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708te VERGADERING. 

VERGADERING VAN DONDERDAG 22 APRIL 1920. 

(Bijeenroepingsuur 1 namiddag'.) 

Ingekomen: 1°. bericht van een lid; 2°. een regeerings-
missive; 3°. verzoekschriften; 4°. verklaringen van 
adhaesie; 5". afschrift van een adres. — Verslag uit-
gebracht over een ontwerp van wet. — Mededeeling 
van het vaststellen van het tijdstip van de indiening 
van schriftelijke opmerkingen en van het houden van 
een voor leden der Kamer toegankelijke vergadering 
door de Bijzondere Commissie voor het wetsontwerp 
tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht. 
— Mededeeling van de benoeming van rapporteurs 
over wetsontwerpen door de afdeelingen. — Mededee-
ling van de benoeming van een voorzitter door een 
begrootingscommissie. — Regeling van werkzaam-
heden. — Stemming over en verwerping van de moties 
van orde van de heeren Ossendorp c. s. en Ketelaar c. s. 
— Voortzetting der behandeling van het ontwerp van 
wet tot vaststelling van een Wetboek van Strafvorde-
ring. — Avondvergadering. — Verslag uitgebracht 
over verzoekschriften. — Behandeling en aanneming 
van verschillende ontwerpen van wet. — Aanhouding 
van de verdere behandeling van een ontwerp van wet. 
— Aanvang der behandeling van het ontwerp van wet 
tot regeling van de inkomsten en uitgaven van de 
Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor het dienst-
jaar 1920. 

Voorzitter: de heer Foct. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 85 leden, te weten de 
heeren: 

van Vuuren, Scheurer, Arts, van de Bilt, Smeenk, Beumer, 
Gerhard. van Sasse van Ysselt, Poels, L. M. Hermans, ile 
Jonge, Kuiper, van Wijnbergen, de Wijkerslooth de Weerde. 
steyn, Teenstra, Ketelaar, Bakker, Kooien, Weitkamp, van 
Zadelhoff, A. P . Staalman, Abr. Staalman, Engels, Juten, 
Reijmer, Swane, Nolens, Lely, van der Voort van Zijp, Dres-
selhuys, Bongaerts, van Doorn, Henri Hermans, van Schaik, 
Heemskerk, Wintermans, van Rappard. Marchant. Bulten, 
J . ter Laan, Rink, Albarda, Kolthek, Stulemeijer, Deckers, 
Ossendorp, van der Molen, Zijlstra, Kolkman, Rutgers, 
Braat, van Stapele, Fleskens, Saunes, de Monlé ver Loren, 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1919—1920. — I I . 

(Voorzitter.) 
de Savornin Lohman, Fruytier, de Groot, van Ravesteijn, 
mevrouw Groeneweg. de heeren Snoeck Henkemans, Kleere-
koper, van der Waerden, Schokking, Cc-lijn, Rugge, Bomaus, 
K. ter Laan, Oudegeest, Duys, Otto, van Rijzewijk. van 
Dijk, Oud, van den Tempel, Hugenholtz, Ter Hall. van Bere-
steyn, Brautigam, Schouten, Visser van Uzendoorn, van 
Veen, Duymaer van Twist, de Geer, 

en de heeren Ministers van Justitie, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, van Oorlog, 
tevens belast met het beheer van het Departement van 
Marine, van Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid en Iian-
del en van Arbeid. 

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

De Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering mede: 
A. dat zijn ingekomen: 
1°. bericht van den heer de Geer, dat hij wegens uit» 

stedigheid verhinderd is de dagvergadering bij te wonen. 
Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen; 

2°. een missive van de Ministers van Financiën, van 
Landbouw, Nijverheid en Handel en van Buitenlandsche 
Zaken, betreffende de met de Duitsehe regeering gesloten 
overeenkomst tot het verleenen van een krediet van ten hoog-
ste tweehonderd millioen gulden en de voorziening van 
Nederland met steenkolen en aanverwante producten. 

Deze missive zal worden gedrukt en rondgedeeld; 

3°. de volgende verzoekschriften: 
twee, betreffende het ontwerp-Lager-onderwijswef, van 

burgemeester en wethouders van Amersfoort en van 
het hoofdbestuur van het Nederlandsch Onderwijzers-

Genootschap, te Amsterdam; 
een. van den raad der gemeente Kwadijk. houdende ver-

zoek om wijziging der Gemeentewet in dien'zin, dat voor de 
benoeming van den burgemeester een aanbeveling van zoo 
mogelijk drie personen door den raad wordt ingediend. 

Deze adressen zullen worden gesteld in hamlen van de 
betrokken Comniissiën; 

4°. dg volgende verklaringen van adhaesie: 
«. aan het adres van den raad der gemeente Tilburg, in-

zake de financieele gevolgen voor de gemeenten van liet aan-
hangige ontwerp-Lager-onderwijswet, van: 

burgemeester en wethouders van de gemeente Vlierden; 
6. aan het adres van den Bond van Christelijke M.TJ.L.0.-

scholen, in zake het ontwerp-Lager-onderwijswet, van: 
de besturen der Christelijke scholen voor M.U.L.O., te 

Bloemendaal en te Bodegraven; 
het bestuur der Christelijke schooi voor M.U.L.O., te 

Utrecht, van de Vereeniging voor oprichting en instandbeu-
ding van Gereformeerde scholen ; « 

het bestuur der Nederduitsch Hervormde School?er*éni-
ging onder de zinspreuk ,,De kinderen zijn een erfdeel des 
Heeren", te Delft; 

c. aan het adres van den raad der Ramecnte Schagen, 
in zake wijziging van art. 59 dor Gemeentewet in dien z'vi, 
dat de ingezetenen der gemeente ten opzichte van de bnrgc-
meestersbenoeming medezeggenschap zullen krijgen door in-
diening eener aanbeveling van drie personen door den raad, 
van den raad der gemeente Weststelliugwerf; 
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(Yoorzitter.j 
d. aan het adres van den Nationalen Bond voor Plaatse-

lijke Keuze, in zake het voorstel,van wet van den lieer Rut-
gers c a . tot wijziging dei' Drankwet, van den raad der ge-
meent o K wad ijk. 

Deze verklaringen worden voor kennisgeving aange-
nomen; 

ó°. van Je presidente en de secretaresse namens den Bond 
van Onderwijzeressen bij het lYóbelonderwijs, te Amster-
dam. een afschrift van een door dien bond aan den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gericht adres, 
betreffende het spoedig verschijnen van een wetsontwerp 
regelende het onderwijs voor kinderen van vier tot zes jaar. 

Bit stuk wonrdt voor kennisgeving aangenomen; 

B. dat het Verslag gereed is. en reeds gedrukt en rond-
gedeeld. van de Commissie van Rapporteurs voor het wets-
ontwerp tot aanvulling en wijziging van de wet tot vast-
htelling van bepalingen betreffende het begraven van lijken, 
de begraafplaatsen en de begrofenisregten (235); 

C. dat door de Bijzondere Commissie voor het wetsontwerp 
tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en van 
de wet op de Krijgstucht (84) is bepaald, dat dê  leden der 
Kamer, ingevolge artikel 42 van het Reglement'van Orde, 
schriftelijk hun opmerkingen aan de Commissie kunnen inzen-
den vóór 4 Mei a.s., en dat een voor de leden der Kamer 
toegankelijke vergadering van bovengenoemde Bijzondere 
Commissie zal worden gehouden op Woensdag 5 Mei a.s., 
te tien ure; 

D. dat door de afdeelingen zijn benoemd tot rapporteurs 
voor de ontwerpen van wet: 

Herziening van het invoerrecht op tabak en papier (400); 
Wijziging der Algemeen© Wet van 26 Augustus 1822 

(Staatsblad n°. 38) (423) j 
kadere wijziging der wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 

181) tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, 
de gerechtshoven, de arrondissements-rechtbanken en de kan-
tongerechten en van de jaarwedden der rechterlijke ambte-
naren, alsmede van de klassen der rechtbanken en kanton-
gerechten (407), 

de heeien van Schaik, Heemskerk. Beumer, van der Molen 
(voorzitter der Commissie) en Smeenk; 

Naturalisatie van L. Citroen en 179 anderen (417); 
Onteigening voor de instandhouding van den spoorweg 

Hoensbroek—Heerlerheide (402); 
Onteigening, met toepassing van de wet van 27 Maart 1915 

(Staatsblad n°. 171), noodig voor het beëindigen van den 
aangovangen aanleg van ophoogingen voor straten en bet 
maken van verbindingswegen op de terreinen, gelegen tus-
schen den Brinkgreverweg. den Veen weg en den Rielerweg 
te Deventer, enz. (416); 

Onteigening ten behoeve van den aanleg van eene Staats» 
mijn bij Vlodrop (419), en 

Onteigening voor de uitvoering van den bouw van arbei-
derswoningen te De Bildt (421), 

de heeren Deckers, Henri Hermans (voorzitter der Com-
missie), Reijmer, Kuiper en van de Bilt; 

E. dat de begrootingscommissie voor hoofdstuk I I I der 
Staatsbegrooting voor het jaar 1920 tot haar voorzitter heeft 
benoemd den heer Dresselhuys; 

F . dat de Centrale Afdeeling heeft besloten aan de op 
5 Mei a.s. in de afdeelingen te onderzoeken wetsontwerpen 
toe te voegen de volgende ontwerpen van wet: 

K — 22 APRIL 1920. 
Beu. r.ipp. — Ben. voorz. begrootingscomm. — Reg. v. w. 

(Voorzitter e. a.) 
Nadere voorzieningen tot bestrijding van revolutionnair© 

woelingen (428); 
Naturalisutio van N. Markus en 31 anderen (429); 
Bepalingen tot bestrijding van bedrog in den handel in 

meststoffen, zaaizaden en veevoedermiddelen (430), en 
Wijziging van de Invaliditeitswet (gemoedsbezwaTen) 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, om, wanneer de 
voor de avondvergadering vastgestelde agenda hedenavond 
niet mocht worden afgehandeld, dan ook de volgende week 
Donderdag 29 April de vergadering des avonds te 8 uur 
voort te zetten, ter behandeling van de ontwerpen van wet, 
welke hedenavond niet mochten worden afgedaan. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan den heer van Doorn, 
die het gevraagd heeft. 

De heer Tan Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Er zal op 
5 Mei een afdeelingsonderzoek plaats hebben, dat ook door 
de toevoeging van wetsontwerpen, welke zooeven plaats had, 
zeer belangrijk zal zijn. De Kamer staat voorts na de be-
handeling van het aanhangige wetsontwerp, voor de voort-
zetting van de beraadslaging over de artikelen van de wet 
op het lager onderwijs, waarbij zeer veel amendementen ter 
sprake komen. Het zou daarom wel wenschelijk zijn dat de 
Kamer althans 1 dag hebbe om zich voor een en ander voor 
te bereiden en ik had mij gedacht dat na afloop van de be-
raadslaging over het aanhangige ontwerp één dag vacantie 
werd gegeven om de verschillende zaken te bestudeeren. Ik 
zou derhalve willen voorstellen morgen of uiterlijk Dinsdag 
aan de Kamer één dag vrij te geven. 

De Voorzitter: Ik meen tegen het voorstel van den heer 
~r.a Doorn wel eenig bezwaar te moeten maken. Er valt vóór 
het zomerreces nog zeer veel werk te verrichten; o. a. moeten 
de belangrijke ontwerpen tot wijziging van de Gemeentewet 
en op de inkomstenbelasting, waarvan de stukken eenige 
dagen geleden zijn ingekomen, worden afgedaan. Bovendien 
liggen er nog tal van andere belangrijke wetsontwerpen. 
Indien de Kamer dus niet te lang in den zomer wil ver-
gaderen, zou ik haar ontraden het voorstel van den heer van 
Doorn te aanvaarden, immers daardoor zou het zomerreces 
weer later aanvangen. 

De heer van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! DV argu-
ment dat er steeds werk te over is en wij dus moeilijk een 
dag vrij kunnen nemen, gaat altijd op. Maar er is toch nog 
altijd deze belangrijke eisch, dat de Kamer behoorlijk tijd 
moet hebben om zich voor belangrijke zaken voor te bereiden ! 
Het afdeeelingsonderzoek op 5 Mei is van groot belang en 
bij den _ tegen woordigen gang van zaken is er nu eenmaal 
geen tijd om alles nauwgezet te bestudeeren. Het is dus 
werkelijk niet te veel gevraagd, daarvoor één dag vrij te 
geven. Ik handhaaf derhalve mijn voorstel. 

De heer Nolens: Mijnheer de Voorzitter! Er is veel te 
zeggen voor uw standpunt, dat alles zoo spoedig mogelijk 
moet worden behandeld, ik stel mij ook op dit standpunt, 
maar daar staat toeh tegenover, dat het zeer begrijpelijk 
is, dat men een dag wenscht vrij te nemen om de vele amen-
dementen bij de tamelijk ingewikkelde Onderwijswet te be-
studeeren. Nu hebben de heeren, die van verre komen, al 
weinig aan een vrijen dag midden in de week; daarom zou 
ik in overweging willen geven om, indien heden de behande-
ling van het aanhangige wetsontwerp afloopt, morgen vrij 
te geven en Dinsdag, indien het wetsontwerp eerst morgen 
gereedkomt. 

De Voorzitter: Ik zou dan in overweging willen geven te 
trachten heden het ont- erp-Strafvordering af te handelen, 

i 
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(Voorzitter e. a.) 
dan behoeven wij morgen niet te vergaderen. Ik heb er echter 
geen bezwaar tegen om, als de Kamer het wenscht, Dinsdag 
niet te vergaderen, wanneer de behondeling van het ontwerp-
Strafvordering eerst morgen beëindigd wordt. De Kamer 
moet dan echter wel weten dat zij dientengevolge ook weer 
later in den zomer zal moeten vergaderen, i l en moet niet 
vergeten dat wij nog krijgen de week waarin Hemelvaarts-
dug valt en waarin wij gewoon zijn alleen op Dinsdag en 
Woensdag te zitten en dat in de Pinksterweek ook op üins-
dag niet wordt vergaderd. Wij verliezen dus dan ook weder 
eenige dagen, terwijl de behandeling van de Onderwijswet 
nog veel trjd zal vorderen. 

Ik stel nu voor te besluiten, wanneer de behandeling van 
het wetsontwerp tot Vaststelling van een Wetboek van Straf-
vordering (18) heden ten einde wordt gebracht, morgen 
niet te vergaderen. En voorts, wanneer die behandeling eerst 
morgen eindigt, Dinsdag niet te vergaderen. Het spreekt 
vanzelf dat, wanneer het wetsontwerp morgen niet wordt 
afgehandeld, doch eerst Dinsdag, wij clan onmiddellijk met 
onze werkzaamheden voortgaan. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is : 

I . de stemming over de ge«ijzigde motie van den heer 
Ossendorp c. s. betreffende de onderwijzerssalarissen (86. 
Stuk a°. 22). 

I I . de stemming over de motie van den heer Ketelaar 
betreffende het in de wet opnemen van de achtjarige leer-
verplichting voor de lagere school (86, n°. 20). De motie 
wordt verworpen met 47 tegen 34 stemmen. 

Tc/jen hebben gestemd de heeren van der Molen, Zijlstra, 
Kolkman, Rutgers, Braat ; Fleskens, de Monté ver Loren, 
de Savornin Lohman, Truytier, Snoeck Henkemans, Schok-
king, Colijn, Bomans, van Rijzewijk, van Dijk, Schouten, 
van Vuuren, Schourer, Arts, van de Bilt, Smeenk. Beunier, 
van Sasse van Ysselt, Poels, Kuiper, van Wijnbergen, de 
Wrjkerslooth de Weerdesteyn, Bakker, Kooien, Weitkamp, 
A. P . Staalman, Engels, Juten, Reijmer, Swane, Nolens, 
van der Voort van Zijp, Dresselhuys, Bongaerts, Heuri Her-
mans, van Schaik, Heemskerk, Wintermans, van Rappard, 
Bulten, Stulemeijer en Decker». 

Vóór hebben gestemd de heeren Ossendorp, van Stapele, 
Sannes, de Groot, van Ravesteijn, mevrouw Groeneweg, de 
heeren Kleerekoper, van der Waerden, Rugge, K. ter Laan, 
Oudegeest, Duys. Otto, Oud, van den Tempel, Hugenholtz, 
Ter Hall, van "Beresteyn, Brautigam, Gerhard. L. M. Her-
mans, de Jonge, Teenstra, Ketelaar, van Zadolhoff, Abr. 
Staalman. Lely. van Doorn, Marehant, J. ter Laan, Hink, 
Albarda, Kolthek en de Voorzitter. 

(Groeneweg e. a.) 
Mevrouw Groineweg brengt namens de Commissie, in wier 

handen gesteld zijn het verslag van den staat der hooge-, 
middelbare en lagere scholen over 1915—1916 (134), hei 
overzicht betreffende scholen voor uitgebreid er voor meer 
uitgebreid lager onderwijs over het jaar 1916 (139) 'en hei: 
verslag van den staat van het onderwijs over 1916—1917 
(142), verslag uit. 

Dit verslag zal worden gedrukt en rondgedeeld. 

(Zie het verslag in de Bijlafjen,.) 

De heer Ollil, voorzitter van de Commissie voor de Ver-
zoekschriften, brengt de volgende verslagen uit: 

Mijnheer de Voorzitter! In handen uwer Commissie zijn 
gesteld de volgende adressen: 

I. oen, van Jacobus Johanuus van der Kolk, hoofd eener 
school, te Rotterdam, en Joüun Geni t Schwantje, koofd-
enderwijzer, te den Helder. 

Adressanten geven te kennen, dat zij geduiende opruimen 
tjji als burger-onderwflzer zijn werkzaam geweest bij het 
koips mariniers en dat «jj met 1 Juli 1914 van die betrekking 
zijn ontheven wegens reorganisatie van den dienst; dat op 
hun verzoek om pensioen uit hoofde van de dcor hen verrich-
te diensten afwijzend is beschikt, omdat zy niet in het bezit 
waren gesteld van een vaste aanstelling vanwege Hare Mnje-
teit de Koningin; dat adressanten van oordeel zijn, dat hun 
zoo al niet een pensioen, dan toch in ieder geval een schi<le-
vc-rgoeding wegeus verlies van inkomsten naar billijkheid 
toekomt, weshalve zy de Kamer verzoeken daartoe haar mede-
werking te willen verkenen. 

