiders, een jury 
dus uit één klasse van de maatschappij, die als onpartijdige 
mannen zouden moeten oordeelen over beklaagden uit alle 
klassen van de maatschappij. 

De heer Eleerekoper merkt hier op, dat de heer Wijnkoop 
de eenige klasse bedoelde. Wanneer dat zoo is. dan zijn wij 
allen arbeiders en is het ook niet noodig, dat de jury alleen 
door de raden van arbeiders wordt samengesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga op deze zaak thans niet 
verder in, het was alleen mijn bedoeling, naar voren te 
brengen, dat dit wetboek een andere beteekenis heeft dan de 
heer van Doom heeft willen schetsen en van veel verder 
belang kan zijn dan het automatisch geven van de uitspraak: 
recht of onrecht, integendeel het moet leiden tot een nauw-
keurig wikken en wegen van wat tegenover en voor den be-
klaagde wordt gevraagd. 

Verder heeft de heer van Doorn als grief opgemerkt, dat 
het openbaar ministerie niet is gehoord: ik geloof, dat ik geen 
geheim verklap, wanneer ik zeg. dat het opzettelijk hooren 
van het Openbaar Ministerie in deze niet heeft plaats gehad. 
Maar wanneer de heer van Doorn ziet, op welke wijze de 
staatscommissie, die dit wetboek heeft voorbereid, was samen-
gesteld, hoe daarin verschillende fungeerende of gefungeerd 
hebbende leden van het Openbaar Ministerie zitting hadden, 
om van den voorzitter van die commissie nog niet te spreken, 
en wanneer men verder let op den geruimen tijd, dien de 
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Minister van Justitie geboden beeft om dit wetsontwerp in 
wetenschappelijke tijdschriften en couranten te bespreken dan 
zal bij toen moeten erkennen, dat aan bet Openbaar Ministerie 
alle gelegenheid is geboden, om de bezwaren naar voren te 
brengen, die># voorgebracht zouden moeten worden. En 
wanneer nu blükt, dat juist van den kant van het Openbaar 
Ministerie weinig grieven tegen dit wetsontwerp zijn inge-
bracht, dan mag ik daaruit concludeeren, dat het ook bij het 
Openbaar Ministerie meer instemming dan afkeuring gevon-
den heeft, en geloof ik, dat ook uit een oogpunt van. bevesti-
ging van de Staatsorde de aanneming van het wetsontwerp 
gerust kan worden te gemoet gezien. 

De he*»r Kleerekoper: Mijnheer de Voorzitter! De rfcdac 
ieur van Let Weekblad van h<et Recht heeft bij de beschou-
•wingen, die hij aan dit wetsontwerp heeft gewijd, den wensch 
uitgesproken, dat in de Kamer niet uitsluitend door offi-
cieele deskundigen over dit wetsontwerp zou worden ge-
eproken. Hjj verklaarde, dat dit zou zijn in strijd met do 
belangen, die hier thans aan de orde komen, de belangen van 
degenen^ die aan de strafrechtspleging worden onderworpen. 

Hij zeide, dat het een politieke maatstaf is voor een land, 
welke vrijheden en rechten dat land verzekert aan zijn ver-
dachten, en hij voegde er deze waarschuwing bij: denkt 
trouwens niet altijd, wanneer er sprake is van strafrechts-
pleging, aan hen, die officieel als misdadisrers gelden; 
denkt er omi, er kan een oogenblik komen, dat ook menschen, 
die nooit vermoed hebben, dat hun weg langs den straf-
lechter leiden zou, miet dien strafrechter in aanraking komen. 

De heer van Doorn heeft zooeven den draak gestoken met 
die laatste motiveering van dien schrijver. Hij zeide: wan-
neer wij in de periode zullen komen, waarop die schrijver 
blijkbaar het oog had, zullen ons formeele zekerheden in de 
wet niet meer baten; dan is er een muur, en daar wordt men 
tegenaan gezet. Toen ik den heer van Doom dat hoorde zeg-
gen, heb ik mij toch verbaasd, dat hij in de laatste dagen 
geen aanleiding had gevonden om ook andere gevaren te 
zien dan die ons bedreigen van de zijde van diegenen, die 
zoo gauw gereed zijn om een muur te gebruiken om iemand 
daartegen aan te zetten. 

Het scheen imimers, alsof de Regeering nog een vermaan 
!wilde riekten tot de Kamer omtrent do beteekenis van dit 
wetboek, toen zij vlak vóór de behandeling1 daarvan ons dat 
andere wetsontwerp stuurde tot beteugeling van revolution-
naire woelingen, een wetsontwerp, waarop ik natuurlijk in 
dit debat niet mag ingaan, maar waarin omtrent ..poging, 
aanslag" en ,,voorbereiding" definities zijn opgenomen, die 
inderdaad de mogelijkheid zeer groot maken, dat men zonder 
dat men het zeif vermoedt en zelfs met gevaarlijk succes 
voor den strafrechter kan worden gebracht. 

Wanneer er nog een vermaning noodig was voor de leden 
van de Kamer om te waken, dat de bescherming van den ver-
dachte, die men hem geven" kan voor den rechter, zoo krachtig 
mogelijk moet zijn, dan is die uitgegaan van het wets-
ontwerp, waarop ik zooeven heb gezinspeeld. 

De heer van Doorn had als tweede argument, dat, naar zijn 
wijze van zien, hetgeen thans in het Wetboek van Straf-
vordering gewijzigd en ook in sommige opzichten verbeterd 
'werd, niet wettigde een finale herziening van dat wetboek. 
De geachte spreker scheen in dat opzicht deze herziening 
eenigszins topzwaar te achten. Ik heb deze opmerking ook 
elders aangetroffen en aangehoord. Wanneer men inderdaad 
voor zich zelf een lijstje maakt van de verbeteringen, die 
in het wetboek worden aangebracht — waarvan ik niet kan 
ontkennen, dat sommige zeer belangrijk kunnen worden ge-
noemd, — dan zou men zich kunnen afvragen of niet met 
een heel eenvoudige novelle deze verbeteringen konden zijn 
aangebracht, zonder dat men daarvoor de bezwaren behoefde 
te ontmoeten, die onmiskenbaar aan de finale herziening van 
dit wetboek verbonden zijn. Te meer, omdat niet ontkend 
kan worden, dat in dat opzicht de heer yan Doorn gelijk 
had, dat behalve de enkele punten, die bij deze herziening 
verbeterd worden en die altrjd reden tot critiek hebben ge-
geven, afgezien van die enkele punten, het algemeen systeem 
yan het Wetboek van Strafvordering in de practrfk wel 

(Kleerekoper.) 
heeft voldaan. Al zou ik voor mij voor den maatstaf of 
een Wetboek van Strafvordering goed is, iets anders willen 
kiezen dan de vraag, die voor den heer van Doorn beslis-
sead is, of de schuldigen gestraft worden en of de onschul-
digen vrij uitgaan. Er zijn in een goede rechtspleging ook 
andere belangen te behartigen, ook in het belang van de 
bevrediging van het rechtsgevoel van het volk, dan alleen 
of de automaat van de rechterlijke macht vonnist waar on-
recht is gedaan en vrijspreekt waar geen onrecht is gedaan. 

Maar wel treft het zeer sterk, dat de wijziging, eigenlijk 
de finale herziening van het Wetboek van Strafvordering, 
allereerst aan de orde komt, en staan wij, ik en vele van 
mijn geestverwanten met mij, wel eenigszins verwonderd 
over den gang van zaken ook in dat opzicht in een samen-
leving als de onze. Want, terwijl er zeer gegronde meenings-
verschillen kunnen bestaan over de vraag, of een algemeene 
herziening van het Wetboek van Strafvordering wel noodig 
is, is iedereen het er toch wel over eens, dat ons Wetboek van 
Strafrecht zelf volkomen is verouderd en dat men, wanneer 
men als hervormer op dit terrein wil optreden veel eerder 
de hand moet slaan aan een herziening van het Wetboek van 
Strafrecht dan aan het Wetboek van Strafvordering, omdat 
ten slotte de procesgang veel meer het uiterlijke, maar de 
regeling van het strafrecht zelf het innerliike van een straf-
rechterlijk ptjOM raakt. 

Ik wil hier aan toevoegen, dat, waar de aandrang zoo sterk 
is om het Strafwetboek zelf te herzien en toch allereerst be-
gonnen wordt met de herziening van den formeelen rechts-
gang, daaraan ten grondslag ligt dit motief, dat in een samen-
leving als de onze een herziening van het strafrecht zelf zoo 
uiterst moeilijk zou zijn, omdat men met de misdadigheid in 
onze samenleving geen weg weet om die te beteugelen, laat 
staan uit te roeien. 

Maar zelfs wanneer men het oog allereerst gevestigd houdt 
op de strafrechtspleging zelf, is voor het belang van den ver-
dachte nog minder klemmend de vraag, welke rechten hij 
heeft, dan wel die andere vraag, welke opleiding en vorming 
de rechters krijgen. 

Er is hier gesproken over „het sociale element" in deze her-
ziening. En ook in de beschouwingen, die elders over deze 
herziening zijn geleverd, heeft men steeds die identificatie 
gevonden tusschen het sociale belang van den verdachte en de 
verruiming van zijn rechten, om b.v. steeds zijn raadsman, 
bij zich te hebben en wat verder op dit gebied vernieuwd 
wordt. 

Maar ik zou wel willen betoogen. dat wanneer het sociale 
clement in de strafrechtspraak te voorschijn moet komen, 
daarvoor toch in de allereerste plaats beslissend is het sociale 
inzicht van den rechter. En zonder dat ik op dat oogenblik, i:i 
de korte spanne tijds, welke mij gegeven is, daarop dieper 
kan ingaan, wil ik toch wel zeggen, dat de geachte bewinds-
man, die op dit oogenblik dit wetsontwerp zal verdedigen, mij 
toch wel niet weerspreken zal. dat de gansche opleiding van 
onze rechterlijke macht, ook in de wijze van benoeming en 
salarieering oorzaak is, dat juist het sociaal element in on::e 
rechtspraak zoo sterk wordt gemist en dat de erkenning dsar-
van, dat nl. het sociaal element in onze rechtspraak ontbreekt, 
veel verder gaat dan de kringen van de sociaal-democraten; 
dat ook in de burgerlijke maatschappij, waar men nog zuiver 
burgerlijk denkt, volkomen grif wordt toegegeven, dat zoodia 
het in de rechtspraak gaat om het op den voorgrond brengen 
van het sociaal element, voornamelijk ten gevolge van ile 
gebrekkige opleiding en de beperkte sociologische kennis der 
rechters, dat element het meest in het gedrang komt. 

Daartegenover wordt geopperd de gedachte van den le?keiv 
rechter. Nu is het onmiskenbaar, dat de leekenrechtspra;; k 
de belangrijkste hervorming zou zijn geweest, die in een derge-
lijk wetsontwerp ware aan te brengen, wanneer natuurlijk-
gen constitutioneel e bezwaren tegen een dergelijken leekV-
rechter thans hadden bestaan, en dat dus mogelijk zou zijn 
geweest. Voor dien leekenrechter, die bijv. in Duitschland nu 
zijn intrede gaat doen, in alle instanties, zal zonder twijfel 
ook in ons volk een geleidelijke beweging ontstaan. 

Een van de geachte sprekers, die mrj rijn vooraf gegaan, 
heeft een opmerking geciteerd uit de gefwieseld» stukken, 

Handelingen der Rtaten-Gencinal. 1919—1920. ir. 
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•laf er in ons land zoo weinig belangstellinff is voor den 
leekenreobtar. Ik geloof echter, dat dat beroep weinig klemt, 
want het volk zal zich eerst geleidelijk op onderwerpen als 
dezs met zijn belangstelling richten, naarmate het door eco-
nomischen vooruitgang een zekere vrijheid van beweging 
krijgt om ook meer op geestelijke naast direct-economische 
vragen zijn aandacht te vestigen. Wanneer tot dusver die 
ontwikkeling nog niet zoover was gevorderd, dat uit het volk 
zelf aandrang voor een leekenrechtspraak opkwam, is dat 
nog absoluut geen bewijs, dat het volk zich in die richting 
niet wil ontwikkelen. Al wil ik daarmede niet zeggen, dat 
mij daarbij voor oogen zou staan ala ideaal een leekenrechter 
te benoemen door een uitvoerend college, een regeerings-
college, — of het nti Raad van Arbeid heet of anders is in 
dit verband bijzaak — en ook weer direct afzetbaar door dat 
college zelf. 

Men kan dat heel gemakkelijk betoogen, zoolang een der-
gelijk systeem nog niet bestaat en dan daarnaast etschen, 
ge!ijk de heer Wijnkoop deed. zekerheid en veiligheid voor 
den verdachte, maar ik denk, dat de verdachte er een beetje 
anders over zou gaan denken, wanneer hij eenmaal kwam' 
te staan tegenover een rechter, die veel meer rekening had 
te houden met het college, dat hem voor zijn taak zette en 
hem ook weer kon wegzetten, dan met den beklaagde, wiens 
belang in zijn handen was gesteld. 

Veel meer ligt voor mij voor de hand. dat de rechter door 
het volk zelf bij keuze wordt aangewezen, in het openbaar 
rechtspreekt en door periodiek, regelmatig af te treden, aan 
het algemeen oordeel des volks de vraag omtrent zijn ge-
üchiktheid als rechter moet onderwerpen. 

Nu is in het systeem van dit wetsontwerp in theorie de 
zaak heel mooi: De verdachte krijgt altijd een raadsman 
bij zich, ook wanneer hij dien nu niet heeft zooals het straf-
procea thans is geregeld, maar ook in die gevallen welke op 
dit oogenblik nog niet bestaan, als hij nl. als verdachte in 
raadkamer wordt gehoord en daarbij zijn raadsman naast 
zich heeft. 

Ik ontken in geenen deele, dat de raadsman, die zijn taak 
slecht verstaat, op die wijze opstakels kan opwerpen voor 
een goede rechtspleging, maar ik ben het volkomen eens 
met diegenen, die betoogd hebben, dat dit bezwaar veel ge-
ringer is dan de hulpeloosheid van een verdachte, die, uit 
zijn huis,gehaald, aan den strafrechter wordt overgeleverd 
en toch zijn raadsman niet naast zich zou mogen hebben. 

Aan beide stelsels kleven fouten, maar men vaart toch 
aan den veiligsten kant, wanneer men den verdachte een 
zoo groot mogelijke bescherming geeft. Al moet uit mijn 
mond daaraan onmiddellijk toegevoegd worden, dat dit ge-
heele systeem getuigt van de maatschappij, waaruit het 
voortkomt. Want indien die rechtspleging inderdaad leeft 
als een gerechtigheid, geoefend in nooger belang, wanneer 
men inderdaad gelooft — ook zij, die aan de andere zijde 
der maatschappelijke beschouwing staan dan ik —aan een 
gerechtigheid, die in het belang van rechtsorde in beklaagde 
•werd uitgeoefend, dan zou daarmede onverzoenlijk in tegen-
stelling komen die geheele gedachte van den schuldige, die 
moet beschermd worden en die voortdurend een helper naast 
zich moet hebben, opdat aan hem geen onrecht gepleegd 
worde. 

Die goheelei voorstelling, door de verplaatsing van het 
parket van de groene tafel naar het aparte tafeltje nog 
g-. iicce-ntueerd, dit tweegevecht, tusschen 0 . IC. en beklaagde 
gevoerd ton overstaan van den rechter, is naar mijn wijze 
yan zien weinig vleiend voor de gedachte der gerechtigheid, 
zooals die in ecu samenleving als de onze tot uitincr komt. 

Maar afgezien daarvan, zon ik toch deze bedenking er aan 
willen toevoegen. 

Het is heel mooi, dat een verdachte steeds krijgt een raads-
man, maar is het in een samenleving els de onze niet een 
bescherming, welke practisch van veel meer beteekenis is 
voor dengene, die een advocaat kan betalen dan voor dengene, 
aan wien een advocaat toegevoegd wordt? Het papier is zeer 
geduldig, en wie zich met papier verheugt, kan zeggen: hoe 
schoon zal dat nu zijn! Van het oogenblik, dat de man uit 
zijn huis gehaald wordt tot het eindvonnis i n kracht van 

gewijsde gaat, is hij nooit van rechtshulp en rechtsbijstand 
verstoken geweest. Maar wij kennen uit de practijk van van-
daag toch reeds het eenvoudig verzoek om clementie voor den 
beklaagde uit den mond van een verdediger, die slechts een 
zeer schemerachtige voorstelling heeft, om het zacht uit te 
drukken, van de strafzaak, waarin hij op dat oogenblik als 
pleitbezorger optreedt. En niemand is »oo naïef, zelfs een 
meer naïef man dan deze geachte Minister is, om te verondcr-
stellen, dat een toegevoegde verdediger, ganschelijk onbezol-
digd of zelfs matig bezoldigd, van net begin van het voor-
onderzoek af tot het eindvonnis toe, steeds met volkomen 
kennis van zaken en met opoffering van zijn eigen tijd en zijn 
eigen particuliere belangen daar naast den hulpeïoozen en 
geldmiddelenloozen verdachte zal staan 

De heer van Rappard: De goeden niet te na gesproken. 

De heer Kleerekoper: De heer van Rappard die zelf rechter 
is, weet ook dat de zeer goede advocaten, die zich tot de straf-
reehtpraktijk aangetrokken gevoelen, in hooge mate uitzon-
deringen zijn en dat de meesten veel meer geneigd zajn om in 
zoo'n geval van toevoeging die taak over te dragen aan een 
jeugdig collega, wiens vrije tijd hem ruimschoots in de ge-
legeuheid stelt zich op die wijze nuttig te maken. Hem in de 
gelegenheid stelt; daarmede wil ik volstrekt niet zeggen, dat 
die toegevoegde verdediger van die gelegenheid altijd een be-
koorlijk gebruik zou maken. Want indien dat in ruime mate 
zou moeten geschieden, zou men moeten hebben ambtenaren 
die in die qualiteit niets anders hadden te doen dan als toe-
geveegde verdediger in dergelijke zaken optreden. 

Ik wil hieraan toevoegen dat ik dit nog op een andere 
plaats in het ontwerp sterk heb gevoeld, namelijk daar waar 
zeker wordt gesteld het recht van den verdediger om zich op 
zijn beroepsgeheim te beroepen. Wanneer een beklaagde, 
tegen wien gevaarlijke bewijsmiddelen kunnen worden ge-
hanteerd, die sbukkèn tijdig heeft gelegd in de brandkast 
van zijn advocaat, dan liggen ze daar veilig en komen er niet 
meer uit, en die advocaat, die ze achter slot en grendel houdt, 
is geenszins de medeplichtige van den misdadiger, maar een 
man die met waardigheid het nobile officium bekleedt door 
beschermend te staan tegenover het geheim, dat zijn hoog-
geachte maar misdadige cliënt hem heeft toevertrouwd. Wie 
de middelen bezit om op zoodanige wijze in contact te zijn 
met zijn raadsman, dat hij zich aldus van voor hem bezwarende 
stukken kan ontdoen, is geholpen. Ziehier ^eer een voorbeeld 
van de groote rol die de economische positie van den bs-
klaagde in dit geval kan spelen. 

Er zijn in dit wetsontwerp nog andere groote grjeven, 
waarvan ik de bespreking zal bewaren tot wij aan de artikelen 
gekomen zijn. Dit wetsontwerp bevat ook deze nieuwigheid, 
dat de politioneele bevoegdheden, welke tot dusver wel is 
waar werden uitgeoefend maar heelemaal geen wettelijke 
basis hadden, door dit wetsontwerp aan die wettelijke basis 
worden geholpen. Maar* daarbij wordt bij den 7den titel van 
het vierde boek zoover gegaan en worden die zoogenaamde 
Strafbefehle tot een zoodanige grens uitgebreid, dat dit voor 
mij — ik wil het gulweg zeggen — het bedenkelijkste in deze 
gansche herziening is, wat een politiek gevaar met zich 
brengt en bij mij de vraag doet opkomen of dit kwaad niet 
grooter is dan het goede in deze herziening, want ik ben zeker 
niet blind voor het goede in dit ontwerp. 

De heer Wijnkoop heeft zich laten voorlichten door e?n 
de?kundir partijgenoot. Ik heb den heer Wijnkoop hooien 
zeggen, dat een van de grieven van zijn deskundigen partij-
genoot was, dat men geen vergoeding kreeg als men onreeht-
mntig in preventieve hechtenis was gezet. Toen dacht ik: 
Beter een nabije leek dan zoo'n verre deskundige uit zrjn 
partij. Een van de nieuwigheden, die juist door dit wetstmt-
werp zulhn worden ingevoerd, is immers juist, dat men wèl 
die vergoeding kan krijgen, wanneer blijkt dat men onreeh-
matig in d i preventien-e hechtenis geplaatst is. Ook moet ik 
eerlijk opbiechten, dat ik niet kan öegrnpen, waarom het 
0pp0rt11mte1t3be.gn1.-el tot klaswbevoorTecnting zou moeten 
voeren. Wanneer men daarmee bedoelt: De officier zal ver-
ve l ^n de men?ch°n die hij vervolgen wil en loslaten de 
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menschen wien hy geen kwaad wil doen en zal daarbij klasse-
tegenstellingen doen gelden, dan moet ik twoeërlei opmeT-
king maken. Vooreerst dat ondanks het opportuniteitsbegin-
sel ten slotte het beslissend woord over al of niet vervolging 
niet wordt gesproken doo.' het openbaar ministerie, maai 
dat men daarvoor de beslissing kan vragen van den rechter 
en daarna zoo noodig in appèl van het hof. Nu wil dit wets-
ontwerp in eens deze beslissing naar het hof overbrengen. 
Wij willen daar bjj de behandeling van de artikelen op Éun-
nen terugkomen. MaaT ook afgezien daarvan, dat het parket 
niet de eindbeslissing hoeft te hebben, heeft dit met het 
opportuniteitsbeginsel als principe niets te maken. 

Ik kan mjj niet voorstellen, dat men zich eenige demo-
cratische illusies zou maken van een systeem, waarbij men 
legislatief zou vastleggen in welke gevallen vervolgd moet 
worden en in welke gevallen niet. Dat zou niet leiden tot 
hcoge rechtvaardigheid, maar in tal van gevallen tot een zoo 
pijnlijke onrechtvaardigheid, dat, voor zoover mij bekend, 
ik het loslaten ven het opportuniteitsbeginsel op democrati-
eche overwegingen nog nooit verdedigd heb gezien. Wel komt 
het mij voor, dat wat de Minister in het betrekkelijk artikel 
aan dat opportuniteitsbeginsel in zijn uitwerking heeft toe-
gevoegd, namelijk dat het parket op gronden van algemeen 
belang van een vervolging kan afzien, een terminologie is, 
waarbjj men verwarring zou kunnen krqgen tusschen ;uiver 
justitieele en meer speciaal politieke overwegingen. Ik zeg 
niet, dat dat de bedoeling is — by de artikelen zullen WJJ 
daarover nader kunnen spreken — maar door een dergelijke 
terminologie zou dat gevaar ongetwijfeld kunnen ontstaan. 

Om 6amen te vatten, zou ik bij deze algemeene beschou-
wingen dit willen zeggen, dat, wanneer wij in een samen-
leving zouden zijn, waarin ik geloof had aan de mogelijkheid 
van het oefenen van zuivere rechtvaardigheid jegens de be-
klaagden — ik geef het toe — bij mij geen behoefte zou 
bestaan om degenen, die deze zuivere rechtspleging hadden 
te ondergaan, met al die beschermende waarborgen te om-
geven en dan zou ik tot den verdachte zeggen: ga gerust 
naar den rechter, wees niet bang, daar zit niet iemand, die u 
kwaad wil en tegen wien gij u met een raadsman moet be-
sohermen, maar daar zit een man, die in het belang van 
'de gemeenschap en van u zelf het goede voor u wil en voor 
wien gij geen vrees behoeft te hebben. Maar. Mijnheer de 
.Voorzitter, waar gij en ik, waar ook zij. die deze samenleving 
.verdedigen, met ons overtuigd zijn, dat van die idylle in 
onze samenleving niets terechtkomt en de meeste strafpro-
ceesen zijn wreede, hardnekkige duels, waarbij ieder vecht, 
tot de tanden gewapend, met argumentaties, formules en 
raadslieden, juich ik in een samenleving als deze een her-
vorming van on6 Wetboek van Strafvordering toe, welke 
den verdachte de rechten geeft, die hii noodig heeft. En 
misschien zal de tijd. komen, als deze Minister van Justitie 
zijn revolutie-ontwerp binnenhaalt, dat menigeen van ons 
zich er over zal verheugen, dat de verdachte d-er toekomst 
althans niet zonder een deskundigen partiigenoot als raads-
man naast zich vóór den rechter wordt gebracht. 

I 
De heer Tan Schalk: Mijnheer de Voorzitter! Ook ik wensen 

met een enkel woord mijn standpunt tegenover dit wets-
ontwerp aan te geven en dan meen ik, dat wij bij deze zaak 
vooral in het oog moeten houden, dat hier uitsluitend aan 
de orde is een reorganisatie van de techniek van de straf-
rechtspraak. Er komen, naar mijn meeniug zeer belangrijke, 
technische verbeteringen in de rechtspraak: de systematiek 
wordt veel verbeterd, de rechten van den beklaagde worden 
uitgebreid en eveneens do rechten van diens raadsman^ maar 
aan den anderen kant worden aan het openbaar ministerie 
te recht bevoegdheden gegeven, die op dit oogenblik aan de 
vertegenwoordigers van etc Overheid niet toekomen. 

Ben ik dus een voorstander van dit ontwerp, daarmede 
wil ik toch niet zeggen, dat het voor mij een zeer groote 
beteekenis heeft en wel hierom, omdat ten slotte de deugde* 
lijkheid der strafberechting wordt bchcerscht door do eigen-
schappen en hoedanigheden van hen. door wie da rechtspraak 
wordt uitgeoefend, van hen, dio aan het geliceln proces in 
vollen omvang deelnemen. De ondervinding leert toch, dat 

(van Schaik.) 
bij het tegenwoordige Wetboek van Strafvordering, dat zeer 
groote leemten vertoont, een goede rechter, die zijn taak be-
grijpt, een ambtenaar van het openbaar ministerie, die als 
zoodanig niet eenzijdig kijkt, en ook een lid van de balie, 
die zich voor zijn cliënt en de zaak interesseert, er van kun-
nen maken wat zij willen en dat wij daarvoor, behoudens 
ondergeschikte punten, geen wetswijziging noodig hebben. 

Maar al gaat men nu bij dit wetsontwerp de organisatie van 
de techniek zoo mooi mogelijk regelen, zoo men de organen 
mist, op wie men in alle mogelijke opzichten vanwege hun 
kennis, hun kijk op personen en toestanden, hun psycholo-
gisch inzicht, vertrouwen kan stellen, dan zal deze nieuwe 
wet aan de strafrechtpleging niet ten goede komen. Daarom 
is voor mij van veel meer belang de vraag of niet ter verkrij-
ging van een goede strafrechtspraak ook geheel andere wette-
lijke maatregelen zullen moeten worden getroffen. Zoo zou ik 
willen aanvoeren dat het mij van groot belang lijkt, dat 
voortaan de rechters niet uitsluitend komen uit de kringen 
van de juristen, die een academische opleiding hebben ge-
noten, maar ook uit de breede kringen van het volk. Ik heb 
reeds verscheidene malen te dezer plaatse voor de leeken-
rechtspraak een lans gebroken en omdat zij nu door andere 
sprekers ook op den voorgrond is geplaatst, zou ik wederom 
mijn stem ten behoeve van de invoering van leekenrechters 
willen doen hooren. Dit wil geenszins zeggen dat ik in deze 
medega met hetgeen de heer Wijnkoop als solutie heeft voor-

esteld. Behalve de juiste critiek die de heer Dresselhuys op 
ie plannen heeft uitgeoefend, valt omtrent de desiderata van 

den heer Wijnkoop nog op te merken, dat zij ons brengen een 
rechtspraak van leeken in dien zin van het woord, dat er 
absoluut geen waarborgen zijn, dat men als rechters krijgt 
menschen, die eenig verstand van de zaak hebben. Met andere 
woorden, voor een behoorlijke strafrechttoepassing is ook 
noodig kennis van de wetsvoorschriften, die moeten worden 
toegepast en daarvoor blijft natuurlijk een goede opleiding 
vereischt. Althans een deel van de rechterlijke macht zal dus 
altijd moeten bestaan uit gestudeerden en opgeleiden. 