Uw Commissie, van oordeel, dat Let. alvorens op dit ver-
zoek te beslissen, wenscheljjk is dat aan de Kamer nadere 
inlichtingen worden verstrekt, heeft de eer aan de Kamer 
voorte stellen het request te zenden aan den Minister van 
Marine met verzoek om inlichtingen; 

II. een, vun de Vereeni&ing van Oud-Onderofiicieren 
van het Nederl. Oost-Indische Leger „Indische Club'*. 

Adressante verzoekt de pensioenen der Indische militairen 
beneden den rang van o-fficier met 75 pet. te verhoogen. 

Uw Commissie, van oordeel, dnt dit adres mededeeliuge.i 
bevat, waarvan de kennisneming voor ue leden der Kamer 
van belang kan zijn, heeft de eer aan de Kamer voor te stel-
len het adres ter griffie te deponeeren. ter inzage voor de 
leden; 

I I I . een, van Laurentius Franci?cus Hubeitus Piëteit, 
hoofdkommies der directe belastngen enz. te Waubach. 

Adressant, van oordeel, dat de hem toegekende duuite'>ij-
slag over 1919 niet juist is berekend, verzoekt de Kamer bet 
daarheen te leiden, dat deze berekening alsnog wordt herzien. 

Uw Commssie, van oordeel, dat het in het request aange-
voerde niet de meening wettigt, dat de berekening van den 
duurtebijskg op onjuiste wijze zou zijn geschied, heeft do eer 
de Kamer voor te stellen ten aanzien van dit adres over te 
gaan tot de orde van den dag; 

IV. een, van Johannes Schooneveldt, directeur een^r 
naamlcoze vennootschap, te 's Gravenhage. 

Adressant verzoekt de Kamer, den Minister vau Financiën 
in overweging te willen geven te onderzoeken of de aanslag 
v»in adressant in de vermogeus- en verdedigingsbelasting over 
het jaar 1918/1919 te hoog is vastgesteld en zoo noodig aan 
Hare Majesteit de Koningin te adviseeren aan adressant 
kwijtschelding van een deel van dien aanslag te verleenen. 

Vw Oommissie, van oordeel, dat uit liet request bliikt, di t 
de behandeling van adressants reclame en verzoekschrift 
betreffende den bovengenielden aanslag geheel overeenkom-

De motie wordt verworpen met 45 tegen 35 stemmen. 
Tegen hebben gestemd de heeren Heemskerk, Wintermans, 

Bulten, Stulemeijer, Deckcrs, van der Molen, Zijlstra, Kolk-
man, Rutgers, Braat, Fleskens, de Monté ver Loren, de Sa-
vormn Lohman, Fruytier, Snoeck Henkemans, Schokking, 
Colijn, Bomans, van Rijzewijk, van Dijk, Schouten, van Vuu-
ren, Scheurer, Arts, van de Bilt, Smeenk, Beumer, van Sasse 
van Ysselt, Poels, Kuiper, van Wijnbergen, de Wrjkerslooth 
do Weerdesteyn, Bakker, Kooien, Weitkamp, A. P . Staalman, 
Engels, Juten, Reijmer, Swane, Nolens, van der Voort van 
Zijp, Bongaerts, Henri Hermans en van Schaik. 

Vóór hebben gestemd de heeren van Rappard, Marchant, 
Rink, Albarda, Kolthek, Ossendorp, van Stapele, Sannes, de 
Groot, van Ravesteijn, mevr. Groeneweg, de heeren Kleere-
koper, van der Waerden, Rugge, K. ter Laan, Oudegeest, 
Duys, Otto, Oud, van den Tempel, Hugenholtz, Ter Hall, 
van Beresteyn, Brautigam, Gerhard, L. M. Hermans, de 
Jonge, Teenstra, Ketelaar, van Zadelhoff, Abr. Staalman, 
Lely, Dresselhuys, van, Doorn en de Voorzitter; 
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(Oud.) 
stig de wettelijke bepalingen heeft plaats gehad en er du>. 
voor de Kamer geen reden is in dezen in te grijpen, heeft de 
oer de Kamer voor te stellen trn'aanziea van dit adres ove.-
te gaan tot de orde ven den dag; 

V. een, van de Vereeniging voor den Effectenhandel te 
Amsterdam, de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rot-
terdam en den Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de 
Provincie te 's Gravenhage. 

Adressanten verzoeken de Kamer haar goedkeuring te ont-
houden aan de in verschillende aanhangige ontwerpen van 
belastingwetten voorkomende bepalingen, waardoor aan 
's Rijks schatkist voor belastingen voorrang wordt toegekend 
boven alle andere, zelfs boven pand en hypotheek. 

Uw Commissie, van oordeel, dat in dit adres mededeelingen 
voorkomen, waarvan de kennisneming voor de leden der 
Kamer van belang kan zijn, heeft de eer aan de Kamer voor 
re stellen dit adres ter griffie neer te leggen, ter inzage voor 
de leden; 

VI . een, van de Vereeniging van Oud-Korporaale en 
Manschappen van het Leger in Oost- en Wcst-Indië ,,Voor-
waarts". 

Adressante verzoekt de Kamer haar tusschenkomst te wil-
len verleenen tot verhooging der pensioenen of gagementen 
der Indische militairen met ten minste 75 pet. 

Uw Commissie, van oordeel, dat in dit adres mededeelingen 
voorkomen, waarvan de kennisneming voor de leden der 
Kamer van belang zou kunnen zijn, heeft de eer de Kamer 
voor te stellen dit adres ter griffie te deponeeren, ter inzage 
voor de leden; 

V I I . een, van P. C. J . Tissot van Patot, lste-luitenant 
der militaire administratie, te Vlissingen. 

Adressant is van oordeel dat zijn duurtebijslag over het 
jaar 1919 onjuist is berekend, en verzoekt de Kamer het daar-
heen te willen leiden, dat hem alsnog een hoogere duurte-
bijslag wordt toegekend. 

Uw Commissie, van oordeel, dat het in het adres vermelde 
niet de meening wettigt, dat de berekening van den gemelden 
duurtebijslag niet zou zijn geschied overeenkomstig de daar-
omtrent vastgestelde voorschriften, heeft de eer de Kamer 
voor te stellen ten aanzien van dit adres over te gaan tot de 
orde van den dag; 

V I I I . een. van Herman van der Haring, te Franeker. 
Adressant verzoekt de Kamer, het daarheen te willen lei-

den, dat de Gemeentewet wordt gewijzigd, omdat deze dateert 
van 1850 en dus niet meer past in deren democratischen tijd. 

Uw Commissie, van ooi-deel. dat in dit adres geen enkele 
aanwijzing wordt gegeven, die bij de overweging van een 
herziening der Gemeentewet van nut zou kunnen zijn, heeft 
de eer de Kamer voor te stellen ten aanzien van dit adres 
over te gaan tot de orde van den dag; 

IX . een, van Laurentius Franciscus Hubertus Pieters, 
hoofdkommies der directe belastingen, enz. te Waubach. 

Adressant verzoekt de Kamer haar medewerking te willen 
verleenen, opdat hij in zijn vorige functie van hoofdkommies 
worde hersteld. 

Uw Commissie, van oordeel, dat in het request niets wordt 
medegedeeld waaruit blijkt dat aan adressant onrecht is ge-
sc-hied. heeft de eer de Kamer voor te stellen ten aauzien 
van dit adres over te gaan tot de orde van den dag; 

Z . een. van Willem Krijkamp, gep. rijksveldwachter, te 
Amersfoort. 

Adressant verzoekt bij de behandeling der nieuwe Pensioen-
irct zoodanige bepalingen te willen opnemen, dat de jaren, 

door hem als gemeenteveldwachter te Hilversum door-
gebracht, voor de berekening van zijn pensioen mede in aau-
merking zullen worden genomen. 

Uw Commissie, van oordeel dat dit verzoek onder de oogen 
zal kunnen worden gezien bij de behandeling der door de 
Regeering in uitzicht gestelde wetsontwerpen tot herziening 
der pensioenen, heeft de eer de Kamer voor te stellen dit 
adres ter griffie neer te leggen, tar inzage voor de leden; 

X I . een, van de Feministische partij. 
Adressante verzoekt het daarheen te willen leiden dat 

aan den wettelijken verzorger van eiken staatsburger tot aan 
het achttiende levensjaar een uitkeering worde gedaan van 
minstens f 4 per week. 

Uw Commissie, van oordeel dat in dit adres mededeelingen 
voorkomen waarvan de kennisneming voor de leden der 
Kamer van belang zou kunnen zijn, heeft de eer de Kamer 
voor te stellen dit adres ter griffie te deponeeren, ter inzage 
voor de leden; 

X I I . een, van Th. Jansz, te Amsterdam. 
Adressant verzoekt de pensioenen der oud-militairen gelijk 

te stellen met de tegenwoordige, plus een verhooging van 
100 pet. 

Uw Commissie, van oordeel dat dit adres mededeelingen 
bevat, waarvan de kennisneming voor de leden der Kamer 
van belang zou kunnen zijn, heeft de eer de Kamer voor te 
stellen dit adres ter griffie te deponeeren, ter inzage voor 
de leden; 

X I I I . een, van G. Branssen, te 's Gravenhage. 
Adressant verzoekt art._ 128 van de wet op de rijks-

inkomstenbelasting 1914 uit te breiden tot gepensioneerden 
die geen pensioensverhooging of duurtebijslag ontvangen en 
tot hen, die van een kleine rente moeten trachten rond te 
komen. 

Uw Commissie, van oordeel dat dit adres mededeelingen 
bevat waarvan de kennisneming voor de leden der Kamer 
van belang zou kunnen zijn, heeft de eer de Kamer voor te 
stellen het adres ter griffie te deponeeren, ter inzage voor 
de leden; 

XIV. een, van den R.-K. Onderwijzersbond in het bis-
dom Roermond. 

Adressant verzoekt de pensioenen der oud-onderwijzers 
gelijk te maken aan die van de onderwijzers die op het oogeu-
blik gepensionneerd worden. 

Uw Commissie, van oordeel dat dit adres mededeelingen 
bevat, waarvan de kennisneming voor de leden der Kamer 
van belang zou kunnen zijn, heeft de eer de Kamer voor te 
stellen dit adres ter griffie te deponeeren, ter inzage voor 
de leden. 

De Kamer vereenigt zich achtereenvolgens met de voor-
gestelde conclusiën. 

Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van wet tot 
vaststelling van een Wetboek van Strafvordering (18). 

Art. 1 komt in behandeling. 

De art t . 1 tot en met 13 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemminjr aangenomen. 

Beraadslaging over art . 14, luidende: 
„Wordt een strafbaar feit niet vervolgd of de ver-

volging niet voortgezet, dan kan de belanghebbende daar-
over beklag doen bij het gerechtshof binnen welks rec'its-
gebied de vervolging zou behooren plaats te vinden. Het 
gerechtshof kan den procureur-generaal opdragen te dien 
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aanzien verslag te doen en kan voorts bevolen dat de 
vervolging zal worden ingesteld ot' voortgezet. 

Het gerechtshof kan het goven van zoodanig bevel ook 
weigeren op gronden aan het algemeen belang; ontleend. 

De leden van het gerechtshof die over het beklag 
hebben gcooideald, nomen bij voorkeur geen deel oan 
de berechting." 

De beer van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Bij art. 14 
wordt behandeld het geval, dat aan het bevel tot niet-ver-
volging of niet-voortzetting van de vervolging op verzoek van 
den belanghebbende geen gevolg wordt gegeven. Nu zal ik 
mij niet begeven in de geleerde quaesties over de verschillende 
stelsels welke men daarbij kan huldigen, maar ik zou toch 
wel een vraag aan dezen Minister willen doen. 

In do Memorie van Toelichting wordt bij dit artikel gezegd: 
da t het mogelijk verkeerd gebruik van het aan het openbaar 
ministerie toegekende recht vordert, dat de beslissing tot niet-
vervolging van de zijde van het openbaar ministerie tot in 
hoogste instantie, dat wil zeggen, ook door de beslissing van 
den Ministervan Justitie gehandhaafd, niet onvoorwaardelijk 
de vervolging tegenhoudt. 

Dat wil dus dit zeggen, dat, wanneer de Regeering meent, 
dat een vervolging hoogst ongewenscht is, het hof dan toch 
tot die vervolging zal kunnen bevelen en nu is mijn Traag: 
neemt de tegenwoordige Minister de verantwoordelijkheid 
daarvoor op zich? 

Ik herinner de Kamer er aan, dat wij eenige jaren hebben 
gemaakt, of liever hebben moeten maken, zou ik haast zeggen, 
een wet waarbij het verboden werd een rechtsvordering in te 
stellen tegen vreemde Mogendheden. Wij hebben toen het 
feit gehad, dat een vreemde Mogendheid werd aangesproken 
in rechten, en de Kamer w erd toen door den Minister — het 
was toentertijd Minister Ort — een beetje gedwongen een 
wet te maken om dat te voorkomen. 

Dat toont inderdaad, dat, wanneer zelfs bij een dergelijke 
zaak als een civiel proces de belangen zoo groot kunnen zijn, 
dat men het inderdaad niet kan toestaan, dat de gewone weg 
van recht gevolgd wordt, dit ook hier kan gelden. 

Ik verwijs, — het artikel is natuurlijk den Minister niet 
onbekend, — naar hetgeen mr. Nederburgh geschreven heeft 
in het Tijdschrift voor Strafrecht, waarin hij m. i. te recht 
aantoont, dat er zaken van zoo groot belang kunnen zijn, 
geheimen van zoo kieschen aard, dat inderdaad niet kan toe-
gestaan worden, dat de gewone weg gevolgd wordt. 

Ik zou daarom bij den Minister er op willen aandringen, 
om te antwoorden op mijn vraag: neemt hij de verantwoor-
delijkheid op zich. dat inderdaad dit geheel en al onttrokken 
wordt aan het regeeringstoezicht. 

Zoo ja, dan zal ik mij er bij neerleggen, want ik ben niet 
voornemens bij de behandeling van dit ontwerp met allerlei 
amendementen te komen en telkens mijn opinie aan het oor-
deel van de Kamer te onderwerpen. Ik zal mij er toe bepalen 
enkele opmerkingen te maken die ik dan overlaat aan de 
betere prudentie van den Minister. 

De heer Heemskerk. Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Het geval, hetwelk zich voorgedaan heeft bij een 
eisch, ingesteld tegen een vreemde Mogendheid, onder het 
bewind van mijn geachien ambtsvoorganger, is geheel en al 
ongelijk aan het onderwerp, dat de geachte afgevaardigde 
hier ter sprake brengt. , 

Toen gold het een civiele actie, ingesteld tegen een vreeni-
de Mogendheid; daar ging het <m een quaestie van jurisd.e-
tie, om de vraag, hoever de jurisdictie van den Nederlaun-
.schen rechter zich uitstrekt. Toen bleek, dat de civiele partij 
zich daarom niet bekommerd had, kwam het aan de Reg*»c-
ring te recht voor — ik was het geheel met die opvatti;g 
eens —, dat het niet overgelaten moest worden aan een civiele 
partij om een deurwaarder te dwingen een exploot te doen, 
om een zaak aanhangig te maken, die viel buiten de juris-
dictie van den Nederlandschcn rechter. 

In dit ertikel wordt niets andeis gedaan dan dat men r»c-
stendigt het beginsel van art. 33 van het tegenwoordig Wet-
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boek van Strafvordering. Het eenig verschil met df* legea-
woordige wat is, dat in art. 33 de bedoelde bevoegdheid wwH 
toegekeuu aan do rechtbank en in dit wetsontwerp aan liet 
gerechtshof. Voor het overige blijft het precies hetzelfde 

Ik heb ook indertijd van mijn hoogloenuu' Modderman, 
later Minister van Justitie, geloerd dat eigenlijk Let mirare 
beginsel is, dat het Ü. M. en dus in hoogste instantie «u 
Minister van Justitie beslist over de vraag of vervolgd BO*t 
worden, maar dat het toch om redenen van practijk niet wr -
keerd is te achten dat de rechter, als vervolging wordt na.,-,' •• 
laten, daarover kan beslissen. Mij is geen voorbeeld beken I. 
dat die bevoegdheid van den rechter tol bezwaren aanleiding 
gegeven heeft. 

Ik kan dan ook den geachten afgevaardigde zeggen, dai iic 
de verantwoordelijkheid voor de bestendiging van den toe-
stand, met de enkele wijziging dat ïn plaats van de rechtb.ui.c 
het gerechtshof beslist, zonder eenig aarzelen durf te a;u.-
vaarden. 

Er kunnen natuurlijk gevallen zijn van delicaten aa . i . 
waarin vervolging beter achterwege blijft; in die gevallen 
kan men het gerust aan de prudentie van den rechter cvec-
laten. 

De heer Kleerekoper: Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft er op gewezen, dat bij niet-vervolging de belangheb-
bende zich moet wenden tot het gerechtshof, terwijl men 
zich vroeger eerst tot de rechtbank moest wenden. Men vindt 
dit ook later in dit wetboek terug. 

Ik zou den Minister willen viagon, waarop dit gegrond 
is. Waarom is het niet zoo gebleveu. dat de belanghebbende, 
die zich benadeeld acht door de niet-vervolging. twee in-
stauties houdt om tegen de niet-vervolging op te komen. 
Wij hebben nog onlangs kunnen bomerken, dat de vraag 
of een verdachte al dan niet zal worden vervolgd, in staat 
is de gemoederen in het volk in beweging ie brengen. 

De voorgestelde wijziging wordt in het Verslag verdedigd 
met deze argumentatie, dat het beter is dat het gerechtshof 
de beslissing neemt, omdat de rechtbank later ook een be-
slissing moet nemen in de zaak zelf. zoodat men anders een 
dubbele beslissing van hetzelfde college zou krijgen. 

Ik wil er de aandacht op vestigen dat. wanneer de zaak 
in appèl komt bij het hof. men dan toch niet aan dat be-
zwaar ontkomt, want dan moet het hof ook rechtspreken in 
de zaak waajover het in het vroegere geval. toen over de 
vervolging zeil' zou beslist worden, reeds recht gedaan heeft. 