Met den heer Kleerekoper deel ik de meening, dat aan de 
opleiding van de juristen nog het een en ander ontbreekt. Te 
veel aandacht wordt besteed aan de wets- en rechtskennis, 
ofschoon de taak van den strafrechter voor een goed deel ligt 
op sociaal, economisch, psychologisch en paedagogisoh terrein. 
Ook zou het mogelijk moeten worden gemaakt, dat veel meer 
juristen voortkomen uit de klassen der maatschappij, voor wie 
de opleiding tot jurist thans vanwege de kosten moeilijk is. 
Zoodoende zou er een veel ruimere keuze zijn van geschikten 
voor de rechterlijke functies. De weet niet of die keuze nu 
wel zoo groot is dat een goede bezetting van de rechterlijke 
macht voldoende is gewaarborgd. 

Moeten er dus aan den eencn kant alle mogelijke garanties 
zijn, dat de rechter zijn sociale taak goed begrijpt, aan den 
anderen kant zal men ook door een goede regeling van het 
instituut van den rechtsbijstand door de balie zich waarbor-
gen moeten scheppen, dat de ïechten van den beklaagde 
behoorlijk worden behartigd. Zooals die bijstand aan on- en 
minvermogende gedetineerden thans geregeld is, lijken mij 
de belangen van den beklaagde niet voldoende beschermd. De 
assistentie door de balie geschiedt a tour de röle, zonder 
dat — althans als regel — in aanmerking komt, of de advo-
caat tegen de zaak is opgewassen, en in staat is er, ten behoeve 
van zijn cliënt, uit te balen, wat er in zit; of hij zich voor het 
geval en voor den delinquent voldoende interesseert; of hij 
zich tot de strafpraktijk wel aangetrokken gevoelt. Pleiten in 
strafzaken is een kunst, die lang niet ieder verstaat. En toch 
aün het meestal de jongere leden van de balie, op wier 
schouders die taak komt te rusten. 

Het tegenwoordige tocw'jziiigsstalsel met verplichten 
bijstand deugt niet en volkomen te recht heeft dan ook de 
Noderlandsche ndvocatenvereenifluc in een vergadering 
onlangs bij stemming uitgemaakt dat de bestendiging van 
den verplichten rechtsbijstand van de balie niet gewenscht is. 

]k geloof, dat men hoe langer hoe meer zal moeten komen 
tot een systeem, waarin bij voorkeur aan degenen, die zich 
voor de strafpraktijk naar waarheid interesseerea en daar-
voor ecu roeping gevoelen, de behartiging van de belangen 
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van de onvermogende beklaagden wordt opgedragen, zij het 
tegen vergoeding. Een belangrijke plaats ware daarbij in te 
ruimen aan de inrichtingen van rechtsbijstand aan on- en 
minvermogenden met gesalarieerde rechtskundige adviseurs. 
Ik kom daarop bij de artikelen terug. 

In elk geval moet de rechtsbijstand niet blijven een op 
de hélig in haar geheel drukkende plicht, die te recht be-
schouwd wordt als een ongewenschte last of taak voor hen. 
die zich niet met hart en ziel aan een strafzaak kunnen of 
willen wijden, zulks ten nadeele van den beklaagde. 

De behandeling van een strafzaak op de juiste wijze is zeer 
moeilijk; ik betwijfel, of op dit oogenblik de verdediging 
der beklaagden in net 
komt. 

lagden in het algemeen wel voldoende tot haar recht 

De heer Kleerekoper vraagt, waar de liefhebbers vandaan, 
moeten komen. Zij zijn er wel, Mijnheer de Voorzitter, rij 
het niet al te talrijk op het oogenblik. Men moet daaren-
boven niet vergeten, dat een behoorlijke salarieering een 
van de voorwaarden is om den lust te prikkelen. Het feit, 
dat op het oogenblik de bijstand volkomen kosteloos moet 
worden verleend, prikkelt niet voldoende zich ook voor de 
strafrechtspraak te interesseeren. Het doet mij genoegen, dat 
de Minister bij dit wetsontwerp invoert de honoreering van 
den rechtsbijstand. Die honoreering zal in zeer belangrijke 
mate ten goede kunnen komen aan de behartiging van de 
belangen der beklaagden. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Indien dit wetsontwerp tot wet mocht worden 
verheven, zal dat de bekroning zijn van een zeer omvang-
rijken arbeid, die verricht is hoofdzakelijk door de Staatscomr 
missie, mijn geachten ambtsvoorganger en de Commissie van 
Voorbereiding. Ik geloof dan ook niet te mogen najaten bü 
het begin van deze beraadslaging hulde te brengen, zoowel 
aan mijn geachten ambtsvoorganger als aan de twee com-
missies, voor al het verdienstelijke werk dat zdj in deze 
aangelegenheid hebben verricht. ; •• -i 

Voor mij kan er hier geen amour propre d''auteur zijn, ik 
heb alleen bij Nota van Wijziging enkele veranderingen aan-
gebracht, over sommige waarvan alsnog moet worden be-
raadslaagd. 

Ik heb gemeend, dat het op mijn weg lag mijn medewer-
t i n g te verleenen om zoo mogelijk dit ontwerp tot wet te 
doen verheffen. De vraag is gesteld: was het noodig een 
geheel nieuw wetboek te maken? — had men niet kunnen 
volstaan met het aanbrengen van eenige wijzigingen in het 
oude? Ik zal niet beweren dat die vraag niet bevestigend had 
kunnen worden beantwoord, maar ik geloof, dat zij op het 
oogenblik zonder eenig belang is. Na al het werk, dat aan dit 
ontwerp is besteed, en nadat de voorstellen zijn gegoten in 
den tegenwoordigen vorm, zou het toch een soort Penelope's 
arbeid zijn, wanneer wij dat alles weer gingen ontrafelen 
en brengen in den vorm van een novelle op het tegenwoordige 
wetboek. Ik geloof dat de Kamer zich hoogelijk verbazen zou 
over een Minister, die dergelijke gedragslijn zou volgen. 

Ik meen dus, dat die quaestie, hoewel die indertijd d© aan-
dacht had kunnen trekken, zooals zij dat heeft gedaan van 
de heeren van Doorn en Kleerekoper, op het oogenblik zon-
der belang is. 

Dit werk is een zeer omvangrijk werk, maar ik beweer 
volstrekt niet dat het een groote hervorming is. In dit opzicht 
zijn, geloof ik , nagenoeg alle sprekers het met mij eens, ook 
de heeren Dresselhuys en Reijmer, die overigens met onver-
deeld genoegen dit wetsontwerp thans zien behandelen. 

Ik geloof toch wel, dat in dit wetsontwerp eenige belang-
rijke punten tot oplossing worden gebracht. De heer van 
Doorn heeft de vraag gesteld: kan men zeggen dat tegen-
woordig vele onschuldigen worden veroordeeld en vele scbul-
digen worden vrijgesproken? 

De geachte afgevaardigde zal op die vraag van mij geen 
antwoord verlangen. Een statistiek van vercrjrdeslde onschul-
digen en vrijgesproken schuldigen beslaat aan het Departe-
ment van Justitie uiet en revisies zijn in die mate zeldzaam, 
dat daarover niet kan worden gesproken. Er komen gevallen 
voor, dat omtrent personen, die gratie vragen, beweerd wordt. 

(Minister Heemskerk.) 
dat zij onschuldig zijn veroordeeld, maar de gevallen, dat 
het werkelijk tot revisie komt, zijn zoo zeldzaam, dat ik er 
nog geen heb gezien. Dit kan ik den geachten afgevaardigdo 
mededeeien. 

Maar daarmede is niet de vraag in dien zin beantwoord, 
dat nooit schuldigen worden vrijgesproken en nooit onschul* 
digen veroordeeld. Ik ben overtuigd, dat nojr al eens sehul-
digen worden vrijgesproken en ik vrees, dat ook wel eens 
onschuldigen worden veroordeeld, maar het is zeer moeilijk 
te bewijzen. Er zijn ook Bevallen, dat men het werkelijk niet 
weet. Ik herinner mij, dat ik eens verdedigd heb, als toege-
voegd advocaat geheel gratis, met veel animo, iemand dio 
beschuldigd was, dat hij in turba op een brug, te midden 
der menigte, zich tegen de politie zou hebben. verzet. Vier 
politieagenten verklaarden dat hij de man was die het gedaan 
had en ik was in mijn ziel overtuigd, dat zij zich vergisten. 
Maar er waren vier getuigen en de man werd veroordeeld. 
Hrj heeft zijn straf reeds lang uitgezeten en ik geloof nog 
altijd, dat hij onschuldig was, maar ik zal dat nooit kunnen 
bewijzen. De zaak zal wel zoo blijven, dat de rechter de 
uiterste voorzichtigheid moet in acht nemen bij een veroor-
deeling op verklaringen van getuigen. 

Mijnheer de Voorzitter, indien ik hierop verder inging, 
zou ik afdwalen, zooals ook sommige geachte sprekers bij dit 
debat rijn afgedwaald. Maar het volgende wil ik toch zeggen. 
De heer Dresselhuys heeft te recht opgemerkt, dat niet de 
eenige vraag is, of een schuldige wordt gestraft en een on-
schuldige vrijgesproken, maar dat het ook een zeer belang-
rijke vraag ie, of de beklaagden met het oog op hun per-
soon op de rechte wijze worden gestraft. Toch is het geoor-
loofd de vraag te stellen, die de heer van Doorn stelde, maar 
die geachte afgevaardigde zal, dunkt mij, moeten erkennen, 
dat bij dit ontwerp de wetgever er ten uiterste naar streeft 
de materieele waarheid tot haar recht te doen, komen. Dit 
geschiedt cup verschillende wijzen. Het geschiedt o.a. door 
uitbreiding van de bevoegdheden van de opsporende en ver-
volgende staatsorganen op tal van punten, door politiebewa-
ring. inbeslagneming, aanhouding, onderzoek aan liohaaxnj 
en kleeding en wat dies meer zij. 

Een van de geachte sprekers, de heer Wijnkoop, heeft een 
zeer verdienstelijke verdediging van het ontwerp op dit punt 
in antwoord aan den heer van Doorn gegeven, door een 
opsomming van de verschillende vermeerderde bevoegdheden 
van de opsporende en vervolgende macht en die alle de strek-
king hebben om de materieele waarheid beter tot haar recht 
te doen komen. Daarnevens is de strekking van dit wetboek, 
om zooveel mogelijk aan den beklaagde de gelegenheid te 
geven, met behulp van zijn raadsman, van het begin af aan 
al datgene in het midden te brengen, wat rijnerrijds kan 
strekken om de materieele waarheid aanstonds aan den rech-
ter te doen kennen en dezen onder den indruk te brengen van 
die materieele waarheid, ook voor zoover die in strijd is met 
de op hem gevallen verdenking. 

De heer Kleerekoper: Of niet in het midden te brengen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorritter! De heer Kleerekoper meent, dat de beklaagde van 
die gelegenheid kan gebruik maken, om de materieele waar-
heid niet in het midden te brengen; laat ons maar zeggen: 
te verduisteren. 

De heer Kleerekoper: Ik had het oog op de nieuwe be-
paling, dat den beklaagde telkens moet worden gezegd, dat 
hij niet behoeft te antwoorden. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Dat is een 
geheel ander element in dit wetsontwerp. Zeer te recht heeft 
de he?r Kleerekoper in den loop van zijn betoog opgemerkt, 
dat het kan gebeuren, dat van de bevoegdheid van den raads-
man om zich met den beklaagde te beraden van het begin 
van het voorloopig onderzoek af misbruik wordt gemaakt, 
maar toch heeft dat den geachten afgevaardigde niet weer-
houden van te erkennen, dat hier twee zaken tegenover elkan> 
der staan: de mogelijkheid dat er misbruik van gemaakt 
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•wordt en aan den anderen kant de hulpeloosheid van den 
beklaagde, en hij verkiest dan, dat de verdachte in staat is, 
om zijn verdediging in het midden te brengen. Dat ben ik 
'geheel met dien geachten afgevaardigde eens. 

Nu ik toch aan dit punt ben, wil ik wel even nader ingaan 
op de beschouwingen van den heer Kleerekoper. die daarom-
trent tweeërlei heeft gezegd. In de eerste plaats wees hij er 
op, dat het gevaar voor misbruik van de bevoegdheid van den 
verdachte om zich met zijn raadsman in het begin te beraden 
sterker is voor vermogende verdachten dan voor onvermogen-
de, en verder zou deze geheele constructie een ongunstig licht 
werpen op de justitie, zooals die in de tegenwoordige maat-
schappij wordt uitgeoefend. Het is in zekeren zin waar, dat 
een vermogende verdachte in sommige gevallen meer kan 
profiteeren van de mogelijkheid van misbruik van de bepa-
lingen dan een onvermogende, maar dat ligt aan versohillende 
oorzaken en volstrekt niet alleen aan de omstandigheid, dat 
hij ziju advocaat kan betalen. Dat ligt ook aan de omstandig-
heid, dat zijn misdrijf allicht van meer ingewikkelden aard 
is dan de eenvoudige misdrijven, die dikwijls gepleegd worden 
door meer eenvoudige lieden en dat met het oog op den meer 
ingewikkelden aard van het misdrijf er meer aanleiding kan 
zijn om zekere documenten in verzekerde bewaring te stellen. 
Een dergelijke omstandigheid zal niet alleen bestaan ten aan-
zien van vermogende verdachten, maar ook bijv. ten opzichte 
•van revolutionnaire verdachten. Dat hangt niet samen met 
het onlangs ingediende wetsontwerp, want ook bij het tegen-
woordige strafrecht zijn zekere handelingen tot bevordering 
van revolutie strafbaar. Personen die in complotten, hetzrj 
van politieken, hetzij van financieelen aard, gewikkeld zijn, 
zullen allicht meer kunnen profiteeren van de gelegenheid om 
zich aanstonds met hun raadsman te beraden dan personen, 
die verdacht worden van een zeer eenvoudig misdrijf. Het zit 
niet in het feit, dat de raadsman betaald wordt. Overigens, 
wanneer iemand, die van een eenvoudig misdrijf verdacht 
wordt, doch onschuldig is, een toegevoegden verdediger heeft, 
dan zie ik volstrekt niet in, waarom hij niet, indien de aan-
dacht van den rechter-commissaris kan worden gevestigd op 
omstandigheden, die zijn onschuld aan den dag kunnen bren-
gen, daarover met vrucht met den verdediger zou kunnen 
spreken. 

De heer van Schaik heeft gezegd, dat men toch moest 
breken met het stelsel van toevoeging d tour de róle. Dat 
punt is hier maar half aan de orde, maai ik wil toch de vraag 
stellen, of men eenvoudig op een stemming van de advocaten-
vereeniging moet afgaan. De taak van den advocaat in straf-
zaken is voor mij altijd geweest de schoonste van het nobile 
officium. Een advocaat, toegevoegd aan een beklaagde, die 
niet onderzoekt wat in diens voordeel kan pleiten, blijft 
beneden zijn roeping; een advocaat, die onverschillig is, 
blijft ook beneden de ambitie welke rr.?'i van hem kan eischen. 
Ik kan eerlijk verklaren, dat ik nooit een toevoeging heb 
gehad, die mij geen belang inboezemde, ook al waren het 
soms 'kleine zaken, waarvoor men wist niet te worden ge-
honoreerd. 

De toegevoegde advocaat is mijns inziens in een zuiverder 

Sositie dan menige gekozen advocaat. De cliënt vertelt aan 
en toegevoegden advocaateltijd hetzelfde wat hij aan den | 

rechter vertelt: mrjn ervaring is dat. wanneer hii voor den 
rechter ontkent, hij dit ook doet voor den toegevoegden 
edvocaat. 

Er is eens iemand bh' mij gekomen, die mij vroeg, hem te 
verdedigen voor diefstal. Ik heb hem toen gevraagd: Hebt gij 
het gedaan? waarop hij antwoordde: Ja . En, vroeg ik hem 
verder, ontkent gij voor den rechter? Hij antwoordde: Ja. ! 
Daarop zeide ik: Dan wensch ik u niet te verdedigen. Dat 
was geen toevoeging, maar in gevallen van toevoeging out-
kennen verdachten, die voor den rechter ontkennen, eveneens 
tegenover hun advocaat. En indien de beklaagde onschuldig 
is, kloppen rijn verklaringen ook precies. 

De heer Dresselhuys: De beklaagde mag gerust ontkennen; 
dat is zijn recht! 

De beer Heemskerk, Minister van Justitie: Zeer zeker, 
tnaar ik betoog alleen, dat de toegevoegde advocaat 

in een zuiverder positie komt. Men begaat dus een groote 
fout, wanneer men het als iets minder voorstelt, wanneer een 
toegevoegde advocaat kosteloos of tegen een kleine schade-
vergoeding de verdediging op zi?h neemt. 

De heer Keerekoper: Wat bedoelt u met minder voorstel-
len? Wij vinden de kostelooze toevoeging prachtig, maar in 
de practijk komt er niets van terecht. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Het is geen 
werk van mindere waarde; men mag daarbij moreele eischen 
stellen, en, als de advocaat zich daarvan bewust is, komt het 
in de practijk wel terecht. 

Wat stelt men nu daartegenover? De heer van Schaik zegt: 
men moet menschen hebben, die het uit liefde doen, zij het 
tegen eenige vergoeding. Welken advocaat zal men dan kun-
nen uitkiezen uit de orde van advocaten, die het zal doen 
uit liefde, tegen een kleine schadevergoeding? Het is een-
voudig de roeping van de geheele orde van advocaten, en een 
groote vergoeding moet het toch nooit worden. 

De heer Kleerekoper heeft het reeds te recht opgemerkt, 
het moeten niet worden ambtenaren, belast met de verdedi-
ging, het moeten blijven advocaten, die een kleine vergoeding 
krijgen. Daaruit blijkt, dat de eisch van den heer Wijnkoop, 
dat degenen, die kosteloozen rechtsbijstand behoeven, de ge-
legenhedd moeten hebben om te kiezen, in het algemeen niet 
voor inwilliging vatbaar ie. Zij hebben de gelegenheid te 
kiezen, indien zij advocaten kunnen vinden die hen voor 
niets willen helpen, maar men kan niet een ruime betaling 
verzekeren aan advocaten, die prodeanen verdedigen moeten. 

Het is de roeping van de advocaten, aan die zaken hun 
toewijding te geven. Wij kunnen er liang of kort over praten, 
de zaak blijft toch zoo, ook al geeft men bij de begrootinsr 
van Justitie wat meer subsidie aan bureaux, die advocaten 
aanwijzen; iets, waar ik op zich zelf volstrekt niet tegen ben. 

Op het oogenblik hebben wij alleen te doen met de vraag, 
in hoeverre men den verdachte gelegenheid zal geven zioh 
met zijn raadsman te beraden, en die vraag ie meen ik ->p 
bevredigende wijze beantwoord, al ontken ik niet, dat er 
schaduwzijden aan verbonden blijven. 

Nu komt de heer Kleerekoper met een andere bedenking en 
zegt: al die waarborgen, die gij zoekt, werpen toch een slecht 
licht op de rechtspleging in de tegenwoordige maatschappij. 
Indien de rechtspleging werkelijk was het uitoefenen van 
gerechtigheid, was bescherming van den beklaagde niet 
noodig. 

Ik bewonder in den heer Kleerekoper vele eigenschappen; 
hij is inderdaad iemand van groote scherpzinnigheid en wel-
sprekendheid, maar ik heb nog nooit in hem bewonderd de 
gave der naïeveteit. Zou nu werkelijk die geachte afgevaar-
digde meenen, dat het mogelijk was een maatschappij in het 
leven te roepen, waarin, indien op iemand een verdenking 
valt, die kan leiden tot het uitspreken van straf, niet eenige 
onzekerheid heerscht over de vraag, of die verdenking juist 
is en niet de noodzakelijkheid bestaat om die persoon de ge-
legenheid te geven, zich te verdedigen? 

Ik wil aannemen, dat er in de kringen van dien geachten 
afgevaardigde zekere utopistische denkbeelden leven, maar 
zouden zij nu meenen, dat zij een maatschappij kunnen te-
weegbrengen, waarin een verdenking nooit anders dan te 
recht op iemand valt en waar men onfeilbare rechters heeft? 
zoodat het niet noodig is, om, wanneer iemand voor den rech-
ter komt, gelegenheid te geven, dat tegen een beschuldiging 
ook een verdediging wordt aangevoerd? 

Ik wil gaarne gelooven, dat die geachte afgevaardigde en 
zijn geestverwanten groote idealen koesteren, dat zij denken, 
dat zij meer kunnen dan zij kunnen, maar dat zij denken, dat 
zij zooveel meer kunnen dan zij kunnen, voor zoo naïef heb 
ik die heeren nooit gehouden. Ik zou dus dien geachten 
spreker in overweging willen geven, dat gedeelte van zijn be-
sohouwingen maar te laten vallen, en in te zien, dat, wanneer 
men wenscht aan een verdachte behoorlijke bescherming te 
geven, dit volstrekt geen slecht licht werpt op het streven 
naar gerechtigheid in de tegenwoordige maatschappij. 

Ik geloof niet, dat het noodig is, dat ik met den heer Wijn. 
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koop iu debat treed, want — en dit verwondert mij niet — 
de desideratu van den heer Wijnkoop staan zoo lijnrecht 
tegenover die van de Regeering en tegenover hetgeen tegen-
woordig bij de strafrechtspleging verlangd wordt, dat ik 
meen, dat er een onverzoenlijke strijd is. 

De iieer Wijnkoop zou wenschen leekenrechtspraak en wel 
onder deze conditiën: dat de rechters worden verkozen door 
raden van arbeiders, dat ieder verkiesbaar zal zijn en ieder 
dadelijk afzetbaar zal zijn; maar dit beteekent, dat hij geen 
rechtspraak wil, dat hij niets anders wil, dan dat de machte-
uitoefening van het politiek gezag in handen van raden van 
arbeiders zou zijn, en dat is zoo volkomen in strijd met de 
scrupuleuze zorg, die bij de ontwikkeling van de constitutio-
neele staatsinstellingen is in acht genomen om den rechter 
onafhankelijk te maken, opdat hij geen politieke diensten, 
bewijze, maar werkelijk recht spreke, dat ia in die mate reac-
tionnair in den slechtsten zin van het woord, dat het niet 
mogelijk is daaiover in debat te treden, omdat er geen ge-
mcensohappelijk punt van aanraking is te vinden, waarover 
men het eens zou kunnen zijn. Maar het is duidelijk, dat het 
streven van dien geachte afgevaardigde is het afschaffen van 
rechtspraak in den werkelijken zin; het spreken van recht zal 
dan niet meer kunnen geschieden. 

De quacstio van de leekenrechtspraak is natuurlijk een 
vraagpunt, dat altijd van zeer groot belang is, en dat wij 
onder de tegenwoordige Grondwet, zoolang die ongewijzigd is, 
niet recht onder de oogen kunnen zien. Maar het wil mij 
voorkomen, dat de hceren van Schaik en Kleerekoper neiging 
hebben, om daarin te veel een panacee te zien. Ik wil niet 
absoluut beweren, dat de tegenwoordige opleiding van de 
rechters volkomen voldoende is. Neen, Miinheer de VoorziU 
ter, in de allereerste plaats is er noodig een groot» ruimte 
van blik bij de opleiding van de academische jeugd. En — 
dat klinkt nu misschien paradoxaal, maar ik wil het toch even 
zeggen — een van de redenen, waarom ik altijd voorstander 
ben geweest van de Vrije Universiteit, is geweest, dat ik 
meende, dat men aan de Vrije Universiteit een grootere 
ruimte van blik kan krijgen, dan aan de andere universiteiten 
verkregen kan worden. Ik veil ook wel even zeggen waarom, 
nl . omdat men daar genoodzaakt is, niet alleen zijn eigen 
stelsel uiteen te zetten, maar ook de stelsels, waarmede men 
het niet eens ie. Dat is een opmerking, die ik even wilde 
naken. 

Hoe meer de ruimte van blik aan de universiteiten toe-
neemt, des te beter zal de opleiding van de rechters zijn, ook 
in socialen zin. Want men dient er aan de universiteiten ook 
rekening mede te houden, dat er verschillende klassen in de 
maatschappij zijn en dat de belangen van die verschillende 
klassen gelijkelijk moeten worden behartigd. Het zou mij niet 
verwonderen, wanneer ik let op de studeerende jeugd eA de 
klassen, waaruit zij voorkomt, dat zij ook nu daaraan de 
noodige aandacht wijden en het komt mij voor. dat de hoog-
leeraren dat tegenwoordig meer dan vroeger ook doen. 

Maar zonder eenigen twijfel zal op de opleiding van de aan-
slaande rechters ook van invloed zijn de taak, die hun wordt 
opgelegd, en dan zal het van gewicht rijn, hoe het strafrecht 
en het strafstelsel zijn. 

N u zegt de heer Kleerekoper: wanneer gij hemen wilt, 
moei gij niet beginnen met het Wetboek van Strafvordering, 
maar met het Wetboek van Strafrecht zelf. Dat kan moeilijk 
een critiek op mijn beleid zijn, want ik heb dit gevonden, en 
ceu ontwerp tot herziening van het Wetboek van Strafrecht 
heb ik niet gevonden. Ik meen ook niet. dat de geachte afge-
vaardigde het in dien zin bedoelde. Maar ik wil dit zeggen, 
dat ik wel getoond heb, dat ik niet een bewonderaar ben van 
het Wetboek van Strafrecht zonder wijziging. Ik ben reeds 
den weg op van het onderzoeken van wijziging van het straf-
ste'sci. Verschillende partieel» herzieningen op verschillende 
onderdeden heb ik reeds voorgesteld en ik ben van plan, er 
eer.ige meerdere voor te stellen. Ik ben mij wel bewust, dat 
wanneer men over niet al te longen tijd een overzicht neemt 
van hetgeen np d'1 gebied gedaan en voorbereid is, men wel 
tot de conclusie zal komen, dat het wel eenigermate aan een-
he;.' i ntbxeeki en dat er veel voor te zeggen zou zijn, om een 
men stelselmatige bewerking in haar geheel in voorbereiding 
te nemen. Of ik daartoe in staat zal zijn, weet ik niet, dat I 
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hangt van politieke omstandigheden eu mijn gezondheid af. 
Maar ik zou zeggen, dat indien ik er den tijd toe heb, ik lang 
niet ongeneigd ben, om eenigszins nader na te gaan, wat op 
het gebied van ons strafstelsel en ons Wetboek van Strafrecht 
tot meer harmonische ontwikkeling daarvan geschieden moet. 

Gij zult wel begrijpen, Mijnheer de Voorzitter, dat dit 
op het oogenblik niet als toezegging moet worden beschouwd, 
dat zou vermetel zijn, maar ik geloof gerechtigd te zijn te 
verklaren, dat ik blijk genoeg gegeven heb in dien zin werk-

; zaam te willen wezen. Maar wij hebben op het oogenblik het 
Wetboek van Strafvordering en moeten ons nu daartoe be-
palen. 

Ik geloof dan toch te moeten aannemen, dat men ver-
standig zal doen, zich niet al te overdreven voorstellingen 
te maken van dit ontwerp, doch te erkennen, dat het ver-
schillende groote verbeteringen bevat en dat het ook wel 
degelijk kan strekken om meer dan tot dusver de materieele 
waarheid aan het licht te doen komen, wat toch een zaak 
is van groot belang. 

Wanneer wij in dien geest de artikelen behandelen, zullen 
wij daarbij de verschillende vragen, welke nog noodzakelijk 
oplossing eischen, nader onder de oogen zien. 