Ik heb nog een tweede bedenking, waarover ik gaarne 
het oordeel van den Minister zou willen hooren. 

De bedenking dat anders dezelfde rechter nog eens recht 
doet in de zaak, terwijl hij over de vervolging reed.s heeft 
beslist, geldt toch alleen voor de kleine rechtbanken. Bij da 
groote is de practijk bijna altijd zóó. dat de beslissing wordt 
genomen door de burgerlijke kamer, terwijl later de zaak 
zelf bij de strafkamer komt, en het overgroot e aantal stvaf-
zaken komt in behandeling bij de groote rechtbanken. 

Nu is hier toch een allergrootst belang bij betrokken. 
Niemand — behalve misschien de heer Wijnkoop — wil het 
op-nortuniteitsbeginsel aanranden. Men ziet in de vrijheid 
van de parketten een grooten waarborg TOOT de recht:-~eker-
heid. Maar dan dient men dien dubbelen waarborg ooi; te 
behouden, eerst bij den rechter en dan bij het hof. Ik zou 
daarom gaarne hooren welke de voornaamste overwegingen 
geweest zijn om het aan de rechtbanken te ontnemen en uit-
eluitend bij het hof te brengen. 

De heer Heemskerk. Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! De vraag of de rechtbank of het hof' zal beslissen 
is een vraag, die mij voorkomt niet van buitengewoon gewicht 
te zijn. Men moet vooreerst wel bedenken, dat de gevallen, 
dat de rechtbank een vervolging laat uitgaan in een Kaak, 
waarin het openbaar ministerie niet heeft willen vervolgen, 
uiterst zeldzaam zijn. Maar het motief, waarom het be tr is 
het bij het hof te brengen, is dit, dat bij kleine rechi : nnken 
het zeer moeilijk zou zijn, dat dezelfde rechters, die tk ri heb» 
ben uitgemaakt vau de kamer, welke de vervolging heeft 
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gelast, niet zitten bij do behandeling der zaak, wat bij het 
bot gemakkelijk te vermijden is, omdat er bij het hof' wel 
genoeg leden zullen zijn. 

Dit is het eigenlijke motief om de zaak niet bij de recht* 
bank to brengen; een ander motief, dat mij voorkomt afdoen-
do IP ziji!, is niij niet bekend. Ik heb intusschen met het oog 
op dit motief geen aanleiding gehad om in deze bepaling van 
het ontwerp, die ik zoo heb gevonden, een wijziging te bren-
gen, en ik zio in het aangevoerde door den geachten spreker 
toch ook die aanleiding nog niet. 

Het ia eigenlijk niet een zaak waar appèl noodig is. In het 
tegenwoordig wetboek op de rechterlijke organisatie vindt 
meu in ; i i t . To iets, dat wijst op bemoeiing van het hof, maar 
niet op recht van appèl, Daar staat: 

,,l)o hoven zullen, indien dezelve door het beklag der 
belanghebbende partij, of op eene andere voldoende wijze, 
kennis dragen dat er verzuim heeft plaats gehad in het 
vervolgen van strafbare feiten, den procureur-generaal 

tsten, om te dien aanzien «an hen verslag te doen, en 
voorts kunnen hevelen, dat te dier zake het vereischtc 
gevolg worde gegeven, zoo daartoe termen zijn." 

Indien daaruit valt af te leiden, dat er zou zijn een recht 
van appèl, waarvan in de practijk nooit gebruik gemaakt 
wordt, wat hindert het dan, dat ten slotte de zaak bij het hof 
komt? De vraag is, of er zal vervolgd worden; dan komt de 
Stak in eerste instantie voor de rechtbank en staat de recht-
bank er zuiverder voor dan indien de zaak direct bij de reoht-
bank komt. 

Ik zon dus meenen, dat er uit practisch oogpunt tegen het 
voorgestelde geen bezwaren zijn. 

• 
De h^er Kleerekoper: Mijnheer de Voorzitter! Ik moet 

zeggen het niet goed te kunnen verklaren, dat de Minister 
het gewicht van dez<> zaak laat bepalen door de vraag of het 
dikwijls voorkomt, dat tegen niet-vervolging bezwaar wordt 
gemaakt, waar toch de Minister evengoed weet als ieder lid 
van deze Kamer, ja ik zou bijna zeggen als ieder uit het volk, 
dat het juist de zeer ernstige gevallen zijn, waarin protest 
tegen niet-vervolging opgaat. Ieder herinnert zich bij voor-
beeld de Papendreehtsche strafzaak, waar de quaestie van de 
niet-vervolging een van de kernpunten van die gerucht-
makende zaak is geweest. Uiteraard zal het niet dikwijls voor-
komen, dat tegen niet-vervolging wordt geprotesteerd, maar 
juist in die enkele gevallen komt het er uitermate op aan. 
En nu kan ik mij niet voorstellen, dat het bezwaar, dat in 
een kleine rechtbank zou worden gevonnist door dezelfde 
magistraten, die ook over de vraag van de vervolging hebben 
beslist, een motief zou kannen zijn om de garantie van thans 
te verzwakken, want de beslissing van de rechtbank en een 
zekere contröle-bevoegdheid van het hof zijn meer garantie i 
dan die. welke thans in de wet wordt opgenomen. 

Ik heb er over gedacht voor te stellen de oude macht van 
de rechtbank te herstellen, maar, ofschoon ik dat niet zal 
doen, kan het met het oog c.p de dingen, die in de toekomst 
kunnen gebeuren, zijn beteekenis hebben, dat reeds bij deze 
gelegenheid op die verzwakking is gewezen. 

De beraadslaging wordt gesloten en art. 14 zonder hoof-
delijke stemming aangenomen. 

De art. 15 tot en met 22 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 23, luidende: 
,,In alle gevallen waarin niet de beslissing door het 

rechterlijk college op de terechtzitting is voorgeschreven 
of aldaar ambtshalve wordt genomen, geschiedt de be-
handeling door de raadkamer. Echter geschieden op de 
terechtzitting onderzoek en beslissing omtrent alle vor-
deringen, verzoeken of voordrachten, aldaar gedaan. 

De raadkamejr is, op straffe van nietigheid, samen-
gete ld: . 

bij de rechtbanken en gerechtshoven uit drie leden; 
bij den Hoogen Rand uit vijf leden. 

— 22 APRIL 1920. 
ïtboek van Strafvordering. 

(van Doorn e. a.) 
Indien door de raadkamer een beslissing moet worden 

gegeven ua den aanvang van nat onderzoek op de terecht-
zitting, is zij zooveel mogelijk samengesteld uit de leden 
die op de terechtzitting over de zaak hebben gezeten. 

Het lid of plaatsvervangend lid dat als rechter- of 
ra'd;.'!.oer-conimissaiis eeuig onderzoek in do zaak heeft 
verricht, neemt, op straffe van. pie-tigbeid, aan de be-
handeling door de raadkamer geen deel." 

De heer van Doorn : Mijnheer de Voorzitter! Dij dit artikel 
komen wij voor het eerst aan de nietigheden, welke dit ont-
werp bedreigen. Ik maakte gisteren reeds de opmerking — 
een opmerking, die trouwens niet van mij is, maar door mij 
werd herhaald — dat dit ontwerp zijn groole kracht zoekt in 
het rondslingeren van allerlei nietigheden. Dat hebben wij 
ook hier. Als het ongeluk wil, dat een plaatsvervangend 
rechter-commissaris een <ln<x den rechter-commissaris, die 
wegens ongesteldheid afwezig is, vervangt en dan een onder-
zoek doet, b.v. een getuige hoort, en hij heeft dan later het 
ongeluk, wanneer do rechtbank en hij zelf misschien al ver-
geten zijn, dat dien dag een onderzoek heeft plaats gehad, in 
de raadkamer te gaan zitten, dan is eensklaps hetgeen die 
raadkamer beslist nietig. Ik begrijp, dat wanneer een derge-
lijke nietigheid wordt ontdekt nadat de zaak is behandeld in 
appèl en ook in cassatie, de zaak wordt teruggestuurd, maar 
of het in het voordeel van den beklaagde drekt, dat hij dio 
geheele fase weer moet doorgaan, weet ik niet. 

Ik zou echter willen vragen of dat noodig is. In art. 14 
hebben we een voorbeeld hoe dat gegaan is. In dat artikel 
stond oorspronkelijk: 

,,De leden van het gerechtshof die over het beklag 
hebben geoordeeld, nemen op straffe van nietigheid geen 
deel aan de berechting", 

maar do woorden „op straffe van nietigheid" zijn ver-
vangen door „bij voorkeur". Zou er nu bezwaar tegen zijn 
om ook in dit artikel te bepalen, dat het lid of plaatsvervan-
gend lid ,,bij voorkeur" niet aan de behandeling van de zaak 
riee-1 neemt? Daardoor zou voorkomen worden, dat een kleine 
fout, die men reeds lang vergeten is, als de zaak in openbare 
behandeling komt, tot volkomen nietigheid leidt. De straf, 
welke hier bedreigd windt, nl. nietigheid, is veel te zwaar 
en met eenigen practisahen zin is daaraan wel te ontkomen. 
Ik stel geen amendement voor, maar laat liet aan. den Minis-
ter over te beoordeel en of in mijn opmerkingen iets gelegen 
is, waaraan naar zijn meening al dan niet gevolg moet worden 
gegeven. 

Do heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde vraagt wat nietigheid 
beteekent. Dat 'heteekent, dat, indien de bepaling is over-
treden, het vonnis cassabel is en de Hcoge Raad de zaak dan 
naar een anderen rechter moet terugwijzen. Dat is, dunkt 
mij, ook de wijze, waarop de zaak zich in de practijk zal 
moeten radden. Het zal natuurlijk eeuig ongerief geven, 
maar, indien men dat niet bepaalt, blijft het voorschrift een 
nudum praeceptum. 

Dan zou de overtreding van dit lid verder geen gevolgen 
hebben. Wanneer men een voorschrift geeft als dit en men 
zet er niet bij „op straffe van nietigheid", dan is het öf een 
nudum praeceptum öf ee;i dubbelzinnigheid, en daarom meen 
ik, dat het 'beter is „op straffe van nietigheid" te laten 
staan. 

De heer van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp 
zeer goed, dat waar de Minister zegt, dat deze bepaling moet 
blijven, de zaak beslist is. Maar men kan dan krijgen, dat men 
door den cassatierechter gedwongen wordt de geheele zaak 
weer te behandelen. AVauneer nu blijkt, dat er in raadkamer 
iets gebeurd is niet precies volgens de wet, is dat dan nog 
te herstellen bij de r;enbave zitting of moet men dan 
doorgaan, zich grondende op de stukken, waaraan nietigbeid 
kleeft? Nu zegt de Minister dat dit zaken zijn van ernstigen 
aard en er dus nietigheid tegen bedreigd meet worden. Maar 
een zelfde nietigheid wordt in het volgende artikel bedreigd 
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tegen in mijn oog zeer onbeduidende zaken. Gesteld dat bijv. 
«en klerk een naam verkeerd scbx-ijft of weglaat, dan is de 
geheele beschikking nietig. l\Tu kan men zeggen, dat als men 
geen nietigheid bedreigt de vonnen niet in acht worden ge-
nomen, maar dit is een verwijt tegen de rechterlijke macht, 
terwijl het bij art. 14 niet is uitgesproken. Waarom heeft 
men daar niet nietigheid bedreigd? Omdat men gevoelde, 
dat men tot bezwaren kan komen betreffende het aantal rech-
ters en raadsheeren, en dat kan ook gebeuren bij kleinere 
rechtbanken. Daar zijn soms geeu rechters genoegen zal dan 
iemand, die aan het onderzoek heeft deelgenomen, ook in 
raadkamer moeten zijn, tenzij men de geheele zaak stilzet, 
omdat er nietigheid wordt bedreigd. Waarom kan men nu 
niet zetten, dat zij bij voorkeur geen deel zullen nemen aan 
de raadkamerP Men moet naar mijn meening in deze ver-
trouwen hebben in de leden van de rechtbanken, dat zij niet 
met opzet zullen ingaan tegen hetgeen de wet wenscht. Maar 
ik begrijp, dat waar de Minister met sterke stem heeft gn-
zegd, dat hij deze bepaling wil behouden, mijn zwakke stem 
bem daarvan niet zal afbrengen. 

De heer van BMM van Yssolt: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wensch met enkele woorden het betoog van den heer van 
Doom te ondersteunen. Wat hij gezegd heeft wil mij voor-
komen volkomen juist te zijn. Het is in het algemeen waar, 
dat het niet gewenscht is, dat een raadsheer of reehter-com-
missaris, die aan het vooronderzoek heeft deelgenomen, niet 
zit in raadkamer, maar het geval kon zich voordoen, dat het 
noodzakelijk ia. vooral bij de rechtbanken tweede klasse, en 
dan gaat het niet aan, dat zulk een rechter niet kan zitten in 
raadkamer. Nu heeft de Minister geantwoord, dat het zich in 
de practijk wel zal redden, maar het gevolg kan zijn, dat de 
geheele behandeling van de zaak nietig is. Ik zou het daarom 
aangevelenswaardig vinden als de Minister van Justitie ge-
volg zou willen geven aan den wensch van den heer van Doorn. 
en de woorden „op straffe van nietigheid" veranderen in „bij 
voorkeur". 

Men mag toch wel zooveel vertrouwen hebben in de rech-
terlijko macht, dat men aanneemt, dat zij zich zooveel moge-
lijk zal houden aan die bepaling. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Het spijt mij, maar ik kan geen gevolg geven 
aan den wenk om een wijziging in het artikel aan te brengen. 

De heer van Doorn vroeg: waarom moet deze bepaling in 
het wetboek staan? Ik zou daarop willen antwoorden met een 
wedervraag: waarom heeft de geachte afgevaardigde geen 
amendement voorgesteld? Dan tcch hadden wij deze zaak 
kunnen nagaan. Wanneer men met een dergelijke bedenking 
pas komt in de openbare vergadering, zal men mij in den regel 
niet spoedig bereid vinden wijziging aan te brengen. Aan den 
wensen van den geacht en afgevaardigde ware wellicht op 
verschillende wijzen te gemoet te komen, maar ik had de zaak 
van te voren moeten overwegen. 

Thans meet ik het artikel laten, zooals het ia. 

De beraadslaging wordt gesloten en art. .23 zonder hoofde-
lijke stemming aangenomen. 

De artikelen 24 tot en met 29 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

, Beraadslaging over art. 30, luidende: 
,,In alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt 

gehoord, onthoudt de verhoorende rechter of ambtenaar 
zich van alles wat de strekking heeft eene verklaring te 
verkrijgen, waarvan niet gezegd kan worden dat zij in 
vrijheid is afgelegd. De verdachte is niet tot antwoorden 
verplicht. Hiervan wordt hem vóór het verhoor mededee-
ling gedaan. Van deze mededeeling wordt in het proces-
verbaal van het verhoor melding gemaakt. 

De verklaringen van den verdachte, bepaaldelijk die 
welke eene bekentenis van schuld inhouden, worden in 

(van Rappard e. a.) 
het proces-verbaal van het verhoor zooveel mogelijk in 
zijne eigen woorden opgenomen." 

Do heer van Rappard: Mijnheer de Voorzitter! Teg?n 
art. 30 heb ik bezwaar en bepaaldelijk tegen de woorden van 
dat artikel: 

,,De verdachte is niet tot antwoorden verplicht. Hiervan 
wordt hem vóór het verhoor mededeeling gedaan." 

Ik stel op den voorgrond dat ik mij niet kan vereenigen 
met tal van methodes door politie en rechters-commissarissen 
te baat genomen om iemand tol bekentenis te dwingen, als 
daar zijn een belofte: nis je bekent, krijg je minder straf, 
of een bedreiging: als je niet bekent, krijg je hooger straf. 
Dwang uit te oefenen om te trachten een bekentenis te ver-
krijgen is hoogst onrechtvaardig, en voornamelijk komt het 
bezwaar aan den dag als iemand later toch onschuldig blijkt. 

Art. 30 gaat mij echter te ver. De rechtercommissaris 
toch komt in een onmogelijke positie tegenover den vei-
dachte. doordat hij moet zeggen: ge behoeft niet te antwoor-
den. Wat voor bezwaar is er in gelegen den verdachte een 
fatsoenlijk verhoor te doen ondergaan? Het belang der 
gemeenschap eischt, dat een schuldige gestraft worde, doch 
het is zeer zeker ook ten nadeele van den verdachte als hij 
op vragen van den rechter-cominissaris niet antwoordt. Er 
kunnen omstandigheden zijn, die zeer zeker verzachtend kun-
nen genoemd worden. 

De president van het gerechtshof te Leeuwarden, de heer 
Fockema, heeft een zeer lezenswaardig artikel in dit verband 
geschreven in het Weekblad van het Recht, n°. 10532. Hij is 
mijn nieening toegedaan en zegt: 

,,De bekentenissen zullen dikwijls op den aard van 
het misdrijf een juister licht werpen dan langs anderen 
weg is te verkrijgen. Zij zullen soms de aandacht vesti-
gen op omstandigheden, die ten voordeele van verdachte 
pleiten en die alleen bij tijdige mededeeling kunnen wor-
den onderzocht. De bekentenis reeds tegenover den rech-
ter-commissaris kan dus zijn in het belang van den ver-
dachte, ook al is hij zich zelt van dit belang niet bc-
wust." 

Mijnheer de Voorzitter! Dit artikel strookt niet, zooals ik 
zeide, met de belangen van den verdachte, althans er kunnen 
zich omstandigheden voordoen, dat het stommetje spelen eer-
der nadeelig dan voordeelig voor den verdachte wordt. 

Ik lees iu het Kort Verslag, dat de Minister gisteren heeft 
gezegd: 

„Spieker meent zelfs, dat men ten aanzien van de rech-
ten van den beklaagde wat te ver is gegaan. In hoeverre 
dat anden moet wezen, kan bij de artikelen worden na-
gegaan." 

Welnu, ik hoop, dat de Minister bij dit artikel zal nagaan, 
in hoeverre het mogelijk is aan mijn bezwaren te gemoet te 
komen. 

De heer vau Schalk: Mijnheer de Voorzitter! Ook in vind 
de bepaling, dat aan den verdachte moet worden mededeeling 
gedaan, dat hij niet tot antwoorden verplicht is, niet bijzon-
der gelukkig. Naai mijn meening moet het in het strafproces 
er om te doen zijn, de waarheid aan liet licht te brengen en 
gegevens te verkrijgen van alle mogelijke zijden, in de eerste 
plaats von dengene die beticht wordt het strafbare feit te 
hebben gepleegd. Door nu den verdachte opzettelijk er op 
opmerkzaam te maken, dat hij niet verplicht is te antwoorden, 
geeft men hem als het ware te kennen: houd je mond maar. 
Het gevolg zal dan ook zijn, dat in tol van gevallen de be-
klaagden niets zeggen, terwijl zij anders misschien van plan 
waren de waarheid te zeggen. Zij zullen denken: laat ik voor-
ziehtig zijn, want wie praat, praat allicht te veel en dan vlieg 
je er in. Ik kan mij dus niet goed met dit voorschrift vereeni-
gen. Alleen zou ik een uitzondering willen maken voor den 
gedetineerde, die geeu raadsman tot zijn beschikking heeft; 
ik geloof, dat dan de bepaling als correctief kan werken. Maar 
als hrj een raadsman te zijner beschikking heeft, die controle 
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kou uitoefenen Icn mnii tn vun de Trafftll, die hem gesteld 
worden, acht ik deze bepaling niet noodig. 

Art. Ü0 geeft mij nog aanleiding een endere vraag te stel-
len. Br wordt in dit artikel voorgeschreven, dat de verhoo-
reude rechter of ambtenaar zich onthoudt van alles wat do 
•trekking heelt een verklaring te verkrijgen, waarna niet 
getand kan worden dat zij m vrijheid ia afgelegd. Men vindt 
hetzelfde in ari. i JÖ voor wat betreft het vertioor van getuigen 
door den recht : • nniiaWTIB en in art. 27ü voor wat betreft 
het. verhoor rui n verdachte en van de getuigen door den 
rechter. 

Blijkbaar is bedoeld, dat de instrueerende en vragende 
ambtenaar geen strikvragen mag stellen. Maar zijn nu ook 
Verboden de zoogenaamde suggestieve vragen 'i Het komt vaak 
voor, dat een getuige voor de rechtbank komt en dat de presi-
dent niet. wat ook moeilijk van hem is te vergen, de geheelc 
laak in zijn hoofd heeft. Hij heeft het relaas van de feiten, 
zoouls zij in de iiistructie opgeteekend zijn, voor zich op 
papier. Xu zegt hij bijv. tot den getuige: Getuige, gij hebt 
•op 22 April 1920 geloopen op den weg van Wassenaar naar 
deu Haag, nietwaar}1 Dan zegt de getuige: Ja, edelachtbare. 
Gij hebt daar ook gezien, dat de beklaagde en getuigen, die 
achter u zitten, in een gevecht gewikkeld waren, nietwaar? 
Ja , mijnheer de president. Hebt gij ook niet gezien, dat de 
beklaagde een blinkend voorwerp of mes in de hand had!J 

Antwoord: Ja , president. Dit zijn zuiver suggestieve vragen, 
waarbij al op het antwoord wordt vooruitgeloopen. Getuigen, 
die de uoodige présence d'esprit hebben en handig en gevat 
zijn, blijven hierbij zich zelf. maar de eenvoudige man, die 
niet verdacht is op dergelijke vragen, heeft de neiging liet 
antwoord te geven dat hem gesuggereerd wordt door den 
ondervrager, al zou dat antwoord ook niet geheel met de 
feiten Hoppen. 

JMu lijkt het mij niet verdedigbaar, dat de president of de 
rechter-commissaris of' wie don ook de bevoegdheid krijgt, om 
zoodanige vragen te stellen, waardoor hij het in de macht 
heeft het onderzoek te leiden in de richting, die hij aan de 
zaak wil geven. 

Daarom zou ik den Minister willen vragen, of het ook de 
bedoeling is, dat die soort van vragen uitgesloten zijn. Ik 
geloof, dat daardoor het belang van het onderzoek zeer gebaat 
zou zijn. 

De heer KUrrekopor: Mijnheer de Voorsitter] Ik geloof, 
dat de critiek, welke tot dusver in het land was geoefend op 
do wijze, waarop dikwijls buitengerechtelijke bekenteniswtn 
werden geforceerd, er toe beeft geleid, om tot het andere 
uiterste over te slaan en de verplichting aan den rechter OJI 
te leggen, om telkens den beklaagde bij voorbaat er ran t« 
herinneren — ten aanzien van een intelligenten beklaag1.» 
volkomen ten overvloede —, dat hij geen antwoord behoeft te 
geven als hij daarin geen zin heelt. Ik heb reeds gisteren i;. 
een onder verband de opmerking gemaakt, dat van een ni'n 
of meer ideëel© opvatting van het strafproces in dit gansohe 
systeem niets terechtkomt. Men zou immers; zoo onderstellen, 
<iat het uitgangspunt van een strafvervolging dit is, dat de 
rechter altes moet doen om te bevorderen, dat de verdacn;o 
tot het inzicht komt van hetgeen hij misdreven heeft. D-it 
moei psychologisch de doelstelling van een straf vervolg u:,» 
zijn. Men kan zich dus voorstellen, dat in een Wetboek v.:n 
Strafvordering zon zijn voorgeschreven, dat degeen, die het 
verhoor leidt, tot den beklaagde kon zeggen: het is uw be-
lang om nauwkeurig te overwegen wat gij zegt, maar het is 
boven alles uw belang, dat gij mij de waarheid zegt. 

Ik hoor den heer van Sasse van Ysselt „neen" zeggen. Ik 
kan mij voorstellen, dat die geachte afgevaardigde, na j a r e v 
lang in de practijk te zijn geverseerd, het min 01 meer „graue 
Theorie" vindt, dat de leider van het onderzoek den plicht 
zou hebben, om tot den beklaagde te zeggen: het is Doren 
alias uw belang, dat gij hier zegt, hoe het geweest is. Maar 
wat men daarover ook moge zeggen, dat zal mij niet waar-
houden als mijn vaste overtuiging uit te spreken, dat, wa.v-
neer een strafvervolging eenigszins aan een ideëele doelstel-
lmg kon voldoen, het zoo zou moeten kunnen gebeuren, dat 
er tusschen dengene, die namens de gemeenschap optreedt, 

rG. — 22 APRIL 1920. 
Wetboek van Strafvordering. 

t 
(Uleorokoper e. a.) 
ei. dengene, die ei als verdachte staat en niet behoeft te «e^« 
gen, wat hij niet heeft gedaan, doch enkel wat hij wel ye-
Üaan heeft, een psychologisch contact bestond, zoodat de lci-
iier van het onderzoek tot den verdachte kon zeggen: ik dring 
er bij u op aan, de waarheid te zeggen. Nu ga ik een weinig 
verder: waar wij hebben, dat de rechter om te vonnissen een 
il rl lelijk bon ijs behoeft en een intieme convictie, en waar b#' 
voor de juiste vorming van een intieme convictie toch noodig 
is, dat het ondenoek zou beginnen met den dringenden c;i-
roep van den rechter: zeg mij alles 

De heer Bresselhuys: En beken maar! 

De heer Kleerekoper: Hoe meer de heeren. die ik, wat 
hun bekwaamheid en ervaring betreft, ten volle respecteer, 
hetgeen ik betoog als onmogelijk qualificeeren, des te meer 

I toonen zij aan, hoe ver in onze samenleving een strafver-
volging verwijderd is van de eenvoudige doelstelling, dat de 

I rechter peilt het hart van den beklaagde en hem zegt: leg 
I uw hart voor mij open; ik beu uw vijand niet, maar de man 

om te hooren wat gij gedaan hebt en na te gaan hoe gij tot 
i uw daad gekomen zijt: leg mij volkomen uw motieven bloot 
i en geef u eerlijk aan mij over; ik ben niet van plan iets anders 

te doen dan wat in uw belang en in dat van de gemeenschap is. 
Mijnheer de Voorzitter! Hier komen wij tot het andere 

uiterste. Hier moet de rechter tot den verdachte zeggen: ik 
deel u bij voorbaat mede, dat gij niets behoeft te zeggen; 
wat gij niet zeggen wilt, zeg dat niet. Wanneer men het in 
Bijbdseheu trant zou willen uitdrukken, zou men kunnen zeg-
gen: de president kan den beklaagde aansporen om zijn hart 
te verharden en niet te spreken. Dit werpt wei het treffendste 
licht op den aard en de psychologie van de strafrechtspleging 
in onze samenleving. 

Wanneer men nu bij amendement had voorgesteld, deze 
woorden te schrappen, nadat zij eenmaal in het regeerings-
voorstai hebben gepareerd, dan zou natuurlijk door die schrap-
ping het gevaar ontstaan dat men zegt: de plicht van den 
beklaagde om te antwoorden is thans komen vast te staan. 
Wanneer men in een gewone vergadering voor een dergelijke 
complicatie staat, stelt men een motie voor om ten aanzien 
van het agendapunt over te gann tot de orde van den dag, 

: maar een dergelijke gedragsregel is hier niet mogelijk. Daar-
I om zou ik op den Minisier een dringend beroep willen doen 

om zijn voorstel terug te nemen, onder authentieke toelich-
ting, dat desondanks blijft vaststaan de vrijheid van den 
beklaagde om al of niet te antwoorden. 

De he°r tfarchant: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou het in 
| h o o n mate betreuren, indien deze woorden zouden worden 

geschrapt. Men meet zich van het verhoor van een verdachte 
in eenigeiiei voorafgaande phase van de behandeling der zaak 
ter terechtzitting niet maken een idyllische voorstelling. De 
regel is het in 90 pet. der gevallen dat, wanneer die ver-
vol ging wordt ingesteld, de officier zoowel als de rechter-com-
missaris uitgaan van de gedachte, dat de verdachte schuldig 
is en daaruit dus halen wat er uit te halen is. Wanneer in 
een aan de openbare zitting voorafgaande phase de verdachte 
een antwoord geeft, dat hetzij een uitdrukkelijke erkenning 
van schuld is, hetzij als zoodanig kan worden beschouwd, zal 
hij hangen ; komt hü daarop ter openbare terechtzitting terug, 
dan wordt gezegd: O, je bent door je advocaat ingelicht, dat 
je je vergaloppeerd hebt, je hebt eenmaal bekend, en daarop 
word je veroordeeld. De bewijslast rust dus niet meer op het 
O. M., maar op den verdachte, die moet bewijzen, dat hij 
niet schuldig is. Waar wij ons moeten plaatsen op den 
grondslag van de practi;k, heeft de Regeering juist gehandeld 
door deze bepaling op te nemen en mag zij niet worden ge-
schrapt, want daarin zou liggen de vingerwijzing, dat de 
verdachte verplicht is te antwoorden. Het is inderdaad 
wenschelijk, dat de waarheid bliike in het vooronderzoek, 
maar bij de wijze, waarop dit wordt geleid, is het een niet 
te missen waarboig voor den verdachte, dat gezegd wordt: 

f ij hebt het recht uw mond te houden als gij dat in uw 
elang acht. 
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De Leer Dressellniys: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch 

met een enkel woord te ondersteunen hetgeen de heer Mar-
ch' / l t gezegd heeft. 

De toestand is immers zoo, dat moet worden getracht in 
deze wet te verkrijgen .,fair play", zoodat do beklaagde vrij 
6taat tegenover den onderzoekenden ambtenaar of' rechter en 
zekerheid heeft dat wat hij zegt in volkomen vrijheid gezegd 
wordt. 

Men mag voorts niet vergeten, dat de psychologie van den 
beklaagde een zeer bijzondere is. Stel u voor iemand, die 
plotseling uit zijn zaken wordt weggerukt, misschien is aan-
gehouden en voor den rechter-commissai'is gebracht, zonder 
in dit stadium van het proces nog precies te weten wraarvan 
hij beschuldigd wordt. Wanneer zoo iemand yoor het eerst 
door den rechter-comniissaris wordt gehoord, is hij natuur-
lijk sterk onder den indruk der omstandigheden en het zou 
een zeer gevaarlijk experiment zijn, met krasse middelen zoo 
iemand te brengen tot de verklaring van hetgeen ds weder-
partij meent dat de waarheid is. Vandaar ook, dat men in 
Engeland zelfs zoo ver gaat, dat het eigenlijke vooronderzoek 
niet bestaat en dat de verdachte alleen gebracht wordt voor 
den inspecteur van de politie ter plaatse, die hem voorhoudt 
dat al wat hij zeggen zal tegen hem gebruikt zal worden ; 
voorts onthoudt de politie zich van alle vragen behalve die 
naar naam en woonplaats. De vraag, of de verdacht* het feit 
gepleegd heeft, of in hoeverre hij aan het feit delx>t is, komt 
bij het vooronderzoek door de Engelsche politie tegenover 
hem zelf in het geheel niet ter_ sprake. 

Bij het opstellen van het nieuwe wetboek heeft men ge-
tracht dit beginsel te huldigen, door het voorschrift den ver-
dachte te waarschuwen, dat hij op elke vraag die hem een 
gevaarlijke vraag lijkt kan weigeren te antwoorden. Men wil 
dus voorkomen, dat de man in dit stadium van hei onderzoek 
verklaringen zou afleggen, die later bij rustige overweging 
hem ten onrechte in hooge mate_ bezwarend zouden blijken 
te zijn. Ik vind deze bepaling juist de beste .Uiting1 van den 
nieuwen koers, dien w-ij uit willen, van gelijkheid — voor 
zoover dat mogelijk is — tusschen het O. M. en den ver-
dachte. 

Nu zou de heer Kleerekoper wenschen, dat de gemoedelijke 
rechtcr-commissaris tot den verdachte zou zeggen: leg gerust 
uw hart voor mij open, terwijl wij weten dat de man die dat 
vraagt zoekt en zoeken moet naar het bewijs, dat de ver-
dachte het strafbare feit heeft gepleegd. 

De heer D n j i : Het schandaal is dat, zocals de heer 
Marehant aangaf, de rechter niet Objectief ..zoekt" naar de 
waarheid, maar zoekt naar argumenten, die zijn reeds vooraf 
vaststaand oordeel kunnen bevestigen. 

De heer Dresselhuys: Dit deze interruptie blijkt, dat de 
heer Duys blijkbaar niets begrijpt van ket_ karakter van den 
rechter-coinniissaris. De rechter-commissaris is geen rechter, 
maar een onderzoeker. Hij moet niet oordeelen, maar zoeken; 
en omdat hij zoeken moet, wil hij ook succes hebhen, wil hij 
den schuldige vinden dien hij zoeken moet, wil hij de be-
wijzen van cïe schuld vinden. Wanneer nu die man, h 1'instar 
van den heer Duys, zich zou onthouden van elk middel om 
dat zoeken toe Ie passen, zou hij zijn taak niet begrijpen. 
Aan den anderen kant echter wordt in het wetsontwerp de 
waarborg gegeven, dat hij slechts zal zoeken niet zulke mid-
delen, dat later ieder zal zeggen: die,verklaring is in absolute 
vj-ijheid afgelegd. Ik zou het dus een achteruitgang achten, 
wanneer de Minister gehoor zou geven aan den aandrang van 
den heer Kleerekoper en terug zou keeren tot het inquisi-
tüijaal onderzoek. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer van Schaik heeft gevraagd, of de uit-
drukking, dat de verhoorende rechter of ambtenaar zich zal 
onthouden van alles, wat de strekking heeft een verklaring 
te verkrijgen, waarvan niet gezegd kan worden, dat zij in 
vrijheid is afgelegd, zich ook verzet tegen het doen van_sug-
gestieve vragen en van strikvragen. Ja , Mijnheer de Voor-
Bitter, dat blijkt ook wel uit de uitvoerige toelichting op 
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art. 30 en uit de zeer beknopte toelichting op art. 176, waarin 
venvezen wordt naar art. 103 van het bestaande Wetboek 
van Strafvordering. Een strikvraag is toch eigenlijk niet 
andere dan feu specimen van een suggestieve waag. Ken 
strikvraag is een vraag, waarbij verondersteld wordt' een 
zeker feit, waaraan de juistheid eigenlijk nog niet vaststaat 
en dat dus wordt gesuggereerd, en zoo is het ook met een 
suggestieve vraag in het algemeen. 

Ér zijn ook andere manieren van te suggereeren. bijv. 
door te zeggen: is het niet zoo, of. is dat en dat niet zoo ge-
beurd? Intusschen, er is toch ook nog iets anders. Indien 
naar het oordeel van den vevhcoreiiden rechter door yei-
schillende omstandigheden, die hem van elders bekend zijn, 
een zeker feit is komen vast te staan, dan staat het hem wel 
vrij, den verdachte mede te deelen: dat en dat is door dien 
en dien verklaard, en nu zou ik van u willen vernemen 
wat gij daarop hebt te antwooideu. De verdachte moet dan 
zelf weten of hij op die vraag wil antwoorden, naa r het op 
een dergelijke wijze vragen acht ik wel geoorloofd. 

En nu.de vraag, of de verdachte tot antwoorden verplicht 
moet zijn. Mij dunkt, dat is eigenlijk geen vraag; hij is 
evenmin als naar het tegenwoordig recht tot antwoorden 
verplicht. Als de man het stilzwijgen wil bewaren, is daar-
aan niets ie doen. Het zou kunnen zijn. dat indien een ver-
dachte op alle vragen een verkeerd of geen antwoord geeft, 
dit ten slotte zeer tot zijn nadeel zou wezen, maar het kau 
ook voorkomen, dat daardoor de waarheid niet voldoende 
bewezen zou kunnen worden en vrijspraak zou moeten volgen, 
terwijl de man toch schuldig is. Dat is een gevaar, dat men 
op den koop moet toenemen. Daaraan is niets te doen, om-
dat men een verdachte niet kan dwingen te antwoorden. 
Vroeger had men daarvoor de pijnbank, maar ik geloof niet, 
dat iemand die pijnbank weer zou willen invoeren, en onder 
de tegenwoordige recht sbedeeling hier te lande kan zij zeker 
onmogelijk worden ingevoerd. Maar daaruit volgt, dat men 
er zich rekenschap van moet geven, dat een verdachte niet 
verplicht is te antwoorden. 