De heer van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Toen ik bij 
de Onteigeningswet de eer had te debatteeren met den Minis-
ter, werd mij — niet door den Minister maar door anderen 
— het verwijt gericht, dat ik de belangen van het individu 
stelde boven die van de gemeenschap. Ik beklaag mij daar-
over niet en van do qualificatie trek ik mij niets aan, maar 
toch stel ik er prijs op thans te verklaren, dat ik nu de be-
langen van het algemeen stel boven die van het individu. 

Ik heb gevraagd, of het noodig was de zoogenaamde rechten 
van den beklaagde te versterken en uit te breiden en of de 
noodzakelijkheid daartoe door de practijk was bewezen. 

De Minister antwoordt mij, dat hij niet weet, of er veel 
onschuldigen worden veroordeeld en veel schuldigen worden 
vrijgesproken, maar dan zou ik zeggen, waaruit blijkt dan 
de noodzakelijkheid voor dit nieuwe wetboek? 

Waarop ik ook geen antwoord gekregen heb, is de vraag, 
of die versterking van de rechten van den beklaagde niet 
gevaarlijk is tegenover de maatschappij. Al» men den be-
klaagde in de mogelijkheid stelt zich zooveel mogelijk aan 
etrat te onttrekken, is dit dan niet een gevaar voor het maat-
schappelijk belang? 

Och, zeide de heer Dresselkuys, u stelt de vraag verkeerd. 
De vraag is niet, of men schuldig, dan wel onschuldig is, 
maar de vraag moet meer in het algemeen gesteld worden, 
of de rechter anders dan machinaal moet kunnen oordeelen, 
of hrj geen rekening kan moeten houden met de omstandig-
heden. 

Ik vond die woorden prachtig, zooals ik alles, wat uit den 
mond van den heer Dresselhuys komt, prachtig vind, maar 
die geachte afgevaardigde heeft geen enkel argument voor 
zijn betoog geleverd en nu ben ik zoo vrij te betwijfelen, of 
de grond van zijn betoog juist is. Ik geloof, dat de rechter, 
met het tegenwoordige Wetboek van Strafvordering in 
handen, evengoed in 6taat is alle drijfvearen en beweeg-
rerlenen van den beklaagde te beoordeelen, als hij dit zal1 rijn, 
wanneer dit ontwerp zal rijn aangenomen. 

De Minister geeft toe, dat de wijziging, welke dit wets-
ontwerp brengt, eigenlijk niet veel of het lijf heeft; het wet-
boek wordt door elkoar gegooid, er worden artikelen aan toe-
gevoegd, hier en daar wordt het ongetwijfeld ook verbeterd, 
maar ten slotte blijft het oude Wetboek van Strafvordering 
•OOals v.ii het hebben. 

Over die quaestie, of de tendenz van dit wetsontwerp, om 
den verdachte z.oovcpl mogelijk te helpen, juist is, had ik nu 
gaarne gehoofd het gevoelen van het O. M. 

De Minister heeft zich waarschijnlijk maar eenvoudig 
nedergelegd bij het antwoord, d i t de heer Dresselhuys ge-
geven heeft: deze geachte nfgeveardigde heeft mij nl. ge-
antwoord: ik kan u wel zeggen, dat het niet gebeurd is, maar 
dat was ook niet noodig; want het O. M. heeft zooveel ge-
legenheid gehad zich daaromtrent te niten. 
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(van Doorn.) 
Dit kan ik niet aanvaarden. Het is ganech iet» ander», 

wanneer de Minister van Justitie, als hoofd van het 0 . M. 
eeker wetsontwerp stelt in handen van het 0 . M. of de 
procureurs-generaal bijeenroept en zegt: ik verzoek n mij uw 
gevoelen te doen kennen omtrent de waarschijnlijke werking 
van liet wetboek; dan wanneer een officier van justitie een» 
een artikeltje in een of ander tijdschrift er over schrijf*' 

Ik had juist gewenscht, dat Van het Departement van 
'Justitie uitgegaan waren vragen aan het O. M. als zoodanig: 
hoe staat ge tegenover deze zaakP zegt eens, wat ge e r v a n 
denkt; durft ge met vertrouwen nog uw taak op u blijven 
nemen, wanneer dit wetsontwerp wet «tl rijn geworden r 

Ik herhaal, het gaat niet aan om met den heer DresBelhuya 
te zeggen: de menschen hebben er over kunnen, schrijven. 
Ja, dan krijgt men een artikeltje van dezen en. een artikeltje 
van genen, maar men zal toch niet zeggen, dat men door van 
die artikelen kennis te nemen eigenlijk leert kennen de wijze 
van zien, welke het 0 . M. heeft ten aanrien van dit wets-
ontwerp. 

Dit wetsontwerp heeft uitgemaakt het onderwerp van een 
«eer belangrijk debat in de Juristenvereeniginjr. Welnu, 
daar hebben twee ambtenaren van hot 0 . M. het woord ge-
voerd; de een heeft het vrij sterk afgebroken en heeft zeer 
sterk doen uitkomen, dat hij zelfs hoopte, dat het nooit tot 
wet zou verheven worden. 

De andere spreker heeft zich over het wetsontwerp eigen-
lijk niet uitgelaten. Die heeft zeer mooie woorden ten beste 
gegeven en gezegd, hoe het moest zijn en hoe het niet moest 
rijn, wat 'niet en wat wel gewenscht was. maar een antwoord 
op de vraag, hoe hij dacht over het wetsontwerp, dat in be-
«preking was, kan ik in zijn redevoering niet vinden. 

Bij dat openbaar debat hebben slechts twee ambtenaren 
van het 0 . M. jyebruik gemaakt van de gelegenheid om zich 
te uiten: de een deed het in zeer afkeurenden zin en de ander 
reide niets. Beiden rijn ambtenaren van hoopren rang en 
staan beiden ook uitnemend aangeschreven. 

Nu zou ik er de Kamer wel aandachtig op willen maken, 
dat het hier geldt een Kroot» maatschappelijke quaestie. Het 
is niet de vraag, of wij elkander zullen bestrijden met groote 
woorden over den rechter, die algemeen rechtspreekt, die 
alles ziet; dat alles is zeer mooi. Maar wij staan hier ook 
voor het groote feit, dat wij moeten tegentraan de criminnli-
teit, dat wij moeten straffen den misdadiger wanneer hij 
blijkt schuldig te zijn. Dit is een groot maatschappelijk be-
lang, en wanneer wij dat groot maatschappelijk belang gaan 
belemmeren door èn den rechter èn het openbaar ministerie 
allerlei moeilijkheden in den weg te leggen, dan behartigen 
wij dat maatschappelijk belang niet. 

Ér rijn van die dingen in dit wetsontwerp die ik niet kan 
begrijpen; wij zullen daar later wel over spreken, maar nu 
zegt de heer Dresselhuys: Het is hierom te doen: de rechter 
moet alle omstandigheden leeren kennen, hij moet precies 
weten wat de verdachte tot zijn voordeel kan aanvoeren. Het 
is heel mooi, 'maar het Wetboek geeft den man — de heer 
Kleerekoper reide het reeds bij interruptie — het recht om 
niets te zeggen. Men «egt hem vooruit: Gij behoeft mij niet 
te antwoorden. Zeker het goede middel om van iemand iets 
te vernemen, Mijnheer de Voorzitter! De rechter, die hun-
kert uit den mond van den beklaajrde te hooren hoe het ge-
loopen is, begint met tot hem te zeggen: Gij behoeft mij niet 
te antwoorden! Een in mijn oogen vrij kinderlijke weerge-
ving van de Engelsche wijze van spreken, wanneer iemand 
gearresteerd wordt: Do not commit vourself. Maar dat is 
neel iets anders dan dat men tot een beklaagde zegt: Ik zal 
u vragen stellen, maar gij behoeft mij niet te antwoorden. 

Dan komt daar nog dit mooie bij, in dit prac"htig werkstuk 
van de staatscommissie, waaraan zooveel lof is toegezwaaid, 
& t als de beklaagde niet voor de rechtbank verschijnt, de 
president hem door een veldwachter bij dfl kraag kan laten 
vatten om hem te brengen. Wat moet hij dan doen ? De man 
heeft het recht te zwijgen. Hij wordt gedwongen met den 
sterken arm daar te zitten en als de president hem goat 
vragen: hoe heet gij? enz., dan antwoordt hij niet. Nu kan 
men — en ik sluit mij daarbij gaarne aan — allen lof brcn-
gen aan degenen die met het samenstellen van dit wetsont-

' (van Doorn e. a.) 
werp rich hebben beziggehouden en daarmee in contact zijn 

f reweest, maar het komt mij toch voor. dat wanneer dergo 
ijke dingen er ook in zitten, het wetsontwerp wel stof geeft 

tot een kleine aanmerking. 

De heer Wijnkoop: Mijnheer de Voorzitter! Een enkel 
woord. In de eerste plaats aan den Minister, die mijns inziens 
eigenlijk op de bezwaren, die ik tegen dit ontwerp in het 
midden heb gebracht, als zoodanig niet heeft geantwoord, 
maar die wel iets anders gezegd heeft tegen hetgeen ik heb 
betoogd, waar ik namelijk het beginsel van een ander stelsel 

f esteld heb tegenover het stelsel dat op dit oogenblik in de 
urgerlijke rechtspraak ook in dit wetsontwerp wordt ge-

huldigd. 
Als de Minister gelijk had in hetgeen hij tegen mij in dit 

opzicht zeide, dan was nog niets weggenomen van alle critiek 
die ik geoefend heb op de volkomen onvoldoendheid van dit 
wetsontwerp en op al wat ik gezegd heb om te betoogen dat 
in dezen klasaestaat dit klassenontwerp ten slotte politiek en 
economisch aan de grootste klasse, nl. die van de arbeiders, 
ten nadeele komt. De Minister heeft, zooals hij zegt, zoo erg 
gerekend met de werkelijkheid. Ik heb dat woord ditmaal 
weinig genoemd, maar ik beroep mij gaarne op de werkelijk-
heid en de werkelijkheid is, zooals ik haar in mijn critiek 
heb gegeven. Daarop heeft de Minister dus niet geantwoord 
en hij heeft gezegcf: het stelsel van leekenrechtspiaak met 
de eischen, welke gij daaraan stelt, is een reactionair stelsel, 
daarmede wordt eigenlijk alle reohtspraak afgeschaft. 

De heer van Schaik heeft over ditzelfde punt voorzichtiger 
gesproken en heeft gezegd: ik gevoel er iets voor, maar, zooals 
gij het voorstelt, ben ik het er eigenlijk niet mede eens. Dat 
is geheel iets anders. Het spreekt vanzelf, dat ik niet in een 
half uur het nieuwe stelsel, dat wij volstrekt zullen brengen 
tegenover het stelsel, dat deze klassenmaatschappij breng', 
kan uiteenzetten. Ik weet wel, dat er menschen zijn, die zich 
hier een beetje in de ruimte houden en het nrobeeren voor te 
stellen alsof ik, terwijl ik mijn inlichtingen bij een ander heb 
gehaald, wat mijn goed recht en mijn plicht was, omdat ik 
geen deskundige bea. waar ik niet vooruit kon weten hce 
weinig tijd van spreken ik had, niet voldoende m p stel-
iingen heb bewezen. Maar die inlichtingen moesten natuurlijk 
alleen het geraamte zijn geweest voor de rede, welke ik 
meende te moeten houden, en ik heb dus zeer wel het bezwaar 
gevoeld tegen den korten tijd, welke ons is toegemeten. Ik 
zou danook zeer zeker dieper on de zaak hebben kunnen en 
moeten ingaan, indien dat mogelijk was geweest met het oog 
op den beschikbaren tijd. 

Nu ontken ik tegenover den Minister, dat mijn stelsel in, 
eenigen zin in werkelijkheid de rcchtapraaik zou afschaffen. 
Ik erken volkomen, dat de klassenmaatschappij het huidige 
systeem met een heelebool voorzichtigheid en vormen heeft 
omgeven, maar enkel om het tigen dool van dat systeem te 
verzekeren, ni. om zooveel mogelijk het privaat bezit de 
•voorrechten te geven van de handhaving van het stelsel 
tegenover de massa van arbeiders. die in dat stelsel voor een 
goed deel tot ellende en zelfs tot misdaad' worden gewekt. 
Maar, wanneer ik daartegenover stel de gronden, waarop dit 
nieuwe stelsel zal worden opgebouwd, dan had ik waarachtig 
niet behoeven te vertellen, dat daaraan nog wel meer vastzit 
Met den heer van Schaik ben ik het bv. eens, dat wij in ODS 
nieuwe systeem niet kunnen zonder de kennis van de 
wettelijke voorscbriften. En wanneer ik was ingegaan op de 
tegenwoordige Iwsis van het Russische rechtssysteem — men 
kan zich daarover natuurlijk wel minachtend uitlaten, maai" 
iren w;eet dat daar reeds uitgebreide codes bestaan vaa wot-
ten, die men nu m-aar eens moet gaan bestudeeren eer uieu 
het recht heeft, om daarover de schouders op te halen —• i'an 
zou men gezien hebben, dat daar ook kennis van de wetsvoor-
schriften noodig is en dat men daarvoor op de een of aadert 
manier zorgen moet door onleidinjr van menschen die die 
kennis hebben en aan te wijzen welk gebruik dezen er *an 
moeten maken. Maar dat behoeft niets te veranderen aan den 
grondslag van het stelsel, dat ik hier heb gegeven, waar ten 
slotte de bron van alle recht bljjft bjj de massa, wat op het 
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(Wijnkoop.) 
oogenblik, dat zal iedereen moeten erkennen, niet bet 
geval is. 