Do quaestie loopt nu dus alleen nog over de vraag, of men 
dit aan den verdachte moet meedeelen. In het óntwerp-
Strafvordering. zooals het oorspronkelijk bij de Kamer is 
ingediend, was die mededeeling niet voorgeschreven, maar 
blijkens bet Verslag verlangde de Kamer een redactie, waar-
in de zin was opgenomen: 

..Hiervan wordt hem vóór het verhoor mededeeling 
gedaan." 

en aan dat verlangen der Kamen* is door mijn geaenfcen 
ambtsvoorganger voldaan. Dat was de oude Kamer, zegt 
men hier, en die was natuurlijk veel minder goed dan de 
tegenwoordige, maar de loop van zaken is zoo geweest, en 
er was voor mij geen aanleiding, daarin wijziging te brengen. 

Nu wil ik erkennen, dat de rechter-commissaris het op eeu 
zeer onhandige wijze zou kunnen meedeelen, maar het zou 
ook verkeerd wezen, wanneer de rechter-commissaris handelde 
op de wijze, die de heer Kleerekoper hier beschreven heeft 
en hij zeide tot den verdachte: mijn goede vriend, ik ben uw 
vijand niet, zeg mij de waarheid, het zal in uw voordeel zijn. 
Dat moet de rechter-commissaris ook niet doen, want hij kan 
er niet voor instaan, wat dan ten slotte de uitspraak van de 
rechtbank zal zijn. Maar indien de rechter-commissaris buut-
weg tot den man zegt: ge behoeft mij niet te antwoorden, zou 
dat zeker ook verkeerd zijn. Hij zal hem op een verstandige 
wijze moeten zeggen, dat hij niet verplicht is te antwoorden, 
maar dat hij zelf moet weten, wat het beste is. 

Ik zie daarin geen bezwaar. Zijn er leden, die daartegen 
overwegende bezwaren hebben? Er bestaat het recht van 
amendement, dus de Kamer kan er over beslissen. 

Men mag hier veronderstellen, dat de rechter-commissaris 
op verstandige en tactvolle wijze aan de verplichting, die 
hem hier wordt opgelegd, zal voldoen. 

En wat is nu de zaak? Het zal in^sommige gevallen voor 
den verdachte veel beter zijn, rechtuit te spreken en alles te 
vertellen, maar er kunnen andere gevallen zijn, waarin hij 
het in zijn belang zal achten, dat niet te doen, en zal hij 
onder sommige omstandigheden een verkeerd antwoord geven 

http://nu.de


1930 

70ste VERGADERING. — 22 APRIL 1920. 
18. Vaststelling' van een Wetboek van Strafvordering. 

(Minister Heemskerk e. a.) 
en onder andere omstandigheden in het geheel geen antwoord. 
Wat zal nu voor de rechtspleging het best zijn ? Dat staat nog 
te bezien. Het kan zijn dat een zeer listige verdachte zoo 
hlimme antwoorden in strijd met de waarheid geeft, dat 
daardoor het onderzoek in hooge mate wordt bemoeilijkt, 
maar wanneer een verdachte denkt: ik kan zwijgen, worden 
sommige punten niet opgehelderd en wordt wel is waar het 
bewijs niot door een bekentenis verkregen, maar wordt het 
verkrijgen daarvan op andere wijze toch niet bemoeilijkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Nog een enkel woord. De heer van 
Schalk zou onderscheid willen maken voor het geval een ver-
dachte, die gedetineerd is, geen raadsman heeft. Daartegen 
zou ik toch wel eenig bezwaar hebben. Ik ben .wel voor het 
betrekken van den raadsman in het onderzoek in een vroeg-
tijdig stadium, omdat dit aan den verdachte het middel kan 
geven om zekere belangrijke feiten onder de aandacht van den 
rechter te brengen. Maar dat moet niet het karakter hebben, 
dat de raadsman en de verdachte samen voor den rechter-
eommissaris zitten en de raadsman zegt: Gij moet dit ant-
woorden en gij moet dat antwoorden. Als de heer van Schaik 
dat niet beweerd heeft, geloof ik, dat het verschil tusschen 
een verdachte met of zonder raadasman werkelijk niet ge-
maakt kan worden. De aanwezigheid van een raadsman is in 
het geheel niet noodig; wanneer de verdachte niet de ver-
plichting heeft om te antwoorden moet hij zelf maar weten, 
op welke wijze hij zich uit de zaak zal redden en indien hij 

ihij zuiver staat, zal hij in den regel wel weten, wat hij te 
! antwoorden heeft. Daarom geloof ik werkelijk, dat er geen 
gevaar van deze bepaling te duchten valt. 

De beraadslaging wordt gesloten en artikel 30 zonder hoof-
delijke stemming aangenomen. 

Artikel 31 wordt aonder beraadslaging en zonder hoofde-
lij ke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Door de Regeering is na het uitbrengen 
tvan het Verslag een wijziging gebracht in art. 31a en andere 
artikelen. 

\ Ik verzoek de Commissie van Voorbereiding haar oordeel 
!over deze wijzigingen mede te dcelen. 

! De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding : Mijnheer de Voorzitter! Bij de Commissie bestaat 
tegen al de wijzigingen, na het Verslag aangebracht, geon 
bezwaar, voor zoover er geen amendementen zijn voorgesteld, 
in welk geval de Commissie zich haar meening voorbehoudt. 

i 
I Art. 31a wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artt . 32 tot en met 34 worden achtereenvolgens zonder 
• beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 35, luidende: 
„De verdachte is te allen tijde bevoegd een of meer 

raadslieden te kiezen. , 
Tot de keuze van een of meer raadslieden is ook de 

wettige vertegenwoordiger van den verdachte bevoegd. 
Is de verdachte verhinderd van zijn wil te dien aan-

zien te doen blijken en heeft hij geen wettigen vertegen-
woordiger, dan is de meest gereede der bloed- of aan-
verwanten, tot den vierden graad ingesloten, tot die 
keuze bevoegd. 

De ingevolge het tweede of het derde lid gekozen 
raadsman treedt af, zoodra de verdachte zelf een raads-
man heeft gekozen.", 

waarop een amendement is ingediend van de keeren Reij-
mer van Dijk, Zijlstra, Stulemeijer, Bomans, bwane, Mar-
chant, Dresselhuys, van Eappard en Oud, strekkende oni 
tusschen de woorden „dan i s" en ,,de meest gereede in te 
voegen de woorden „zijn echtgenoot of by gebreke van 
dezen". 

(Beijmer e. a.) 
De heer Reijmer verkrijgt het woord tot toelichting van 

het amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou een 
enkel woord over het door mij ingediende amendement willen 
zeggen. Art. 35 regelt de keuze van den raadsman. In dit 
artikel worden de personen opgesomd, die bevoegd zijn, den 
raadsman te kiezen en uit die opsomming vloeit dus voort, 
dat door geen andere personen dan de in het artikel genoemde 
de keuze van den raadsman kan worden eedaan. Bij lezing 
van het artikel wilde het mij voorkomen, dat daarin een 
verzuim is gepleegd. Wordt het artikel ongewijzigd aange-
nomen, dan is wel een neef of nicht van den verdachte be-
voegd, een raadsman te kiezen, maar degeen, die in de eerste 
plaats aangewezen is om een raadsman te kiezen, de echt> 
genoot of echtgenoote, heeft daartoe de bevoegdheid niet. 
Ik acht dit minder gelukkig en minder juist en daarom heb 
ik een amendement ingediend om in de eerste plaats de echt-
genoote van den verdachte in de gelegenheid te stellen, zich 
te beraden over de keuze van een raadsman. 

Ik hoop, dat de Minister tegen het door mii ingediende 
amendement geen bezwaar «al hebben. . j 

Aangezien het amendement door tien leden is onderteekend, 
maakt het een onderwerp van beraadslaging uit. | 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Tegen het denkbeeld, om de echtgenoote in de 
gelegenheid te stellen om een raadsman aan te wijzen, heb ik 
geen bezwaar. Maar als ik goed gehoord heb, vrees ik, dat 
ik tegen het amendement, zooals het is voorgesteld, wel eenig 
bezwaar moet hebben. Als ik goed verstaan heb, is het de 
bedoeling, dat gelezen wordt: ,,... dan is de echtgenoote, of 
bij gebreke daarvan de meest gereede der bloed- of aanver-
wanten, tot den vierden graad ingesloten, tot die keuze be-
yoegd." 

Waarom moet, als er een echtgenoote is, de meest gereede 
bloed- of aanverwant worden uitgesloten en waarom moet 
worden geconstateerd, dat de bloed- of aanverwant eerst kan 
optreden bij gebreke van de echtgenoote? 

Als de geachte afgevaardigde de echtgenoote er in wil 
brengen, dan moet hij het alternatief stellen, dan moet hij 
bijv. zeggen: de echtgenoote of de meest gereede bloed, of 
aanverwant. Maar de uitdrukking: „bij gebreke van deze" 
is, dunkt mij, niet goed. 

Ik zou er wel even over willen nadenken, welke de meest 
geschikte uitdrukking is. Indien de echtgenoot aanwezig is, 
maar zij doet het niet, is de uitdrukking: „bij gebreke van" 
niet toepasselijk en dan zou het gevolg zijn, dat de vader 
of de broeder oï zuster het niet zou kunnen doen, en dat kan 
toch onmogelijk de bedoeling van den geachten afgevaardigde 
zijn. 

De heer Reijmer: Mijnheer de Voorzitter! Bi heb mijn 
amendement zoodanig' geredigeerd, dat, mocht de echtgenoot 
er niet zijn, dan de meest gereede van de. bloed- of aanyer-
wanten zou zijn aangewezen. Nu lijkt mij de meest juiste 
redactie van het artikel zooals ik deze heb voorgesteld, maar 
er kan natuurlijk 'over getwist worden, wie eigenlijk in de 
aangename gelegenheid zal worden gesteld dien raadsman te 
kiezen. Om die twist te voorkomen, en omdat het mij wil voor-
komen, dat in ieder geval toch de echtgenoot het meeste be-
lang heeft zich uit te spreken wie in deze aangelegenheid 
raadsman zal zijn, heb ik voorgesteld, ,,bij gebreke van deze 
de bloed- of aanverwanten". Wanneer de Minister mtusschen 
meent, dat het gevaar van die vrees een denkbeeldig bezwaar 
is. ben ik, indien die mede-onderteekenaars er geen bezwaar 
tegen hebben, bereid, het woord ,,in gebreke" te laten vallen 
en" dus te lezen: is de echtgenoot of de meest gereede, enz. 

De Voorzitter: Door den heer Reijmer is een wijziging 
in het amendement aangebracht, ten gevolge waarvan de 
woorden: ..bij gebreke van dezen" vervallen en voorgesteld 
wordt de inlasscking van de woorden: „zijn echtgenoot, of". 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Indien het amendement aldus gewijzigd wordt, 

\ 
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verv&lt mijn bedenking, maar dan kan alleen nog de vraag 
lijzen, of, wanneer beiden aanwijzingen hebben gedaan, d i j 
vau de echtgenoot primeert. II. KOU üanr niets tegen hebben, 
Itear liet is eigenlijk een weinig niueilijk, dit op het oog«n-
blik te redigeeren. Met liet voorbehoud van een nadere 
redactie heb ik tegen overnemen geen bezwaar. 

Indien men liet zóó wil opvatten, dat ook de echtgenoot 
de meest gereede van de bloedverwanten kan zijn. en zij o Heen 
dan de voorkeur verdient, als zij werkelijk de meest gereede 
is, heb ik er in lipt geheel Keen beswaar tegen. Dan wordt 
dus eenvoudig de echtgenoot gelijkgesteld met de anderen, 
wie het eerst gereed is hier do aanwijzing doen. 

Aangezien het gewijzigd amendement doar de Regceriug is 
overgenomen, maakt het als zoodanig geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten en het gewijzigd artikel 
8-5, thans luidende: 

,.De verdachte is te allen tijde bevoegd een of meer 
raadslieden te kiezen. 

Tot de keuze van een of meer raadslieden is ook de 
wettige vertegenwoordiger van den verdachte bevoegd. 

Is de verdachte verhinderd van zijn wil te dien aan-
zien te doen blijken en beeft hij geen wettigen vertegen-
woordiger, dan is zijn echtgenoot of de meest gereede 
der bloed- of aanverwanten, tot den vierden graad in-
gcsloten, tot die keuze bevoegd. 

De ingevolge het tweede of het derde lid gekozen 
raadsman treedt af, zoodra de verdachte zelf een raads-
man heeft gekozen." 

«onder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Art. 36 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
«temming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 37, luidende: 
,,De voorzitter der rechtbank of, indien de zaak voor 

het gerechtshof moet dienen, de voorzitter van het ge-
rechtshof voegt ambtshalve een raadsman toe aan iederen 
verdachte die zich tijdens de kennisgeving van verdere 
vervolging of de dagvaarding- ter terechtzitting in voor-
loopige hechtenis bevindt, zoodra die kennisgeving of 
dagvaarding is beteekend. Gelijke toevoeging geschiedt, 
zoodra de verdachte na dat tijdstip, doch vóór de sluiting 
van het onderzoek op de terechtzitting, in voorloopige 
hechtenis wordt genomen. Het openbaar ministerie geeft 
den voorzitter onverwijld schriftelijk kennis, dat toevoe-
ging moet plaats vinden. 

De voorzitter van het gerechtshof voegt, zoodra de dag-
vaarding in hooger beroep is beteekend, een raadsman toe 
aan den in vrijheid zijnden verdachte, indien deze zich 
tijdens het onderzoek op de terechtzittingen eersten aan-
leg in voorloopige hechtenis bevonden heeft. De laatste 
zin van het voorgaande lid is van toepassing. 

In de in dit artikel bedoelde gevallen geschiedt de 
toevoeging mede, zoodra den voorzitter blijkt van ver-
hindering of ontstentenis van den gekozen raadsman." 

waaiop door den heer van Sasse van Ysselt zijn voorgesteld 
(Stuk ii°. 4) de volgende amendementen: 

I . om tuschen de woorden: „voegt" en ,,ambtshalve" in 
te lasschen de woorden: 

,.tenzij de verdachte zich in voorloopige hechtenis be-
vindt of genomen wordt wegens het plegen van eene der 
in de artikelen 432 en 433 van het Wetboek van Straf-
recht omschreven overtredingen".; 

I I . om in het eerste lid in de rdaats van de woorden: 
„die kennisgeving of dagvaarding is beteekend" de woorden: 

„die kennisgeving is beteekend of door hem de dag 
der terechtzitting wordt bepaald". 

(van Sassc van Ysselt e. a.) 
en in het tweede lid in de plaats van de woorden: ..zoodia, 

de dagvaarding in hooger beioep is beteekend", do woorden: 
,,zoodra hij den dag der terechtzitting bepaalt" (e 

stellen. 

De heer van Sassc van Ysselt: Mijnheer de Voorzitter'. 
Toen ik zooeven bij de behandeling van dit wetsontwerp voor 
de eerste maal het woord kreeg, heb ik mij aan een klein 
veituiro schuldig gemaakt, en wel om als voormalig voorzitter 
van de Commissie van Voorbereiding van het Wetboek van 
Strafvordering Zijn Excellentie den Minister van Justitie 
dank to leggen voor do waardeerende woorden, die hij 
gisteren gesproken heeft aan het adres van de Commissie vau 
Voorbereiding. Het zij mij veroorloofd, daaraan ook toe ie 
voegen een woord van erkentelijkheid aan 's Ministers ambts-
TOorganger voor de coulante wijze, waarop hij is samengegaan 
niet de Commissie van Voorbereiding, waardoor het i-i moge-
lijk geworden, dat 2 jaar geleden dit wetsontwerp in staat 
van wijzen is gekomen. Ik hoop, dat mijn geachte opvolger 
het mij niet ten kwade zal duiden, dat ik dit heb gezegd; 
de woorden, welke de Minister gisteren gesproken heeft, h°-
troffen toch in de allereerste plaats de Commissie van Voor» 
bereiding, sooals die twee jaar geleden was samengesteld. 

Voor wat betreft het amendement, dat ik de eer heb voor 
te stellen op art. 37. wensch ik te verklaren, dat toen ik dit 
amendement indiende, het was op deazelfden dag, dat ik 
hier verklaard had, dat ik sinds twee jaren het wetsontwerp 
niet merM' onder de oogen had gehad en er dientengevolge 
uit was. Daar heb ik bij de indiening van mijn eerste amen-
dement over het hoofd gezien art. 40 van het wetsontwerp. 
Dit artikel maakt mijn amendement overbodig en dienten-
gevolga heb ik de eer mijn eerste amendement op art. 37 i:i 
te trekken. 

De Voorzitter : Aangezien het eerste amendement op art. 37 
(Stuk 11°. 4. 1) door den hoer van Sass? van Ysselt ingetrokken 
is, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De lieer van Sasse van Ysselt verkrijgt het woord tot 
toelichting van zijn Iweede amendement en zegt: Mijnheer de 
Voorzitter! In art. 37 komt het volgende voor: 

„De voorzitter der rechtbank of, indien de zaak voof 
het gerechtshof moet dienen, de voorzitter van het ge-
rechtshoi' voegt ambtshalve een raadsman toe aan iederen 
verdachte die zich tijdens de kennisgeving van verdere 
vervolging of de dagvaarding ter terechtzitting in voor-
loopige hechtenis bevindt, zoodra die kennisgeving of 
dagvaarding is beteekend." 

De beteekening van de dagvaarding krijgt de voorzitter van 
de strafkamer van een rechterlijk college thans eerst te weten 
1 of 2 dagen vóór de terechtzitting. Ik zie den Minister van 
Justitie bedenkelijk met het hoofd schudden, maar ik houd 
vol, dat het in de practijk toch zoo is, en dat is nog meer het 
geval sedert de tegenwoordige bewindsman een circulaire uit-
gevaardigd heeft, waarbij aan de deurwaarders en andere 
gerechtsdienaren gelast geworden is om de dagvaarding zoo-
veel mogelijk aan den verdachte in persoon te beteekenen; 
dit heeft ten gevolge, dat de dagvaarding bij den voorzitter 
van de strafkamer thans zoo laat mogelijk inkomt. 