Nu beeft de heer Dreseelhuye daarover ook een opmerking 
gemaakt die, naar ik meen, door een interruptie van andere 
zijde reeds is gerefuteerd, maar bet blijkt, dat de heer Dres-
selhuys de zaak waarom het gaat, nog niet volkomen begrijpt. 
Raden van arbeiders zouden zijn een bijzondere klasse en 
men zou zoo opnieuw een klassensysteem scheppen tegenover 
het oude klassensysteem, zoo werd door hem beweerd. Wat is 
daarop ona antwoord ? Ten eerste ontrafelen wij de werkelijk" 
beid van nu door te zeggen: u doet het wel voorkomen alsof 
u iels te maken hebt met het algemeene recht, maar in werke-
lijkheid is wat thans geldt klasserecht. En nu hebben wjj te 
vragen: wat stellen wij daartegenover? En nu stellen wij 
tegenover het klasserecht van nu ongetwijfeld in het begin 
ook een klasserecht. Het gaat hier om al deze zaken, die nu 
toch in werkelijke nabijheid komen, te begrijpen. De heer 
van Dcorn zal wel naar de middelen zoeken om ze te onder-
drukken als hij ze begrijpt, maar als hij" ze niet begrijpt, 
kan hij ze ook niet onderdrukken. Wij zullen dus tegenover 
het klaseerecht van nu oorspronkelijk het recht stellen van 
een nieuwe klasse. Maar wat zal het verschil zijn? In deze 
maatschappij ishet onmogelijk om die klassen af te schaffen: 
het is onmogelijk voor de massa om in eenigen zin direct 
invloed uit te oefenen op de handelingen der bezittende 
klasse, die de macht in handen heeft, terwijl in die nieuwe 
formatie de klasse van de arbeidenden op den duur allen zal 
omvatten, ook de intellectueele arbeiders, waaronder onge-
twijfeld de heer Dresseïïiuys zich schaart. 

Daar is op den duur in dat klasserecht peen plaats meer 
voor iets anders dan voor het algemeen reebt van de eenige 
klasse, die in een maatschappij van arbeidende menschen 
bestaat, nl. van de arbeiders. 

De heer Dresselhuys: Dus men krijgt dan eerst tijdelijk 
onrecht? 

De heer Wijnkoop: Neen, men krijgt niet anders dan een 
hooger recht dan het recht van nu. i l en zal niet krijgen het 
recht van den sterkste, maar, zooals hier wordt gezegd, 
dat van de arbeidende klasse, terwiil men nu heeft het recht 
van de bezittende klasse, die de sterksta is, die in deze maat-
echappij voorrechten heeft en die verdedigt. Zij zal in haar 
voorrechten worden geknot, maar elk individu van do bezi4-
tende klasse is volkomen in staat, en zal er on den duur ook 
toe komen, als individu plaats te nemen in de rijen van de 
arbeidende klasse. 

De heer Kleerekoper: Als hij het beleeft! 

De heer Wijnkoop: Ik constateer dat de heer Kleerekoper 
weer tot vermaak dient van de reactionnairen. Wij echter 
kennen hem' in zijn dubbelzinnigheid volkomen. 

De Voorzit ter: De geachte spreker moet niet spreken van 
dubbelzinnigheid van zijn mede-a f srevaardigden. 

De heer Wijnkoop: Na de rede van den heer Kleerekoper 
weten wij nojr niet of de sociaal-democraten vóór of tegen 
dit ontwerp zullen stemmen. Wij echter zijn tegen dit ont-
werp. Niet ,.natuurlijk", zooals ik bier hoor roepen; wij 
hebben ook wel eens voor een wetsontwerp gestemd, maar 
omdat het in werkelijkheid met al zijn rechtsmiddelen bet 
klasserecht verscherpt tegen de politieke, economische kracht 
van de arbeidende klasse. 

Ik dacht, dat dit ook reeds voor de sociaal-democraten vol-
doende reden zou zijn om ronduit te zeggen, dat zij tegen 
het ontwerp zullen stemmen, maar ik heb dat woord niet 
vernomen. Da heer Kleerekoper heeft een zoetsappige en in 
zeker opzicht juiste critiek geoefend, maar daar hebben wij 
niet aan. Wij hebben klaarheid te geven en ik probeer dit 
allhans. 

Nu wil ik nog even zeggen, ook in antwoord aan den beer 
Kleerekoper, dat, indien wij zeggen, dat de bron van het 
recht ligt bij de arbeidsraden en dus ook de uitspraken over 
het recht moeten komen bij de arteidersraden, bet onjuist j 

(Wijnkoop e. a.) 
is te meenen, dat wij het dan weer bij een regeeringscollege 
zouden brengen. De raden van arbeiders zijn niets anders 
dan de organisatio van het arbeidende volk als zoodanig. 
Men moet zich toch vóór alles op zekere wijze organiseereu. 
Wanneer de arbeiders in de fabriek of werkplaats als arbei-
dende klasse zich op een bepaalde wijze organiseeren, vormen 
zij nog geen regeeringseoïlege, maar zijn zij de georgani-
seerde arbeiders zelf. Aan die raden van arbeiders most 
ontspringen de bron van recht in de maatschappij. Zeker, 
zij moeten ook hebben de macht, maar is uw recht dan iets 
andei-s dan een afschaduwing van uw macht? 

De heer Dresselbuys: TJ zeide, dat die raden geen uitvoe-
rende macht hadden, dat zij dus geen regeeringscolleges 
waren en nu zegt u het tegenovergestelde. 

De heer Wijnkoop: De georganiseerde massa is iets anders 
dan een regeeringseoïlege; ik zeg dat daaraan ten slotte 
ontspringt de bron van het recht, en wanneer de Minister 
nu zegt, dat het privilege voor meergegoeden niet enkel ligt 
in het feit, dat zij meer geld hebben, maar ook aan den in-
gewikkelden aard van hun eventueele misdrijven, dan geeft 
hij daarmede niets anders dan een andere formuleeringvan 
het privilege voor hun eigenaardige soort misdrijven. Wan-
neer dan ook de Minister zoo vrij is — gelijk hij zoovele 
dingen los daarheen werpt — om nu te zeggen, dat dat gun-
stig is voor de revolutionnaire verdachten, dan kan men toch 
niet van dezen Minister gelooven, dat hij dat ernstig meent. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen hiermede, voor zooveel 
noodig, op de tegen mijn betoog ingebrachte bedenkingen 
te hebben geantwoord. 

De heer Kleerekoper: Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft zooeven gesproken over de toegevoegde verdediging en 
gezegd: in mijn ouden tijd, toen ik advocaat was en een toe^ 
voeging kreeg, heb ik daarvan veel werk gemaakt. En hij 
heeft er bijgevoegd, dat dit een van de schoonste onderdeelen 
van het uobile officium was. Aan een dergelijke schoone ont-
boezeming hebben wij voor de quaestie, waarom het hier gaat. 
niets. Er is een tijd geweest, — en ik herinner mij dat uit 
andere functie heel goed — dat juist de groote hoeren van de 
balie, de meest bekende advocaten, wanneer het hun beurt 
was om een toegevoegde verdediging te vervullen, dat niet 
alleen deden met groote toewijding, maar zich ook alle moeite 
gaven om zoo'n zaak breed op te zetten, zoodat zulk een plei-
dooi in een vaak zeer eenvoudige strafzaak iets heel bijzondere 
weerd, doordat de toegevoegde verdediger een bijzonder advo-
caat was. Maar men heeft niets aan de wenschelijkheid, dat 
het zoo gaan zal. De practijk is een andere geworden en dik-
wijls is de toevoeging zelf niets anders dan dat in een alge-
meenen volzin clementie wordt gepleit of de aandacht van den 
rechter gevestigd wordt op de jeugd van den beklaagde. Maar 
wanneer men, gelijk dit wetsontwerp, een systeem schept, 
waarbij den verdachte rechtsbijstand gegeven wordt van het 
begin van het vooronderzoek, in de raadkamer, in zijn cel, 
bij de openbare behandeling, voortdurend, tot het eindvonmii 
toe, dan moet men ook practisch de zekerheid scheppen, dat 
van die toevoeging wat terechtkomt. 

Nu heeft de Minister mh verkeerd verstaan toen hij metn lc, 
dat ik zou hebben gezegd, in geen geval daarvoor ambte-
naren te wenschen. Ik heb juist gevraagd, hoe de Minister 
dacht over mensenen, wier levenstaak het is zich voor dvr;ze-
lijke gevallen beschikbaar te stellen. De juristen, die ver-
bonden zijn aan bureaux voor sociale adviezen voor het geven 
van rechtskundigen bijstand, doen dat met buitenge>vone 
toewijding. WannecT die bureaux door een systeem van ruime 
subsidieeriug in staat werden gesteld advocaten te hebben, 
dia als teegwveegd verdediger ook in de economisch© best.1. np-
niogelijkkeid verkeeren zich daaraan te wnden, zal de oitbe-
perkte rechtsbijstand van een mere sound tot een realiteit 
WOldci. 

De Minister beeft opgemerkt, dat onder de goede iigen-
schapjen. welke hij mij toekende, niet de naïeveteit was. Naar 
li I vi or die eigenschap heb ik nimmer gestreefd! Indien flj, 
aldus de Minister, niet naïef zijt, hoe kunt g | dan on.ler-
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(Kleerekoper.) 
«tellen, dat een samenleving mogelijk is, waarin een ve«r-
dachte geen bescherming van noode heeft tegen de r«cüts-
pleging ? Zóó algemeen r.eateld en op sckerteniatigen toon uit-
gesproken lijkt het iets, maar het is niets. Practisch gesproken 
nebbsm wij bij de misdadigheid te onderscheiden factoren, Uie 
voortkomen uit de persoonlijkheid van den misdadiger en 
factoren, welke voortkomen uit het sociale milieu, dat dien 
misdadiger omgaf. Zonder het eene element voor het andere 
te verwaarloozen, is ieder helt er over eens, dat voor bet 
meerendeel het sociale milieu de misdadigheid oplevert. Ik 
echter geloof in een maatschappij van andere sociale samen-
stelling, geloof in een socialistische maatschappij, waarin bet 
grootste aantal der misdaden niet meer wordt gepleegd. 

Wanneer de heer Scheurer, of althans iemand uit den 
kring van heeren te midden van wie hij thans staat, mij 
toevoegt: van een maatschappij, waarin veel minder mds-
daden worden gepleegd, komt toch niets terecht, dan wil ik 
daarop antwoorden, wat wij anders dikwijls niet de moeite 
waard vinden te zeggen: wie zoo snel is om een ander de 
illusie te ontzeggen, dat het mogelijk sou zijn een maat-
schappij op te bouwen, waarin de misdadigheid sterk zou 
zijn gereduceerd, kan in zich zelf weinig aannemen van de 
verwezenlijking der Christelijke idealen, die hij zelf draagt. 

De heer Snieenk : Dat is iets geheel anders. Wij verwachten 
ten slotte het ingrijpen Gods. Dan komt de ideale samen-
leving. 

De heer Kleerekoper: Maar gij staat altijd sceptisch tegen-
over anderen, die er van spreken dat ideaal tot een realiteit 
te maken. 

De heer Snieeuk: Door uw werk, maar wij doelen op het 
ingrijpen Gods. 

De heer Kleerekoper: De heer Smeenk wil wachten op het 
ingrijpen Gods, maar dat kan ons toch nooit eenig richtwnoer 
geven voor hetgeen wij zelf hebben te doen. noch ons ottt-
heffen van den plicht die ons is opgelegd. Over de vraag-, 
wiens arbeid hoogeren zegen erlangt, moeten wij ons maar 
niet al te stellig uitspreken, want dat heeft de heer Smeenk 
evenmin uit te maken als ik. 

Wanneer de sociale omstandigheden zich wijzigen, wordt 
het aantal misdadigers veel kleiner dan thans. De heer 
Dresselbuys vraagt hop ik dat weet. Hij schijnt niet te 

•weten, dat wat ik uitspreek niet is een socialistische leer-
stelling, maar een sociologische stelling, die ook door bur-
'gerlijke sociologen gaaf en onvoorwaardelijk wordt toege» 
•geven. Of heeft de heer Dresselhuys in de laatste jaren niet 
nagedacht over het verband tusschen de grootere armoede 
en het grooter aantal vermogensmisdrijven ? Het is onmis-
kenbaar, dat wie de sociale verhoudingen wijzigt ten goede, 
het aantal misdaden automatisch naar beneden drukt 
_ Ik geef den Minister toe, dat de misdaad, die voortkomt 

uit persoonlijke factoren, in elke maatschappij mogelijk blijft, 
maar dan_ zeg ik, dat in een socialistische maatschappij 

.mogelijk is een behandeling van die individuen, die uit 
voorbestemden aanleg zich vergrijpen aan de rechtsorde 
waarbij in de plaats der recktsbedeeling een behandeling 
kan treden, welke is in het direct belang van den „delin-
quent", die dan wel anders zal heeten en wel anders zal 
worden beschouwd dan thans, een behandeling zoodanig, dat 
daarbij evenmin bescherming van noode is als wij thans aan 
onze zieken bescherming gaiandecren op het oogenblik, dat 
»ij aan een ziekenhuis worden toevertrouwd. 

In de derde plaats zou ik aan den Minister willen zeggen, 
dat wat door mij is gezegd over de opleiding van den rechter 
niet alleen betrof het sociale milieu waaruit de rechter voort-
komt, maar ook de leervakken zelf. 

Het wordt door mij gevoeld ah een grief, dat aan de ver-
schillende universiteiten — de Amsterdamsche hoogeschool 
maakt daarop geen uitzondering, en wanneer men voorstelt 
daarop een uitzondering te maken, ondervindt men daarbij 
de bitterste tegenwerking^— bij de opleiding van onze aan-
staande rechters het sociologische en het criminologische 
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element in het geheel niet op den voorgrond treedt; het 
onderwijs in die vakken wordt öf in het geneel niet gegeven 
óf het hangt er als vrijwillige franje aan, zoodat er pimo-
tisch niets van terechtkomt. 

Ten slotte nog dit tot den heer Wijnkoop. De vraag van 
de hervorming van ons strafproces komt voor hem kort 
samengevat neer op deze andere vraag: of dit wederom niet 
weer een gelegenheid zal zijn voor de S. D. A. P . om zich 
als onbetrouwbaar te doen gelden. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Wijnkoop heeft smalend 
van mij gezegd, dat ik over dit onderwerp dingen heb gezegd, 
zoetsappig maar juist. Wenscht de heer Wijnkoop dat ik die 
beminnelijke bemerking rescontreer met deze andere: dat 
door hem opmerkingen zijn gemaakt over dit wetsontwerp 
kwaadaardig maar onjuist? Indien de heer Wijnkoop daï 
wenscht, kam hij dat van mij gaarne cadeau krijgen. 

De heer Wijnkoop: Ik zeide, dat u gesproken had lot 
vermaak der reactie. 

De heer Kleerekoper: Tot vermaak der reactie is het, 
wanneer men een redevoering voorleest en ui t die redevoering 
ook voorleest, dat men met het oog op den tijd, die gegeven 
wordlt, niet in staat is, dat nader uit te werken! 

Dat maakt op mij althans een buitengewoon vermakelijken 
indruk. En niet minder maakt op mij een vermakelijke indruk 
wanneer hier zoo maar pour besoin de la cause in het debat 
verschijnen de raden van arbeiders als colleges waarvan de 
heer Wijnkoop ons wil mededeelen: zij hebben we] uitvoerende 
macht, maar zij zijn geen regeeringscolleges. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik maak mij sterk, dat als de heei 
Wijnkoop dat eens zou willen vragen aan zijn partijgenoot-
deskundige, deze hem zou medeelen, dat het criterium van een ' 
college, dat men in den Staat met uitvoerende macht bekleedt, 
dat college daardoor maakt tot een regeeringscollege. Want 
het oefenen van de uitvoerende macht is wel in den engsten 
zin des woords een begripsbepaling van het uitoefenen van 
het gezag zelf. En nu herhaal ik, dat wie den rechter laat 
benoemen 

De heer Wijnkoop: Dat is een puur liberale uitspraak. 

De heer Kleerekoper: Och, Mijnheer de Voorzitter, wan-
neer de heer Wijnkoop beweert, dat dit een puur lib>:a'e 
uitspraak is, dan zou ik wel eens van hem willen hooren wat 
dan een puur bolsjewistische uitspraak is. Ik kan «chter 
alleen herhalen, dat leekenrechtspraak absoluut niet wil 
zeggen, rechtspraak door leeken alleen. Dit tevens in ant-
woord aan den hoer van Sehaik, die meende, dat .n de 
rechtspraak toch niet kan overlaten aan mensehen, die geen 
kennis van de wet hebben. Ik voor mij heb mij leek en recht-
spraak altijd gedacht volgens het Engelsche systeem, dat de 
rechtspraak zou worden uitgeoefend door rechtskun'iiren, 
maar daarbij tevens leeken zouden mogen mede rechtspreken. 
Nu ontken ik niet, dat ook de heer van Sehaik een dergelijke 
gedachte had en dus is er in dit opzicht geen tegenspraak 
tusseken hem en mij, want ook ik heb mij nooit gedachc, dat 
een vonnis uitsluitend door leeken zou kunnen worden ge-
veld. Op ander terrein van rechtspraak zou ik mij dit zeer 
wel kunnen deuken, maar zeker niet op het terrein van Ie 
strafrechtspleging. 

Ten slotte nog iets over den door bat uitvoerend gezag 
afzetbaren rechter van den heer Wijnkoop. Dat schijnt mis-
schien een buitengewoon radicale opvatting, maar men 7.<n 
den verdachte m het grootste gevaar brengen, door hem ever 
te leveren aan de gratie van een rechter, die vandaag kan 
worden aangesteld en morgen ontslagen d>oor bet ui tvoevnl 
gezag. 

Als de heer Wijnkoop in die door hem zelf gewensebte 
maatschappij Minister was en hij trad af — ik zal een A-oor-
beeld uit zijn eigen politiek afleiden — en er werd een 5,traf-
vervolging tegen hem ingesteld zooals hij heeft willen doen 
tegenover het Kabinet-Cort van der Linden, en hij weid dan 
als de aan vervolging overgeleverde Minisier gesteld voor epu 
reohter, afhankelijk van het uitvoerend gezag, die wist: als ik 
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(Kleerekoper e. a.) 
hem niet veroordeel, dan word ik morgen als rechter ont-
slagen, dan was de heer Wijnkoop verloren. Dat heeft niets 
te maken met rechtssysteem of staatsrechtelijke organisatie. 
Het heeft alleen Ie maken met de vraag, of de rechter, die het 
Tonnis geeft, alléén afhankelijk is van zijn eigen geweten en 
zijn eigen inzicht. 

Daarom blijf ik in volle vrijmoedigheid, aooals de sociaal-
democratie dat altijd gedaan heeft, aan de gedachte van den 
sekozen rechter, die periodiek aftreedt en alleen verantwooiv 
ding schuldig is aan de gemeenschap des volks op den tijd die 
vooraf onbevangen voor zijn aftreden gesteld is, de voorkeur 
geven boven dergelijk extremistisch experiment, waarvan de 
beklaagde ten slotte het slachtoffer BOU worden! 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Van de drie geaohte sprekers, die nog het woord 
geroerd hebben, meen ik, dat de heer van Doorn het dichtst 
bij het Wetboek van Strafvordering was. 

Ik ben dezen geachten afgevaardigde nog een kort ant-
woord schuldig. 

Ik heb inderdaad verzuimd nog eens te bevestigen, dat 
het 0 . M. niet opzettelijk op de wijze als de geachte aige-
vaardigde zich dat gedacht had gehoord was over dit wets-
nntwerp, maar de heer Dresselhuys heeft reeds doen opmer-
ken, dat verscheidene bij het 0 . M. werkzame deskundigen 
zich toch daarmede ingelaten hebben. 

Ook wil ik nog mededeelen, dat ik, alvorens mijn Nota van 
Wijziging werd ingediend, geconsulteerd heb een kleine 
commissie, waartoe twee zeer verdienstelijke ambtenaren van 
het 0 . M. behoorden. En verder, eer ik besloot het wets-
ontwerp te verdedigen, heb ik er mijn aandacht aan geschon-
ken, of — mrjn verleden ligt niet bij het 0 . M., maar bij 
de advocatuur — wellicht niet iets te veel voor de verdediging 
gedaan was en uit de Nota van Wijzigingen, welke ik heb 
ingediend, is gebleken, dat ik meende, dat er inderdaad iets 
te veel in die richting was te vinden. 

In hoever het voorgestelde nu voldoende is. in hoever het 
nu toch anders moet wezen, zullen wij bij de artikelen kunnen 
behandelen en minder brj de algemeene beschouwingen. 

Een grief van dien geachten afgavaardigde is ook, dat den 
verdachte zal moeten worden medegedeeld, dat hij het recht 
heeft niets te zeggen. Dit kunnen wij ook bii de artikelen 
bespreken maar heeft de verdachte dat recht eigenlijk nu 
ook niet? Men kan hem nu ook niet dwingen, maar dat neemt 
niet weg, dat de wetgever ^er op gesteld is dat de verdachte 
zal gehoord worden en dat de oude spreuk: Audi et alteram 
partein, ook hier in practijk worde gebracht. Maar het recht 
om niets te zeggen is een recht dat bestaat en dus geen 
nieuwigheid. Maar de verdachte moet altijd voorzichtig zijn 
hoe hij gebruik maakt van zijn recht, want men zal toch op 
sommige vragen in zedelijken ain wel een antwoord ver-
wachten. 

Wanneer ik heb opgemerkt tegenover den heer Kleere-
koper, dat niet alleen vermogende personen, maar ook even-
tueel personen, die betrokken mochten zijn in revolutionnaire 
bewegingen, zullen kunnen profiteeren van de bescherming, 
die door dit wetsontwerp wordt gegeven, dan zegt de heer 
Wijnkoop, dat wij dit van dezen Minister niet als ernstig 
gemeend kunnen beschouwen. Mijnheer de Voorzitter! Ik 
moet den geachten afgevaardigde toch de illusie ontnemen, 
dat dit bij mij niet als ernstig gemeend zou kunnen worden 
beschouwd. Het is n ie ta l lecn mijn streven, maar het is het 
streven van de Regeering sinds een reeks van jaren, voor 
te staan het stelsel dat ieder recht worde gedaan en dat de 
Staat, die aan den verdachte zekere rechten toekent, opdat 
er rechtvaardig recht gesproken worde, dat recht ieder ten 
goede doet komen. Het is dus ten volle ernst, dat men er 
naar streeft dit recht den revolutionnairen, evengoed als 
allen anderen beschuldigden, ten goede te laten komen. 

Vraagt nu de heer van Doorn: wat is het nut dat men 
den raadsman zoo vroeq' in zijn onderzoek betrekt, dan wil 
ik toch dit zeggen — die opmerking dien ik oven te maken 
>m het debat niet onvolledig te laten zijn — dat, wanneer 

n onderzoek in den aanvang tegen den verdachte geleid 
• -ordt, het wel eens een onjuisten indruk kan vestigen te 
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Wetboek van Strafvordering. 

(Minister Heemskerk.) 
zijnen nadeele. Het is mogelijk dat er een verdachte ia die 
niet schuldig of minder schuldig is dan men denkt, n dan 
is het van belang, dat de feiten, waaruit zijn onschuld blijkt) 
of kan worden afgeleid, ook reeds in het begin van het onder» 
zoek aan den dag komen. Daarin heb ik altijd gevoeld een 
sterk argument vóór het stelsel van dit ontwerp in tegen-
stelling met dat van het tegenwoordige wetboek. 

Nu nog een woord ten opzichte van de verdediging. Dei 
heer Kleerekoper wil, dat er personen zullen zijn. die speciaal 
tot levenstaak zullen hebben beklaagden te verdedigen, «U, 
zoo al niet ambtenaren, clan toch personen, werkzaam bij de 
lmreaux, die beter gesubsidieerd zouden moeten worden. 
Tegen meer subsidie aan dergelijke bureaux, als zij goed 
geoutilleerd zijn en toonen die subsidies goed te kunnen 
gebruiken, heb ik geen bezwaar, maar dan zullen dat nog 
geen ambtenaren zijn. Het moeten ook trern ambtenaren zijn.» 
Indien men van overheidswege menschen zou aanstellen on* 
altijd maar beklaagden te verdedigen, dan zou toch eigenlijk 
het persoonlijk karakter van die positie geheel ander? worden. 
Wanneer het advocaten worden, die aan die bureaux meer 
bezoldiging krijgen, dan heb ik daar niets op tegen, maar 
ik geef niet voetstoots toe, dat dan altijd de verdediging 
zooveel beter zal zijn, want ik ben niet overtuigd, dat het 
altijd de uitstekendsle advocaten zijn, die dien weg opgaan. 
Door het systeem van toevoeging zal er in menig geval wei-
licht een betere verdediging komen dan langa Oesen weg. 

Ton slotte n;»g een opmerking over den leskenrechter. In-
dien het werkelijk moest kernen tot toepassing tot op Bekere1 

hcogte van de ïeekemechtspraak, zou ook de leekenrechter 
een opleiding moeten hebben, want het is tegen de rede, dat 
men wenscht een ondeskundigen rechter in plaats van een 
deskundigen rechter. Men kan wel klagen, dat de juristen 
niet genoeg deskundig zijn, maar men kan niet in de plaats 
var de tegenwoordige rechtspraak een andere stellen, die niet 
deskundig is. Het komt ten slotte op de opleiding van den 
rechter aan; dia moet in ruimen zin mogelijk zijn, maar of 
de sociologische opleiding van den heer Kleerekoper niet te 
ver zou gaan, ik neem de vrijheid dit te betwijfelen en niet-
tegenstanude alle rcdeneeringen en alle gemakkelijkheid van 
•preken van dien geachten afgevaardigde, zal hij bij weini-
gen den indruk hebben gewekt, dat, als men tot een maat. 
schappij kwam, die hij een socialistische noemt, daarin min-
der misdrijven zouden zijn. Ik heb een andere reden om dat 
niet te gelooven. Deze is, dat de oorzaak van de misdrijven 
niet zit in de omstandigheden, waarin de mensch verkeert, 
maar in den mensen zelf', ,>radat de mensch van nature zondig 
is. En nu kunnen er wel uitwendige omstandigheden zijn, 
die aanleiding kunnen geven tof misdrijven, maar de oorz-aak 
van het plegen van misdrijven zit in den mensch. En nu kan 
men lange of korte redevoeringen houden, meer of minder 
utopistisch, dit feit kan met al de welsprekendheid van dea 
heer Kleerekoper, zelfs al was deze nog tienmaal zoo groot, 
niet worden weggeredeneerd. 

Ten slotte nog een opmerking over de merkwaardige uiting 
van den heer Wijnkoop, dat de raden van arbeiders voor hem 
geen_ regeeringscolleges zouden zijn. Ik moet eerlijk zeggen: 
als zij geen regeeringscolleges zijn, is er zooveel bezwaar niet 
tegen raden van arbeiders, maar dan hebben zij ook niets te 
zeggen en geen rechters aan te stellen. Maar natuurlijk zijn 
in het stelsel van den heer Wijnkoop de raden van arbeiders 
regeeringscolleges, en dan beweert hij dat de bron van het 
recht uit de massa komt. Maar dan zal die bron van het recht 
niet de massa zijn, maar dat kleine deel van het volk, waar-
voor de heer Wijnkoop opkomt, ten nadeele en ten detrimente 
van de andere deelen van het volk, dat geen recht van bestaan 
meer zal hebben en dat in het systeem van den heer Wijnkoop 
moet worden afgeschaft. 

Ik wensch alleen deze opmerking te maken, omdat op die 
wijze de positie juist gesteld wordt. Dat zou eenvoudig de 
toestand wezen als een minderheid er in zou slagen het gezag 
te krijgen en dan naar de verklarirg van den heer Wijnkoop 
wil hebben rechters, die zii ieder oogenblik kan ontslaan. 
Dat is nu juist precies het eigenlijke kenmerk^ van een oude 
autocratische reactionnaire regeering en dat is het .traven, 
dat de heer Wijnkoop Lier op het oogenblik heeft aangeduid. 
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Verslag uitgebracht door de Commissie voor de Verzoekschriften. 

(Seheurer.) 
De algeineene beraadslaging wordt gesloten. 

De Commissie voor de Verzoekschriften brengt de volgende 
verlagen uit: 

De heer Seheurer, lid der Commissie: In handen der Oom-
missie zijn gesteld de volgende adressen: 

I . een, van H. J . F . M. Sneevliet te Amsterdam, inhou-
dende het verzoek om intrekking van het externeeringsbesluit, 
dan wel een nieuw onderzoek in te stellen. 