Wanneer de voorzitter der strafkamer de dagvaarding pas 
krijgt 1 of 2 dagen vóór den dag, waarop dö zaak ter terecht-
zitting moet dienen, dan zal ieder begrijpen, dat de toevoe-
ging van een verdediger geen effect meer kan sorteeren, want 
dan is het onmogelijk, vooreerst om den verdediger daarvan 
nog tijdig kennis te geven, en in de tweede plaats voor den 
verdediger om zich voor de verdediging behoorlijk voor te 
bereiden. 

Daarom heb ik gemeend deze kleine wijziging van art. 37 
te moeten voorstellen, opdat de toevoeging van den verdediger 
effect kan sorteeren. Ik meen ook, dat het geheel lig t̂ in het 
systeem van dit wetsontwerp, dat strekt om te zorgen en zoo-
veel mogelijk te waken voor de belangen van den verdachte 
en van diens raadsman. 
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Door aanneming van dit amendement zal in het wetsontwerp 

een kleine inelegantie in dit wetsontwerp komen, in zoover, 
dat in dit wetsontwerp ten aanzien van den voorzitter der 
strafkamer van de rechtbank niet gezegd wordt, dat hij ook 
heelt te appointeeren de zaken, welke op do terechtziiiin-: 
moeten komen, en dit in het wetsontwerp alleen bepaald is 
ten aanzien van den president van de strafkamer van het 
gerechtshof. 

Die inelegantie kan verholpen worden door aanneming van 
mijn amendement op art. 259 van het wetsontwerp. 

Maar in elk geval doet het aan de verdienst van mijn 
amendement niets af, omdat in art. 50 van het Reglement I 
reeds gezegd wordt, dat de president van de strafkamer 
appointeert de zaken, welke ter terechtzitting dienen. 

Ik hoop, dat de Minister bereid zal zijn_ mijn amendement 
over te nemen, en anders beveel ik het bij de Kamer aan. 

Het amendement wordt ondersteund door de lieeren 
Kooien, Scheurer, van Rappard, Beumer en van Schaik en 
maakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb tegen de strekking van het amendement 
geen bezwaar. Het is wenschelijk, dat zoo spoedig mogelijk 
in het daar gesteld geval de toevoeging geschiedt. Maar hangt 
niet met dit amendement min of meer samen het amende : 
ment van den geachten afgevaardigde op art. 259, waarbij 
voorgesteld wordt om aan dat artikel als laatste lid toe te 
voegen: 

,,De voorzitter der rechtbank bepaalt, na den officier 
van justitie te hebben gehoord, den dag der terecht-
zit t ing." 

Dit amendement schijnt geheel en al symmetrisch te 
passen in het stelsel van het wetboek, omdat hetzelfde be-
paald wordt ten aanzien van de behandeling van de zaken 
m hooger beroep en in cassatie onderscheidenlijk voor het 
gerechtshof en den Hoogen Raad, maar het is toch een vraag 
of bet wenschelijk is om reeds bij dit amendement zoo den 
nadruk er op te leggen, dat de dag van de terechtzitting der 
rechtbank door den president wordt bepaald en om dat later 
vast te leggen in art. 259. In ieder geval meen ik dat wij over 
net amendement op art. 259 onze vrijheid moeten voorbe-
houden. 

Wat is de zaak? In het amendement op art. 2o9 staat dat 
de president ter terechtzitting bepaalt dat het openbaar 
ministerie wordt geboord. Maar in artikel 50 van Reglement 
I is bepaald: 

,,In alle strafzaken bepaalt de president, op het ver-
zoek en de voordragt van het openbaar Ministerie of 
der ambtenaren, vermeld in art. 141, n°. 2. vau het Wöt-
boek van Strafvordering, in zaken, welke door deze 
mceten worden aanhangig gemaakt, den dag waarop 
dezelve ter openbare teregtzitting zullen worden be-
handeld." 

Nu zou ik wel wenschen, dat wij voorloopig dit behielden 
ten aanzien van de zaken bij de rechtbank, dat niet het open-
baar ministerie werd gehoord, maar dat het openbaar minis-
terie behandeling vraagt tegen dien of dien dag. Het kan 
wel, dat de president den dag bepaalt. Het zou ook kunnen 
wezen, dat de zaak bij reglement wordt geregeld en dat het 
dus eigenlijk nog veiliger zou zijn het amendement van den 
heer van Sasse van Tsselt te behouden met weglating van de 
woorden „door hem", zcodat er zou staan: „die kennisgeving 
is beteekend of de dag der terechtzitting wordt bepaald". Dat 
h nog niet van zooveel belang, maar ik zou tegen dit amen-
dement geen beswaar hebben, indien daaraan niet was vast-
gekoppeld de onderstelling dat het amendement op art. 259 
ook meet worden aangenomen. 

Het kan zijn — men moet nu eenmaal rekening houden met 
hetgeen in de mensohen is — dat een president een zekere 
neiging heeft om niet anders dan een bepaald aantal zaken 
op een rechtzitting te brengen, terwijl er toch een zaak is 

(Minister Heemskerk e. a.) 
waarvoor het openbaar ministerie zeer goede redenen heeft 
on een eenigszuis spoediger behandeling te verlangen. Dan 
is het wenschelijk dat de mogelijkheid blijft bestaan, dat het 
openbaar ministerie een eenigszins grooter rol ipele in het 
bepalen van den dag der behandeling. Dit is neergelegd in 
het bestaande art. 50 van Reglement I . 

Ik zou dus eigenlijk het liefst zien, dat de geachte afge-
vaardigde de woorden „door hem" uit zijn amendeineü'. 
schrapte; dan heb ik geen bezwaar het over te nemen. 

De heer Tan Sasse van Ysselt: Mijnheer ds Voorzitter! 
Voor het oogenblik kan er geen bezwaar zijn om ir- voldoen 
aan den wensch van den Minister, maar Zijn Excellentie zal 
mij ten goede houden, dat ik, mij het recht voorbehoud ten 
aanzien van mijn amendement op art. 259 van het ontwerp. 
Het wil mij toch voorkomen, dat het niet moet zijn aan het 
openbaar ministerie om te bepalen welke zaken zullen moeten 
worden behandeld, maar enkel en alleen aan den president 
van de strafkamer. Deze moet de persoon zijn die bepaalt 
welke zaken op de zitting behandeld zullen worden. 

Maar zooals ik reeds opmerkte, deze quaestie komt eigenlijk 
eerst aan de orde bij art. 259. Intusschen ben ik gaarne bereid 
om toe te geven aan den wensch van den Minister om de 
woorden „door hem" in mijn amendement te doen vervallen. 

De Voorzitter: Do heer van Sasse van Ysselt heeft zijn 
amendement zoodanig gewijzigd dat de woorden „door hem", 
tusschen „of" en „dag", komen te vervallen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben gaarne bereid het amendement van den 
geachte» afgevaardigde over te nemen, maar dan moet in 
het tweede Hrl ook staan: „zoodra de dag der terechtzitting 
wordt bepaald". 

De heer Tan Sasse ran Ysselt: Neen, in dat tweede lid 
slaat het op den president van het gerechtshof. Dat is geheel 
overeenkomstig met art. 388 en behoeft dus niet gewijzigd 
te worden. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer da 
Voorzitter'! Ik zie dat de geachte afgevaardigde gelijk heeft 
en ben dus bereid het amendement zooals het nu luidt, over 
te nemen. 

De Voorzitter: Aangezien het gewijzigd amendement door 
de Regeering is overgenomen, maakt het geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

Bestaat bij de Commissie van Voorbereiding tegen deze 
regeeringswijziging geen bezwaar? 

De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding: Neen. Mijnheer de Voorzitter! 

De beradslagiiig wordt gesloten en het gewijzigd 3rtikel 
37. thans luidende: 

,,De voorzitter der rechtbank of, indien de zaak voor 
het gerechtshof moet dienen, de voorzitter van het ge-
rechtshof voegt ambtshalve een raadsman toe aan iedeien 
verdachte die zich tijdens de kennisgeving van verdere 
vervolging of de dagvaarding ter terechtzitting in voor-
loopige hechtenis bevindt, zoodra die kennisgeving is 
beteekend of de dag der terechtzitting wordt bepaald. 
Gelijke toevoeging geschiedt, zoodra. de verdachte na dat 
tijdstip, doch vóór de sluiting van het onderzoek op de 
terechtzitting, in yoorloopige hechtenis wordt genomen. 
Het openbaar ministerie geeft den voorzitter onverwijld 
schriftelijk kennis dat toevoeging moet plaats vinden. 

De voorzitter van het gerechtshof voegt, zoodra hij den 
dag der terechtzitting bepaalt, een raadsman toe aan den 
in vrijheid zijnden verdachte, indien deze zich tijden.* 
het onderzoek op de terechtzitting in eersten aanleg ip 
voorloopige hechtenis bevonden heeft. De laatste zin van 
het voorgaande lid is van toepassing. 
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In de in dit artikel bedoelde gevallen geschiedt de toe-

voeging mede, zoodra den voorzitter blijkt van verkiiide. 
ring of ontstentenis van den gekozen raadsman.", 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artt. 38 tot en met 43 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 44, luidende: 
,,Den toegevoegden raadsman worden ter zake van 

zijn bijstand uit 's rijks kas belooning alsmede vergoe» 
ding van noodzakelijk gemaakte onkosten toegelegd over-
eenkomstig een torief en naar regelen, beide bij alge-
meenen maatregel van bestuur te stellen." 

De heer van Schaik: Mijnheer de Voorzitter! Het is van 
groot belang, hoe de materie, welke1 hier wordt behandeld, 
wordt geregeld. Wanneer men den verdediger per strafzaak 
geeft een bedrag van f 15 of £25, kan dat te veel. maar ook 
•veel te weinig zijn. Heit is uiterst moeilijk om den raadsman 
te betalen naar de belangrijkheid van de zaak en naar den 
arbeid, daaraan door hem besteed. Nu zou dat fcezwaar ge-
deeltelijk zijn te ondervangen, indien men bijv. aan yer-
eenigingen of combinaties van advocaten, die zich speciaal 
op de strafpraktijk willen toeleggen, of aan bureaus van 
rechtsbijstand voor on- en minvermogenden, wier rechts-
kundige adviseurs — leden der balie — zich met de behan-
deling van strafzaken onledig houden, een spm ineens zou 
betalen, waaruit zij weer een behoorlijk honorarium zouden 
kunnen voldoen aan de leden der vereeniging of aan de 
adviseurs en medewerkers. Op deze wijze schept men ook de 
gelegenheid voor hen, die zich op de strafpraktijk willen 
toeleggen, zich daaraan geheel te wijden en dao.rvoor een 
passende belooning te ontvangen. 

Leest men art. 44, dan krijgt men sterk den indruk, dat 
do opzet is de advocaten per zaak te betalen. Ik acht dat 
systeem minder gelukkig en daarom zou ik gaarne van den 
Minister de toezegging ontvangen, dat dit .artikel ook ver-
eenigbaar is met een regeling, waarbij aan de balie, aan 
combinaties van advocaten of aan vereenigingen een vaste 
som per jaar wordt gegeven en deze combinaties en ver-
eenigingen zelf dat geld op de een of andere manier kunnen 
verdeelen. O P die wijze zou de regeling der bezoldiging heel 
wat worden vereenvoudigd en doelmatiger worden. 

De heer Reijnier: Mijnheer de Voozitier! Mij aanslui-
tende bij helgeen de heer van Schaik heeft gezegd, wenseh 
ik mijn vreugde te betuigen met het nieuwe beginsel, dat in 
dit Wetboek wordt ingevoerd, nl. dat aan een udvokaat voort-
aan vergoeding voor den door hem verleenden bijstand wordt 
toegekend, i n de Memorie van Toelichting zegt de Minister, 
dat de uitwerking van het beginsel zal worden overgelaten 
aan een algeineenen maatregel van bestuur. En daarop volgt: 

„Het bij dien algemeeneu maatregel vast te stellen 
tarief zal uiteraard den toegevoegden raadsman eene bc-
hoorlijke belooning voor de door hem bewezen diensten 
moeten waarborgen." 

Nu is er den laatsten tijd genoeg gedebatteerd over de 
beteekenis van termen. E r is bijv. gczsgd, dat aau iedereen 
duidelijk was wat „redelijk" was en dergelijke termen meer, 
maar ik zou wel eens willen vragen, of het zoo gemakkelijk 
i3 uit te maken, wat een „behoorlijke" belooning is voor den 
raadsman, die bijstand verleent. 

In aansluiting aan hetgeen de heer van Schaik heeft gezegd 
zou ik den Minister willen vragen, of hij niet geneigd is om, 
alvorens de algemeene maatregel van bestuur wordt uitge-
vaardigd, overleg te plegen met de balies hier te lande, opdat 
aan deze quaestie een oplossing wordt gegeven, die alle par-
tijen zooveel mogelijk zal bevredigen. 

De heer KJeerekoper: Mijnheer de Voorzitter! Reeds 
gisteren is over deze zaak een enkel woord gewisseld en toen 
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heeft de Minister er de aandacht op gevestigd dat het ideaal 
moest zijn de toegevoegde verdediger die pro deo pleitte. 
Het is mij niet onbekend gebleven, nat nog bij vele leden 
van de Kamer dezelfde gedachte voorzit en dat zij het eigen-
lijk een weinig materialistisch vinden om voor een vergoeding 
ten behoeve van den toegevoegden verdediger te pleiten. 
Maar nu ik zooeven de gedachte hoorde opperen van Het 
geven van een vergoeding per strafzaak, moet ik zeggen, 
dat ook mij dat systeem allerminst toelacht, en zou ik nog 
eens willen terugkomen op hetgeen ik gisteren te kennen gaf, 
dat men den verdachten den grootsten dienst zou bewijzen 
door bevordering van het systeem, zooals het thans reeds 
door de bureaus voor sociale adviezen wordt gevolgd, nl. 
dat in dienst van deze bureaux zijn juristen, die zich tot 
dat werk gevoelen aangetrokken en die natuurlijk niet door 
die bureaux per zaak worden betaald, maar een deel van 
hun tijd zien goedgemaakt, omdat zij zich aan deze straf-
zaken wijden. Dit heeft voor mij daarom zoo groote beteeke-
nis, omdat vooral wie in een groote stad woont tot deze 
ervaring komt, dat menschen, die geregeld voor die bureaux 
optreden, door die practijk een zeer breeden kijk krijgen 
op hetgeen in bepaalde kringen van het volk omgaat, en op 
de omstandigheden, die in die kringen keerscheu. Wan-
neer men advocaten spreekt, die een zekeren tijd aan zulk 
een bureau verbonden zijn geweest, kan men ervaren hoe 
deze menschen tot een juist inzicht komen van de oinstan-
digheden in die kringen. Daarom zou ik willen dat de Minis-
ter de bezoldiging van de toegevoegde verdedigers in deze 
richting bevordert, dat men aan de daarvoor bestaande 
bureaux subsidie geeft, waardoor het voor deze bureaux 
mogelijk is medewerkers te krijgen, die zich speciaal aan dit 
werk wijden. Deze gedachte wilde ik onder de aandacht van 
den Minister brengen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ga geheel en al met den geachten spreker 
mede, maar ik vraag mij af of de redactie van het artikel 
daaraan beantwoordt. 

Het artikel luidt: 
„Den toegevoegden raadsman worden ter zake van zijn 

bijstand uit 's rijks kas belooning alsmede vergoeding 
van noodzakelijk gemaakte onkosten toegelegd overeen-
kemstig een tarief en naar regelen, beide bij algemeeneu 
maatregel van bestuur te stellen." 

In de Memorie van Toelichting staat daaromtrent: 
,,De bepaling van honorarium en vergoeding zal 

worden gelegd in handen van de macht, bij algemeeneu 
maatregel van bestuur aan te wijzen." 

Toen is in de afdeelingen gevraagd, wie'de in de Memorie 
van Toelichting bedoelde „macht zal zijn, die het hono-
rariuni en de vergoeding zal bepalen. De opmerking werd 
gemaakt, dat de voorzitter van de rechtbank of gerechtshof 
daarvoor niet de meest geschikte persoon zal wezen. En 
daarop heeft de Regeering- geantwoord: 

„Omtrent den inhoud van den bij dit artikel bedoelden 
algemeeneu maatregel van bestuur, waarbij ook zal 
worden aangewezen, wie het honorarium en de veigoc-
ding zal hebben te bepalen, moet te zijner tijd overleg 
worden gepleegd met de balie. In verband daarmede zou 
de ondcigeteekende zich thans van het geven van inlich-
tingen ter zake wenschen te onthouden." 

Er is dus gedacht aan overleg met de balie en men zou 
kunnen zeggen, dat de macht, die de belooning geeft, ook wel 
zal kunnen zijn een bureau van rechtsbijstand. Maar dat 
neemt niet weg, dat de termen van het artikel eigenlijk niet 
geheel in overeenstemming zijn met dien wenseh en men het 
op te stiingente wijze geregeld heeft, zoodat het verstandig 
is het artikel eenigszins te verruimen. Aan de vindingrijkheid 
van een der leden dezer vergadering dank ik de suggestie van 
de volgende redactie: 

„Voor de belooning van den bijstand der toegevoegde 
raadslieden, alsmede vergoeding van door hen noodza-
kelijk gemaakte onkosten worden uit 's rijks kas mid-
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delen beschikbaar gesteld, naar regelen bij algemeenen 
maatregel van bestuur te stellen." 

Ik zou het artikel in dien geest willen wijzigen, want het 
komt mij voor inderdaad van belang te zijn, dat wij de be-
voegdheid hebben om de advocaten te honoreeren door middel 
van buieaux, die zich daartoe hebben opgeworpen, indien 
deze genoegzaam vertrouwen verdienen. 

De Voorzitter: Door den Minister is een wijziging in het 
artikel aangebracht, zoodat het thans luidt: 

„Voor de belooning van den bijstand der toegevoegde 
raadslieden, alsmede voor vergoeding van door hen nood. 
: ikelijk gemaakte onkosten, worden uit 'srijka. kas mid-
delen beschikbaar gesteld, naar regelen bij algemeenen 
maatregel van bestuur te stellen." 

De heer van Schalk: Met deze redactie kan ik mij zeer goed 
vereenigen. Mag ik nu in dit verband de aandacht van den 
Minister vestigen op art. 45? 

De Voorzitter: Ik stel voor art. 45 gelijktijdig met art. 44 
te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Beraadslaging over art. 45, luidende: 
„Indien een raadsman is toegevoegd, kunnen diens 

belooning en vergoeding op de goederen van den ver-
dachte worden verhaald, voor zoover de Minister van 
Justitie dit wenschelijk oordeelt. 

Het verhaal geschiedt slechts na machtiging van dien 
Minister uit kracht van een bevelschrift van tenuitvoer-
legging, af te geven door den voorzitter van het col-
lege, aan te wijzen bij algemeenen maatregel van be-
stuur, op de daarbij te bepalen wijze. Het verhaal kan 
niet meer plaats vinden, indien sedert, de dagteekeniug 
van het bevelschrift drie maanden zijn verloopen." 

De heer van Schalk: Daar staat: 
.,Indien een raadsman is toegevoegd, kunnen diens 

belooning en vergoeding op de goederen van den ver-
dachte worden verhaald..." 

Als men toelagen geeft aan vereenijringen. bureaux, enz., 
zal dit artikel moeilijk uitvoerbaar zijn, omdat dan van een 
belooning en vergoeding per zaak niet gesproken kan worden. 

Misschien kan dit geheele artikel vervallen, het dient al-
leen voor het zoo goed als nooit voorkomende geval dat achter-
af blijkt, dat de beklaagde zelf de kosten van een raadsman 
had kunnen betalen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet eerlijk bekennen, dat het mij nog niet 
duidelijk is, of dit artikel moet vervallen of moet worden 
behouden. Ik zou mij nadere overweging daarvan gaarne 
voorbehouden. 

Ik weet dat u in de hoop leeft dat de zaak hedenmiddag 
moge afloopen, maar ik wijs er op, dat zoo noodig bij tweede 
lezing nog over dit artikel kan worden beslist. Op het oogen-
blik zou ik het willen behouden. 

De Voorzit ter: Heeft de Commissie van Voorbereiding 
bezwaar tegen de aangebrachte regeeringswijziging? 

De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding: Neen, Mijnheer de Voorzitter! 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het gewijzigd art. 44 en art. 45 worden achtereenvolgens 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 46, luidende: 

(Voorzitter e. a.) 
,,De raadsman heeft vrijen toegang tot den verdachte 

die in verzekering is «resteld o£ zich in voorloopige hech-
tenis bevindt, kan hem alleen spreken en met hem brieven 
wisselen zonder dat van den inhoud dooi' anderen wordt 
konnis genomen, een en ander onder het vereischte toe-
sicht .met inachtneming van de huishoudelijke reglemeu-
ten, en zonder dat het ondorzoek daardoor mag worden 
opgehouden. 

Indien uit bepaalde omstandigheden een ernstig ver-
moeden voortvloeit dat het vrije verkeer tusschen Taacls-
lUiin en verdachte zal strekken om den verdachte bekend 
te maken met cenige omstandigheid waarvan hij in het 
belang van het onderzoek tijdelijk onkundig moet 
blijven, hetzij wordt misbruikt voor pogingen om de 
opsporing der waarheid te belemmeren, kan tijdens het 
gerechtelijk vooronderzoek de rechter-commssaris, en 
overigens tijdens het voorbereidende onderzoek de officier 
van justitie, telkens bevelen dat de raadsman geen toe-
gang tot den verdachte zal hebben of dezen niet alleen 
zal mogen spreken en dat brieven of andere stukken, tus-
schen raadsman en verdachte gewisseld, niet zullen wor-
den uitgereikt. Het bevel omschrijft de bepaalde omstan-
digheden in den voorgaanden zin bedoeld; het beperkt 
do vrijheid van verkeer tusschen raadsman en verdachte 
niet meer en wordt vcor niet langer gegeven, dan door 
die omstandigheden wordt gevorderd, en is in elk geval 
slechts gedurende ten hoogste zes dagen van kracht. Van 
het bevel geschiedt schriftelijke mededeeling aan den 
raadsman en aan den verdachte. 

De rechter-commissaris of de officier van justitie 
onderwerpt het bevel onverwijld aan het oordeel van 
de rechtbank, waartoe zij behooren, welke zoo spoedig 
mogelijk beslist, na den raadsman te hebben gehoord, 
althans schriftelijk opgeroepen. De rechtbank kan bij 
hare beslissing het, bevel opheffen, wijzigen of aanvullen. 

.Allo belemmeringen van het vrij verkeer tusschen 
raadsman en verdachte, welke ingevolge een der beide 
voorgaande leden bevolen zijn, nemen een einde zoodra 
de beschikking tot sluiting van het gerechtelijk voor-
onderzoek overeenkomstig artikel 242 voor den officier 
van justitie onherroepelijk is geworden, of, ingeval een 
gerechtelijk vooronderzoek niet heeft plaats gehad, zoodra 
de kennisgeving van verdere vervolging of de dagvaar-
ding ter terechtzitting in eersten aanleg is beteekend." 

waarop door den heer van Sasse van Ysselt een amendement 
is ingediend /Stuk n°. 4, I I I ) strekkende om den aanhef van 
het tweede lid van het artikel aldus te doen luiden: 

„Voor zoover dit wegens het belang van het onderzoek 
noodzakelijk is kan tijdens het" enz. 

en voorts in de zinsnede van dit lid, aanvangende met: 
„Het bevel omschrijft de bepaalde omstandigheden in 

den voorgaanden zin bedoeld", deze woorden te verande-
ren in: 

„Het bevel is met redenen omkleed." 

De heer van Sasse Tan Yssselt verkrijgt het woord tot 
toelichting van het amendement en zegt: Mijnheer de Voor-
zitter! Zooals gisterenmiddag reeds door een der geachte 
sprekers is opgemerkt, is in het onderwerpelijk ontwerp van 
wet, waar het maar doenlijk was, zoo zorgvuldig mogelijk 
gezorgd voor hetgeen de hoofdredacteur van Het Weekblad 
van het Recht onlangs in een zijner hoofdartikelen noemde: 
,,de rechten en vrijheden van den verdachte", of op een 
andere plaats daarvan: „diens heilig en onaantastbaar recht". 
Vooral in de afdeelingen van het ontwerp, die handelen over 
den verdachte en diens raadsman, komt dit sterk naar voren, 
en voorts in de afdeeling van het hooger beroep. Maar ook 
uit andere bepalingen, hoewel minder sterk, blijkt dat. 

Zoo behoeft de verdachte op geen enkele vraag te antwoor-
den. zelfs niet op die betreffende zijn identiteit, en moet hem 
daarvan vóór zijn verhoor door den rechter worden kennis 
gegeven; kan hij zioh reeds bij den aanvang der instructie 
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'door een raadsman doen bijstaan en kan hii reeds van dan 
af vnn de processtukken kennis nemen; moet hii over de 
bevelen tot zijn voorloopige inhechtenisneming worden ge-
lioord en kan hij zich daarbij door zijn raadsman doen 
bijstaan: 'kon bij onder borgtocht uit de preventieve hechte-
nis worden ontslagen; mag hij niet veroordeeld worden op 
zijn bekentenis alleen of op de verklaring van een enl*len 
getuige; moet in het vonnis de beslissing, dat het feit door 
den verdachte is begaan, steunen op daartoe reden gevende 
feiten of omstandigheden, als zoodanig in het vonnis oan-
gewezen, en moet een veroordeelend vonnis de bijzondere 
Tedenen inhouden, die de straf hebben bepaald; beloopt de 

i.verdachte in geval van' hooger beroep de beste kansen. 
I Het ontwerp maakt dan ook den indmk — ik zeg dit niet 
om er oritiek op uit te oefenen, maar als Draemisse voor de 
door mij te nemen conclusie —, dat de samenstellers van dit 

I wetboek steeds gedacht hebben aan de woorden van den 
Pranschen criminalist* que la procédure penale menacc tout 

lic monde, of, zooals de ambtsvoorganger van dezen Minister 
; het zeide, toen hij dit wetsontwerp in deze Kamer inluidde: 
tua r»s agitwr. 

Hoewel ik mij zeer goed er mede kan vereenigen, dat men 
bij de samenstelling van dit wetsontwerp zooveel mogelijk 

1 gezorgd heeft voor de rechten en vrijheden van den verdachte, 
,'want daarin ben ik het met de samenstellers daarvan vol» 
Blaakt eens, dat in rechte voor alles er tegen behoort te wor-

,den gewaakt, dat een onschuldige veroordeeld wordt of dat 
een schuldige te zwaar wordt gestraft, zoo acht ik het toch 

<wel wat overdreven te beweren, zooals in het Aangehaalde 
[hoofdartikel van Het Weekblad ran het Recht ook nog wordt 
'gedaan, dat bij een Wetboek van Strafvordering die rechten 
en vrijheden zoo sterk mogelijk verzekerd belmoren te zijn, 

!omdat dit een mogelijk laatste waarborg voor de burgerlijke 
vrijheid van de ingezetenen zou zijn. 

In rustige tijden hebben toch ordelievende ingezetenen 
den strafrechter niet te vreezen, terwijl in tij dan van een 

| sterk ingrijpend staatsgezag hij, die zijn hulp zoekt in de 
' wet. veelal bedrogen zal uitkomen, zooals te Techt werd opgc-
j merkt door den geachten afgevaardigde den heer van Doorn 
en ook nog wordt gezegd in de volgende dichtregelen, die 

<mr. Pollema in Het Weekblad van het Recht n°. 1053b' aan-
haalde: 

,,Wie wenig für und wider Menschennoth 
j Vermag Gesetz und Königlich Geboth." 
\ Zoo werd men don ook tijdens het Pransche schrikbewind 
geguillotineerd enkel en alleen op grond, dat men was 
suspect d'être suspect en heeft men nog onlangs in Duitsch-
land kunnen waarnemen, dat men ingevolge het zoogenaain-
de Standesrecht zender vorm van proces eenvoudig tegen den 
muur gezet en gefusilleerd werd. 

Men overdrijve daarom niet, uit vrees van zelf eens met 
:den strafrechter in Aanraking te kunnen komen, bij het 
maken van bepalingen ten bate van den verdoelite, want dan 
loopt men gevaar van te eenzijdig te worden en daardoor over 
het hoofd te zien, dat bij het maken van een Wetboek van 
Strafvordering het niet alleen gaat om de belangen van den 
verdachte, maar ook om de belangen vau de maatschappij, 
welke eischpn, dat geen misdrijven worden geplepgd, hetgeen 
slechts voorkomen ken worden als de daders daarvan ook 
worden gestraft. 

Zorgt men niet behoorlijk voor die belangen, dan zuu van 
hetgeen wij thans verrichten om een nieuw Wetboek van 
Strafvordering tot stand te brengen wel eens kunnen gezegd 
worden: 

.,De spin weefde haar net om vliegen in te vangen 
De groote gaan er door, de kleine blijven er in hangen." 

Het zouden dan toch voornamelijk zijn de misdadigeis, 
die een advocaat kunnen betalen, welke van zoo'n wetboek 
zouden profiteeren, zooals ik zoo aanstonds zal trachten aan 
ie toonen en dan zou men weder gaan spreken, gelijk gister 
geschied is, van klasse-justitie. ofschoon het dan niet aan 
de rechterlijke macht te wijten zou zijn, dat schuldigen wor-
den vrijgesproken, maar aan het nieuwe wetboek. 

Het ontwerp-Wetboek van Strafvordering heeft tot begin-
sel, zie art . 331,: dat het bewijs, dat een verdachte het te-
laste gelegd feit heeft begaan, door den rechter slechts kan 
worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzo >k 
op de terechtzitting door dtn inhoud van wettige howijt;-
middelen de overtuiging heeft bekomen. Alzoo voor een 
veroordeeling moet er eerst zijn het wettig bewijs en dan 
pas het overtuigend. Voorwaar een prachtig beginsel! 

Maar zal het wettig bewijs kunnen geleverd wordeu, dat 
voor de verooi deeling van een schuldige in de allereerste 
plaats gevorderd wordt, dan zal toch voor alles noodig 
zijn, dat dat wettig bewijs kunne worden opgespoord, hetzij 
door de opsporingsambtenaren, in art. 141 genoemd, hetzij 
door den nasporingsainbtenoar, den vechter-commissaris in 
strafzaken. Worden dezen in hun onderzoek belemmerd dan 
bestaat de waarschijnlijkheid, dat het wettig bewijs, dat ecu 
verdachte, zich aan eenig misdrijf heeft schuldig gemaakt, 
niet zal kunnen worden geleverd en dat hij alzco voor zijn 
misdrijf niet zal kunnen worden gestraft. 

Die kans bestaat, als de raadsman van den verdachte, die 
in verzekering is gesteld of zich in voorloopige hechtenis 
bevindt, tot dezen vrijen toegang heeft, zooals bij art. 46 
is voorgesteld, want dan kan hij de pogingen van den hulp-
officier van justitie of den reohter-comniissaris om tegen 
den verdachte het bewijs in handen te krijgen, verijdelen of 
doen verijdelen. 

_ Daarom had ik met groote ingenomenheid gezien de \vij- 
ziging, welke do tegenwoordige Minister van Justitie, na 
raadpleging, zooals hij gisteren zeide, van drie ervaren juris-
ten, bij zijn Nota van Wijziging van 7 Februari 1920 in dat 
artikel 46 had aangebracht, want daardoor kreeg de officier 
van justitie bij het opsporingsonderzoek en de reohter-:vru-
missaris van strafzaken bij het nasporingsonderzoek de be-
voegdheid om. wanneer het belang van dat onderzoek het 
noodzakelijk deed zijn, voor enkele dagen, behoudens goed-
keuring der rechtbank, op te schorten het recht van den 
raadsman om gedurende dat onderzoek den vrijen toegang 
tot den verdachte te hebben. 

Dan helaas, ook deze Minister heeft toegegeven aan den 
drang van de meerderheid der Commissie van Voorbereiding 
om het Wetboek van Strat'vordering zooveel mogelijk te doen 
zijn in het belang van den verdachte, evenals zijn onmid-
dellijke ambtsvoovgager een paar malen reeds had gedaan 
en zoo ia dan artikel 46 geredigeerd geworden zooals het 
thans luidt. 

Door die redactie zijn wel is waar restricties verbonden 
geworden aan den vrijen toegang van den raadsman tot den 
verdachte gedurende den loop van het opsporiug.s- of ge-
rechtelijk vooronderzoek, doch die zijn slechts schijnrestiïc-
ties, want de gevallen, waarvoor zij gemaakt lijn, zullen 
of wel niet te bewijzen ziin of wel, wanneer zij bewezen 
zullen zijn, zal liet reeds te laat zijn. 

Een ieder, die een gerechtelijke instructie uit de prac'ijk 
kent. zal mij dit zeker toegeven. 

In art. 46 van het ontwerp der staatscommissie werC! aan 
den raadsman de vrije toegang gegeven tot den verdachte, 
die in verzekering wordt gehouden of zich in voorloopiae 
hechtenis bevindt zonder de restricties, die de tegenw'*n-
dige Minister van Justitie bij zijn eerste Nota van Wijzi-
ging in het belang der instructie daarnnn had verbonden. 
In dat ontwerp kon zulks minder kwaad dan in dat, zooals 
het thans voor ons ligt, want volgens het ontwerp der staats-
coinnüssie zou de Techter-commissarisJ in strafzaken 
door de Kroon, doch or> voordracht vnn den officier van 
justitie, dus feitelijk door het openbaar ministerie en dit 
nog wel voor den tijd van vier jaren, benoemd worden (zie 
art. 171) en zou dus het openbaar ministerie er wol voor 
zorgen, dat het een geroutineerden rechter van instructie 
kreeg; nu zal het meestal wel worden de jongste der rech-
ters. 

Bovendien zou de rechler-commissai is zitting hebben voor 
den tijd van vier jaren en daardoor zijn wat men in België 
noemt ,,un juge d'inatruction criminel". Het O. M. komt, 
thans door de wijziging welke in art. 171 van het ontwerp is 
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aan gebracht, daardoor reeds in een ongunstiger positie 
tegenover den verdacht* dan bij bet maken van bet ontwerp 
bedoeld weid. 

Volgens dat zelfde ontwerp zou er verder in strafzaken een 
soort van vrije bewijstheoric zijn, want de verdachte zou dan 
eenvoudig op een bekentenis alleen of op de verklaring van 
een eenigen getuige kunnen worden veroordeeld. (Zie arti-
kel 8880 

Het O. M., dat volgens bet oorspronkelijk en ook volgens 
bet tegenwoordig ontwerp in strafzaken alles te bewijzen 
beeft, zou alzoo in die bepalingen een compensatie vinden in 
den voorsprong, dien artikel 46 den verdaebte gaf, doordien 
hij reeds in het eerste stadium van bet opsporiugs- of het 
gerechtelijk vooionderzoek te allen tijde met zijn raadsman 
zou kunnen confereeren. 

Doch door den aandrang der Commissie van Voorbereiding 
rijn dio bepalingen, ook met mijn instemming, in het nadeel 
van bet O. M. gewijzigd; diens positie is daardoor tegenover 
den verdachte, tegen wien bij, let wel, alles te bewijzen heeft, 
aan merkelijk verzwakt, en zoo had men dus, nu men liet eene. 
wijzigde, ook het andere behooren te wijzigen en derhalve 
den aanzienlijken voorsprong dien de verdachte^ in den loop 
der behandeling van dit wetsontwerp op het O. M. verkregen 
heeft, ook hebben moeten compenseeren door een wijziging 
van artikel 46, zooals deze Minister aanvankelijk voorstelde. 

Ik vermeen hierop niet genoeg de aandacht te kunnen 
vestigen. 

Nu zal men misschien zeggen: Sedert de invoering van de 
wet-Constans bestaat in Frankrijk bet recht van vrijen toe-
gang van den raadsman gedurende den loop der instructie. 
Doch daar hindert dat niet, omdat dat land in torreetioneele 
zaken de rechter zijn vonnissen niet behoeft te motiveeren en 
in crimineel* zaken, die de gewichtigste ziin, de jury oordeelt 
en deze alleen met haar overtuiging te maken heeft. 