Uw Commissie is van oordeel, dat deze zaak reeds bij de 
behandeling der Indische begrooting voor 1920 werd behan-
deld, en meent te moeten adviseoren aangaande dit adres 
over te gaan tot de orde van den dag; 

I I . een, van het bestuur der St. Carolus-Vereeniging te 
Weltevreden, inhoudende het verzoek om regeeringssubsidie 
voor het werk der R.-K. ziekenverpleging in Nederlandsen 
Indië. 

Het bestuur grondt siin verzoek op de groote beteekenis der 
ziekenverpleging in Indië en op de toegezegde hulp, uitge-
sproken in een rede van Zijn Excellentie den Gouverneur-
Generaal bij de opening der Volkszitting en op het verleende 
subsidie aan de Centrale Vereeniging tot bestrijding der 
tuberculose in Nederlandsch-Indië. 

CTw Commissie is van oordeel, dat dit verzoek alleszins 
billijk moet geacht worden en bij de gewone jaarlijksche 
begroot ing of bij een aanvullingshegrooting ter sprake kan 
worden gebracht. Zij meent daarom de Kamer te moeten 
adviseeren, dit adres 'neder te leggen ter griffie, ter inzage 
van de leden; 

I I I . één, van den Pensioenbond van Indische Ambtena-
ren te 's Gravenhage, inhoudende het verzoek om te bevorde-
ren, dat zoo spoedig mogelijk pensioenfondsen worden opge-
Ticht of door wet geregeld, waardeer aan alle Indische 
landsdienaren en gepensionneorden zoowel Europeesche als 
Indische door den Staat der Nederlanden de uitbetaling 
hunner pensioenen wordt verzekerd. 

Waar reeds bij de wet van 25 Juli 1918 (Staatsblad n°. 
480) pensioenfondsen rijn opgericht voor de landsdienaren 
in Nederlandsch-Indië, daar dient overwogen te worden of 
het mogelijk is deze pensioenfondsen voor alle gepen? inn-
fceerden te laten gelden; 

redenen waarom uw Commissie meent te moeten advi-
seeren, dit adres neder te leggen ter griffie, ter inzage van 
de leden; 

IV. één, van Pieter Bergsma en Soepeno^ respevtievelijk 
waarnemend voorzitter en secretaris van de Vereeniging van 
Spoor- en Tramwegpersoneel in Nederlandsch-Indië te 
Semarang, inhoudende het verzoek om wettelijke regeling 
van den arbeid voor het spoor» en tramwegpersoneel in Tndië 
in het leven te roepen. 

In de bijlagen worden verschillende punten ter sprake 
gebracht als: 

1°. rechtspositie van spoor- en trammannen; 
2°. loonregeling; 
3*. arbeidsduur en andere. 
De Commissie is van oordeel, dat voornoemde punten alle 

aandacht verdienen, waarom zij adviserren dit adres neder 
te legden ter griffie, ter inzage vuu de leden; 

V. één, van P . A. J . Moojeu en J . W. Teillers, respec-
tievelijk voorzitter en secretaris van den bond van Neder-
landsch-Indische Kunstkringen te Batavia, inhoudende het 
verzoek om d« voorstellen tot heffing van invoerrechten op 
schilderijen, boeken enz. van de begroeting 1920 af te voeren. 

Waar deze quaestie reeds bij de behandeling dar begroeting 
voor 1920 is afgedaan, meent uw Commissie in zake dit 
adres te moeten adviseeren over te gaan tot de orde van 
den dag; 

(Seheurer e. a.) 
VI. één, van Cbarlotte Allegonda Nierstrasz. onderwij-

zerea der 2de klasse bij het openbaar Europeesch lager onder-
wijs in Nederlandsch-Indië te Djambi, inhoudende liet 
verzoek een betere regeling te treffen voor de trakteinents-
verhoogingen der onderwijzers en onderwij ze lessen in Neder-
landsch-Indië. 

Uw Commissie ie van oordeel, dat deze zaak bij een t>e-
grooting voor Nederlandsch-Indië kan ter sprake komen; 

redenen waarom zij adviseert dit adres neder te leggen ter 
griffie, ter inzage van de leden; 

VIT. een; van het bestuur van de Anti-opiura-vereoniging 
te Batavia, inhoudende het verzoek om zoo streng mogelijk 
het registratie, en licentiestelsel toe te passen. 

Uw Commissie is van oordeel, dat deze belangrijke zaak 
de aandacht der Kamer verdient, waarom zii adviseert dit 
adres neder te leggen ter griffie, ter inzage van de ledpn ; 

VI I I . een, van de Vereeniging van Bouwkundigen in 
Nederlandsch-Indië te Magelang, inhoudende het verzoek 
om zoo spoedig mogelijk verbeteringen aan te brengen in de 
heerschende toestanden van de Koningin-Envmischool (tech-
nische school) te Soerobaja. 

Op deze school worden de niét minst belangrijke vakken 
onvoldoende behartigd door gebrek aan bevoegde, permanente 
leerkrachten. 

Waar di t onderwijs van de grootste beteekenis voor Neder-
landsch-Indië is, meent uw Commissie te moeten adviseeren 
dit adres neder te leggen ter griffie, ter inzage van d*> led«n ; 

IX. een, van het bestuur van het Surinaamsch Onder-
wij zeisgenootechap te Paramaribo, inhoudende het verzoek 
de medewerking der Kamer te mogen ontvangen bij de vast-
stelling van een bezoldigingsTegeling gelijk die door de 
ingestelde co'mmissie is voorgesteld. 

Uw Commissie in van oordeel, de Kamer te moeten advi-
seeren, dit adres neder te leggen ter griffie, ter inzage van 
de ledpn; 

X. een, van C. J . Boon. oud-hoofdconimissaris van 
olitie te Batavia, inhoudende het verzoek om eer en rechts-
erst'el met mededeelingen omtrent het politiekorps. 
Adressant maakt bezwaar tegen de wijze waarop hij uit 

den dienst werd verwijderd. 
Na kennisneming der uitvoerige bijlagen, meent uw Com-

missie te moeten adviseren, dit adres neder te leggen ter 
griffie, ter inzage van de leden. 

De heer Swane, lid der Commissie: In handen der Com-
missie zijn gesteld de volgende adressen: 

I. een, van Gerrit Herman Wolfsheimer, arbeider te 
Giesbeek, gemeente Angerlo. 

Adressant geeft te kennen, dat zijn zoon Johannes, militie. 
plichtigo van de lichting 1915. in Juni 1918 is aangesteld 
tot buitengewoon kommies te Nijmegen; 

dat deze zoon bij het verrichten van zijn dienst een koude 
heeft gevat, waarbij hij onmiddellijk Spaansche griep en 
longenpest heeft gekregen, ten gevolge waarvan hij 21 Novem-
ber is overleden; 

dat Legerorder 421. sub 5. een bedrag van f 3 per dag 
toekent gedurende 120 dagen na overlijden aan de verwanton; 

dat op zijn verzoek afwijzend is beschikt, zoowel door den 
Minister van Oorlog als door de Beroepscommissie en ook 
door het Koninklijk Nationaal Steuncomité; 

I I . een, van het Federatief Bureau van oud- en actief 
dienende militairen te Rotterdam, 

Adressant geeft te kennen, dat het steun wil verleenen 
aan een door de onderaf f ieiersvereeniging der zeemacht 
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(Swane.) 
„Onderlinge Weduwenzmg" te Helder aan den Minister van 
Oorlog ingediend verzoek om uteun. 

De Commissie heeft de eer de Kamer te adviseeren dit 
request neder te leggen ter griffie, ter inzage van de leden ; 

I I I . een, van Willem Roe.it, te Dordrecht. 
Adressant geeft te kennen, dat hij een 33-tal jaren militair 

schoenmaker van het kbrpg pontonniers, doch niet vast aan-
gasteld was; 

dat hij zich gaarne zou toegekend zien de voordeelen, die 
hij aou hebben gehad, indien hij rast was aangesteld geweest. 

De Commissie heeft de eer de Kamer te adviseeren dit 
verzoek te stellen in handen van den Minister van Oorlog 
om inlichtingen; 

IV. een, van Jacobus Graus, te 's Hertogenbosch. 
Adressant geeft te kennen, dat hem ten onrechte ia ont-

houden vergoeding voor kostwinnerschap, hetgeen te wijten 
is deels aan het verloren gaan van zijn eerste verzoek, deels 
doordat hij aanvankelijk verkeerd was ingelicht. 

De Commissie heeft de eer de Kaïmer te adviseeren dit ver-
zoek te verzenden naar den Minister van Oorlog om inlich-
tingen; 

V. een, van Harm Knol Bruins, te Schiedam. 
Adressant geeft te kennen, dat hii een aangeteekenden brief 

heeft gezonden naar Duitschland, bevattende 200 gram wol; 
dat de militaire autoriteit de wol in beslag heeft genomen 

en het schrijven heeft doorgezonden; 
dat hij aan het Departement van Oorlog heeft gevraagd 

restitutie van de wol of schadevergoeding van wol en porto 
van f 5,50, waarop de Minister van Oorlog afwijzend heeft 
beschikt, als zijnde uitvoer van wol verboden. 

De Commissie, overwegende dat het beslissen van dergelijke 
geschillen niet behoort tot de competentie van de Kamer, 
heeft de eer de Kamer te adviseeren ten aanzien van dit ver-
zoek over te gaan tot de orde van den dag; 

VI. een, van de aideeling Haarlem van het Landelijk 
Comiié van teleurgestelde oud-verlofgangers. 

Adressant geeft te kennen, dat op 28 Februari 1919 door 
de Kamer een motie werd aangenomen, waarbij de weiiscL 
werd uitgedrukt dat de Minister van Oorlog alsnog gelden 
beschikbaar zou stellen voor hen die vóór 1 Augustus 1918 
met onbepaald klein verlof zijn vertrokken ; 

dat aan de7e motie geen uitvoering is gegeven; 

vir. een, van Hendrikus Jacobus Marinus Steysel te 
Utrecht. 

Adressant geeft te kennen dat hij als sergeant-majoor-
teekenaar bij het technisch bataljon van het regiment genie-
troepen in Juni 1914 namens den toenmaligen linie~com-
mandant is aangezocht geworden de opengekomen betrek-
king van opzichter-bureelambtenaar bij de linie te willen 
aanvaarden op een aanvangssalaris van f 1400 per jaar, 
waarbij zijnerzijds de toezegging moest worden gedaan, dat 
een sollicitatie naar een andere betrekking zou worden in-
getrokken en de belofte afgelegd, dat in het vervolg naar 
geen andere betrekking zou worden gedongen; 

dat verder de wensch was te kt-nncn gedreven liet verzoek 
om ontslag uit den militairen dienst gelijktijdig met het 
voorstel tot aanstelling aan den Minister van Oorlog in te 
dienen; 

dat echter wel zijn ontslag is gevolgd, doch de aanstelling 

niet heeft plaats gehad op een salaris van f 1400, doch 
van f1190; 

weshalve hij medewerking van de Kamer verzoekt, dat de 
gedane belofte worde vervuld, door hem van af 1 September 
1914 (datum van aanstelling) tot 1 Januari 1918 (datum 
van inwerkingtreding Salarisbesluit burgerlijke ambtenaren) 
zijn salaris vast te stellen op f 1400 's jaars, of althans hem 
voor te weinig ontvangen salaris schadeloos te stellen. 

De Commissie heeft de eer de Kamer te adviseeren dit 
adres te zenden aan den Minister van Oorlog om inlich-
tingen; 

V I I I . een, van Reind ter Weeme, te Lochem, als vader 
van B. ter Weeme, gediend hebbende als milicien-kanonnier 
bij het 4e regiment veld-extillerie, 3de batterij, in garnizoen 
te Ede. 

Adressant geeft te kennen, dat hij moeite heeft gedaan tot 
verkrijging der vergoeding wegens kostwinnerschap; 

dat hij zich bij herhaling heeft gewend tot H. M. de 
Koningin en den Minister van Oorlog, doch op zijn verzoe-
ken telkens afwijzend is beschikt; 

dat na ingesteld onderzoek is gebleken, dat door den bur-
gemeester onjuiste gegevens zijn verstrekt. 

De Commissie, overwegende, dat adressant in beroep had 
kunnen gaan bij de Commissie van beroep, heeft de eer de 
Kamer te adviseeren ten aanzien van dit adres over te gaan 
tot de orde van den dag; 

IX. een, van Egbert Feldmeijer, schrijver 2de klasse bij' 
het 20ste regiment infanterie te Groningen. 

Adressant geeft te kennen, dat hij zich tevergeefs tot den 
Minister van Oorlog heeft gewend om te worden bevorderd 
tot den rang van adjudant-onderofficier. 

De Commissie, overwegende, dat hier geen sprake kan zijn 
van schending van rechten, doch ten hoogste van teleurstel-
ling in verwachtingen, heeft de eer de Kamer te adviseeren. 
ten aanzien van dit verzoek over te gaan tot de orde van 
den dag; 

X. een. van Willem Bemardus Stefanus de Jong, kapper, 
te Utrecht. 

Adressant geeft te kennen, dat hij in 1914 bij mobilisatie-
opkomst is gekomen van Antwerpen, zijn woonplaats, met 
achterlating van geheelen inboedel, bestaande uit kappers-
inventaris met inbegrip van meubels, 

dat het hem gelukt is zijn meubels naar Nederland te doen 
vervoeren, wat hem veel geld gekost heeft, welke gelden hij 
zich heeft moeten verschaffen gedeeltelijk door leening, ge-
deel telijk door verkoop zijner meubelen. 

De Commissie heeft de eer de Kamer te adviseeren dit adres 
te verzenden aan den Minister van Oorlog om inlichtingen; 

X I . een, van Jan Duitman, bootsman bij de Koninklijke 
Marine, te Nümegen. 

Adressant geeft te kennen, dat hem ten onrechte zijn ont-
houden: a. een bedrag van f 33 door hem betaald wegens 
geneeskundige behandeling door een specialist van zijn 
zoontje en b. een vergoeding voor verhuizingskosten ten ge-
volg-e van verplaatsing. 

De Commissie heeft de eer de Kamer te adviseeren dit adres 
te verzenden aan den Minister van Oorlog om inlichtingen. 

De Kamer vereenigt zich achtereenvolgens met de voorge-
stelde conclusies. 

De vergadering wordt gesloten. 
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