Volgens dit ontwerp zal dit bier te lande echter geheel 
enden zijn. (Zie artikel 362, op welks inhoud ik reeds wees, 
cu de artikelen 334 en 836, laatste lid.) Daarom heb ik ge-
meend in het belang der justitie te handelen met een amen-
dement op artikel 46 voor te stellen, waardoor de oorspronke-
lijke redactie van dezen Minister zal worden hersteld, maar 
nog met eenise meerdere verscherping ten bate van den ver-
dachte dan die de Minister reeds vooistelde. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat mijn amendement 
niet zal kunnen strekken ten nadeele van de onvermogende 
verdachten, welke verreweg de talrijksten zijn van hen, die 
met de justitie te maken hebbeu. 

Vooreerst niet, omdat in zeer vele gevallen, waarin zij zich 
aan de justitie te verantwoorden hebben, het bewijs van den 
aanvang reeds rond is. Ik noem b.v. het geval van een boeren-
jongen, die in een herberg een anderen boerenjongen uit 
minnenijd een gat in hot hoofd slaat. Dat is het meest voor-
komende geval van mishandeling, en dat wordt" gewoonlijk 
begaan iu tegenwoordigheid van getuigen. Wanneer de 
raadsman dadelijk tot een zoodanigcu verdachte wordt toege-
laten, kan hij geen kwaad doen. Evenmin is dat het geval bij 
dict'.-tal uit armoede. Menschen, welke zoo'n misdrijf plegen, 
bekennen gewoonlijk aanstonds. 

Daarbij komt dat de raadslieden zich niet erg druk plegen 
te maken voor verdachten, die niet betalen kunnen. Ik zie 
al een van onze geachte medeleden, die behoort tot de balie, 
het hoofd schudden, maar ik kan mij vcor mijn meening be-
roepen op de artt . 61 6JJ en 96&M van bet bestaande Wetboek 
van Strafrecht. Voigens die artikelen heeft de raadsman van 
den minderjarigen verdachte reeds van af bet begin van de 
instructie toegang tot dien verachte. De practijk echter leert, 
dat de raadsman niet tot hem komt voordat zijn zaak ver-
wezen is naar de openbare terechtzitting. Ik heb nagegaan, 
zoolang ik voorzitter ben van de strafkamer van mijn hof, 
dat dit altijd bet geval geweest ie in de zaken tegen miuder-
j-.:iigc verdachten, die ik onder de oogen kreeg. Ik heb ook 
nog «!en voorzitter van een strafkamer van een drukke recht-
bank eerste klasse gevraagd naar zijn ondervinding, en die 
was volkomen dezelfde als de mijne. Mr. van Heyusbergen, 
die meen ik rechter is in de arrondisseraents-rechtbank te 
Alkmaar, beeft ook nog onlangs in het WecJcblad van het 

Recht n°. 105-35 geschreven dat hetzelfde verschijnsel ook 
hem getroffen had. Hieruit blijkt dus., dat men ten aanzien 
van de onvermogende verdachten den vrijen toegang van den 
raadsman niet behoeft te vreezen. Hier geldt alzoo ook weder 
bet: point d'argent, point do suisses, ik erken, dat er gun-
stige uitzonderingen zijn. In den Haag zijn advocaten, die 
kosteloos rechtsbijstand verleenen aan onvermogenden, en 
ik breng hun daarvoor gaarne hulde, maar zij blijven rari 
nantes m gurgite vasto. 

Heeft men echter te doen met vermogende verdachten, dan 
zijn dat gewoonlijk ook meer intellectueele menschen en dan 
is de onbeperkte vrije toegang van den raadsman tot hen wel 
bedenkelijk. Wanneer zij een misdrijf plegen, dan doen zij 
het reeds met een wel overlegd vooropgezet plan, zoodat de 
wrekende hand van de justitie hen meestal niet kan treffen, 
en dan zijn zij bovendien zoo goed onderlegd en ontwikkeld, 
dat zij, als zij komen in het zoogenaamd stil verhoor of in de 
instructie, zeer goed weten wat zij moeten zeggen en wat zij 
moeten verzwijgen. Ik kan daarvoor een sprekend voorbeeld 
aanhalen, nl. de zaak-Landru. Deze man wordt er van ver-
dacht, vrouwen te hebben vermoord en daarna verbrand, en 
ieder heeft in de dagbladen kunnen lezen, hoe die man, door 
te zwijgen, het den rechter van instructie moeilijk maakt, 
achter de waarheid te komen. 

De heer Bresselhuvs: Weet u dan of de man het gedaan 
heeft? 

De heer van S u M van Ysselt: Ik heb alleen gezegd, dat 
hij er van verdacht wordt. 

De heer Dresselhuys: O, dat kan ons ook overkomen. 

De heer van S'asse van Ysselt: Tegenover de vermogende 
verdachten zal het openbaar ministerie, dat ook in de toe-
konjst alles te bewijzen zal hebben, bij de onveranderde redac-
tie van art. 46 meestal aan het kortste eind trekken. Nu ïeeds 
komt het herhaaldelijk voor, dat vermogende verdachten ge-
makkelijk aan een veroordeeling ontkomen. Ik noem slechts 
bankiers en notarissen, die honderden menschen kunnen be-
rooven van hun zuur verdiende spaarpenningen, zonder dat de 
justitie er ie(s aan kan doen. Hoe zal het nu gaan, wanneer 
zulke verdachten reeds van den beginne af aan den bijstand 
krijgen van een advocaat! De raadsman- kan er dan voor 
zorgen, dat familieleden of vrienden van den verdachte de 
z.g. stomme getuigen wegmaken, die getuigen, die men voor 
het bewijs van het misdrijf noodig heeft. Ik noem bij voor-
beeld het muntmisdrijf, waar men voor het bewijs noodig 
heeft de stempels en andere voorwerpen, waarmede men de 
valsche muntstukken of muntbiljetten vervaardigd heeft, ik 
kan daarvoor wijzen op het geval, dat een verdachte zich 
heeft schuldig gemaakt aan doodslag, en men voor het bewijs 
noodig heeft de kleederen van den verdachte, om te kunnen 
zien, of zich daarop sporen van bloed van den verslagene 
bevinden, verder op het misdrijf van kinderdoodslag, waar 
men in de eerste plaats voor bet bewijs noodig heeft het 
kinderlijkje; het misdrijf van valschheid in geschrifte, waar-
bij men voor het bewijs verschillende bewijsstukken behoeft. 
In al deze gevallen is het BMMreltik. dat de verdachte door 
middel van zijn raadsman, familieleden of vrienden doet 
waarschuwen, die ..stomme getuigen" weg te maken, en 
zonder die stomme getuigen zal in de meeste van bedoelde 
gevallen het bewijs niet te leveren zijn. 

Al staat gelukkig de balie hier te lande in het algemeen 
zeer hoog, zoo kunnen er toch enkele harer leden zijn, die het 
door mij gevreesde misbruik zullen maken, en zoo het der 
justitie onmogelijk maken, het bewijs van het misdrijf te 
leveren. 

Het kan ook voorkomen, dat, wanneer een rechter-commis-
saris een strafzaak onderzoekt, hem blijkt, zooals zich kan 
voordoen bij groote diefstallen of bü een zedenschandaal, 
zooals nu beweerd wordt, dat in den Haag heeft plaats ge-
bad, dat er complices zijn, en hij deze ook wenscht op te 
sporen. Wanneer deze nu door den raadsman van den ver-
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dacht* kunnen 'worden gewaarschuwd, wat kan er don van 
dat verdere onderzoek terechtkomen'-' 

Men moet nu niet meenen, dat ik de verdiensten van de 
balie niet waardeer, integendeel, als voorzitter van de straf-
kamer van mijn gerechtshof' wensch ik gaarne te verklaren, 
«lat ik prijs stel op de voorlichting van den beklaagde door 
o*B raadsman) omdat daardoor op den beklaagde niet een 
ie_ eenzijdig1 liebt wordt geworpen. Maar, zooals ik zeide, er 
zij o onder de leden van de balie ook minder gewenschte 
tujetten, en die kunnen, voonal in het geval, dat het hier 
geldt, groot nadeel aan de bewijslevering berokkenen. 

Tk kan mij hiervcor beroepen op hetgeen het lid van de 
balie mr. L. van Gigh hierover zeide in de vergadering van 
de Xederlandsche Juristenvereeniging van 1918, en op het-
geen mr. Aug. Mesritz, advocaat alhier, schreef in zijn 
brochure over het onderhavige wetsontwerp. Deze schrijft 
toch op bladz. 18 daarvan: 

„Wij zeggen niets ten nadeele der advocaten. Als in 
elke groep vindt men onder hen mannen, die zich niet 
stipt binnen do perken hunner functie houden, uit zwak-
beid, uit sport, uit gebrek aan scrupule, uit medelijden 
met den vervolgde en diens gezin. En vooral wie als 
scherpzinnig bekond staan en ' t met qirod liect et decet 
niet te nauw nemen, zullen door de beklaagden v-orden 
gezocht om hen de stooten van den vervolgirig^aurbtenaar 
te helpen pareeren." 

Een raadsman zal ook niet bij een beklaagde kernen als 
oen ziekentrooster of als een arts om te informceren naar zijn 
gezondheid, maar om te zorgen, dat hij zoo spoedig mogelijk 
v r r komt. 

Voor het recht van den raadsman op den vrijen toegang 
tot den verdachte wordt menigmaal een beroep gedaan op bet 
medelijden met hem, doch men ziet dan gewoonlijk voorbij, 
dat men nog meer medelijden behoort te hebben met diens 
onschuldige slachtoffers en dat het allerfnuikendst is voor het 
prestige van de justitie, dat vermogende misdadigers vrij 
blijven en hun ongelukkige slachtoffers niet gewroken 
worden. 

Men beweert ook nog, dat een verdachte, die zich in voor-
loopige hechtenis bevindt, van slechtere conditie is dan hij , 
die op vrije voeten is, doch dan ziet men ook weder over het 
hoofd, dat het misdrijf, waarvan de eerste verdacht wordt, 
veel ernstiger of zwaarder is dan dat van den laatste en dat 
het algemeen maatschappelijk belang bij de straf rechtelijke 
vervolging van den eerste ook veel meer betrokken is dan bij 
die van den laatste. 

Ook wordt nog beweerd, dat de Raden van toezicht en disei-
pline der advocaten er tegen zullen waken, dat de advocaten 
niets zullen doen wat in strijd is me tde eer en de waardig-
heid van hun beroep. Ik beschouw dit ook als een illusie, 
want de advocaat, die aaneenig familielid of vriend van den 
verdachte eenig minder fair advies in diens belang geeft, zal 
wel zorgen dat hij dat onder vier oogen doet en zich zooveel 
mogelijk op beroepsgeheim beroept. 

Ik ben ook lid van een zoodanigen raad geweest en weet 
dientengevolge maar al te goed, dat die meestal machteloos 
is tegen een minder scrupuleuzen advocaat. 

Bij menig lid van de Commissie van Voorbereiding was 
steeds het streven om de balie en de justitie in dit ontwerp 
zooveel mogelijk op dezelfde lijn te stellen; vandaar het tegen 
den officier van justitie gerichte art. 27'oa, dat even klein-
geestig als belachelijk is, zooals door den geachten afgevaar-
dif,-de den heer van Doorn ook reeds te recht is opgemerkt. 

Dit streven was ook de reden om voor de onveranderde 
handhaving van het oorsponkelijk art. 46 te zijn. 

Men zie dienaangaande toch niet voorbij, dat de bevocgd-
heid, die ik door mijn amendement aan den officier van 
justitie tijdens het opsporingsonderzoek en aan den rechter-
< ommissaris tijdens het gerechtelijk vooronderzoek in geval 
van noodzakelijkheid wensch toegekend te zien om, be-
houdens goedkeuring der rechtbank bij een gemotiveerde 
beschikking voor enkele dagen te verbieden het vrije ver-
keer tusschen den verdachte en diens raadsman, gegeven 
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wordt aan rechterlijke ambtenaren, die benoemd worden 
door de Kroon en die de instructie voeren, niet in hun 
eigen belang, maar alleen in dat van de maatschappij. 

Zij verschillen dus in dit opzicht geheel van de advoc.a-
ten, daar dezen hun cliënten niet bijstaan ter wille van het 
helang der maatschappij, maiar in dat van hen zelf', 
want hoe meer cliënten zij buiten de gevangenis houden of 
daaruit weten te krijgen, des te meer verdienen zij. 

Voor den officier van justitie en den rechter-commissaris 
in strafzaken staat bovendien in art. 30 van het ontwerp 
de bepaling, dat in alle gevallen, waarin iemand als ver-
dachte wordt gehoord, de verhoorende rechter of ambtenaar 
zich van alles wat de strekking heeft een verklaring te 
verkrijgen, waarvan niet gezegd kan worden, dat zij in vrij-
heid is afgelegd, zich heeft te onthouden. 

Men mag toch veilig aannemen, dat officieren van justitie 
en rechter-commissarissen zoo hoog staan, dat zij, die in de 
eerste plaats krachtens hun eed en hun ambt geroepen zijn 
om de wetten des lands te handhaven, zich zullen houden, 
aan artikel 30 en geen verklaring zullen ontlokken, waarvan 
niet gezegd kan worden, dat zij in vrijheid is afgelegd. 
Daarenboven zal volgens mijn amendement de weigering van 
officier van justitie en rechter-commissaris om aan den raads-
mau van den verdachte reeds in den aanvang der instructie 
vrijen toegang tot dezen te verleenen, niet op lichtvaardige 
gTcnden kunnen geschieden. Immer-s, zij kan slechts plaats 
hebben wanneer ze wegens het belang van het onderzoek nood-
zakelijk is. Zij moet met redenen zijn omkleed. 

Zij kan slechts geschieden voor den tijd van hoogstens zes 
dagen, zoodat het gerechtelijk vooronderzoek niet langer een-
rij dig zal zijn dan strikt noodzakelijk is, juist in het belang 
van dat onderzoek. Zij moet onmiddellijk aan het oordeel der 
rechtbank worden enderworpen, die daarop onmiddellijk be-
slist na verhoor van den raadsman. 

Zij houdt bovendien op te werken in het geval van artikel 
242 (wat wij thans zouden noemeir: verwijzing naar de open-
ba.re terechtzitting) of in het geval van dagvaarding. 

Volgens de woorden van mijn amendement zullen er dus 
de noodige waarborgen bestaan, dat de weigering van toegang 
van den raadsman tot den verdachte niet op lichtvaardige 
gronden zal werden gedaan. 

Ik zeg nog eens, men mag" dienaangaande toch ook nog wel 
eenig vertrouwen stellen in den officier van justitie, de reck-
ter-conrmissarissen in strafzaken en in de rechtbanken, om-
trent de bevoegdheid, die ik hun wensch toe te kennen tot wei-
gering van acces aan den readsrnan van den verdachte. Ver-
trouwt men hen hierin zelfs niet, dan schaffe men de 
rechterlij ke macht bij de a. s. Grondwetsherziening liever af 
en geve die aan de jury, waarvan men in 1838 hier te land o, 
zoo blij was, dat zij werd afgeschaft. 

Wanneer men hun dat vertrouwen niet schenkt, zal daar-
van het gevolg zijn, dat het prestige van de justitie wordt 
omlaag gehaald; dat men in haar geen vertrouwen meer zal 
hebben, dat men zal meenen, dat een rechterlijke ambtenaar 
zich schuldig maakt aan klassejustitie, als een vermogende 
verdachte aan de handen van het gerecht ontkomt. 

Mijn amendement heeft op de redactie, welke de Regecriug 
voorstelt, nog dit voor, dat wanneer het aan den raadsman 
wordt geweigerd de vrije toegang tot den verdachte, geen 
blaam wordt geworpen op dien raadsman. De heer Kleere-
koper schtrdt van neen, maar ik meen wel degelijk, dat dat 
het geval zal zijn. 

Ik vertrouw hiermede voldoende te hebben aangetoond, 
waarom de aanneming van het amendement, dat mijns inziens 
voor een goed deel in de toekomst de bewijsvoering in groote 
strafzaken zal beheerschen, aanbeveling verdient. 

Bij de weinige belangstelling, welke dit wetsontwerp in 
deze Kamer ontmoet en bij de omstandigheid, dat de Commis-
sie van Voorbereiding niet mede heeft willen gaan met de 
wijzigingen, welke door den Minister van Justitie aanvan-
kelijk in art. 46 van het wetsontwerp zijn gebracht en bov*?n-
dien bij de mogelijkheid, die bestaat, dat deze Minister van 
Justitie zal volharden bij zijn laatste redactie van dit artikel, 
is er bij mij wel moed noodig geweest dit amendement voor 
te stellen. Ik meen echter toch goed gedaan te hebben dat te 
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doen, in de eerste plaats omdat ik de hoop heb, dat deze 
Minister van Justitie nog zal terugkeeren a son premier 
amour, en dat de meerderheid der Commissie van Voorberei-
ding er nog van zal kunnen worden overtuigd, dat datgene, 
wat de Minister van Justitie thans voorstelt, niet gewenscht 
is in het belang van de justitie, In elk geval heb ik gemeend 
mijn plicht te doen met dit amendement voor te stellen, om-
dat bij de ervaring, die ik sedert 1877 al» rechterlijk ambte-
naar heb opgedaan, mij bekend is, dat het in sommige ge-
vallen zeer funest zou kunnen zijn, indien de raadsman in 
elk geval vrijen toegang heeft tot den verdachte. 

Ik vind toch, dat ik mij zou hebben schuldig gemaakt aan 
plichtsverzaking, wanneer ik gezwegen had hier, waar ik 
meende te moeten spreken. 

Van den aanvang af, dat ik de eer had lid te zijn van de 
Commissie van Voorbereiding voor dit wetsontwerp, is het 
steeds mijn streven geweest, bij de totstandbrenging daarvan 
zooveel mogelijk te werken zoowel in het belang van den ver-
dachte als in dat van de maatschappij, daar die beide belan-
gen gezamenlijk behooren te worden, behartigd en niet de 
belangen van den een ten koste van die van den ander. Daar-
toe strekt ook mijn amendement en daarom hoop ik, dat het 
de meerderheid in deze Kamer zal kunnen bevredigen, opdat 
dit Wetboek van Strafvordering zal worden een wetboek, dat 
zal bevredigen het rechtsgevoel van het geheele Nedcrland-
sche volk en niet alleen van den verdachte. In elk geval, mocht 
mijn amendement verworpen worden, dan zal ik mij iroosten 
met de gedachte aan het ,,in magnis voluisse sat est". 

Het amendement wordt ondersteund door de heeren van 
Doorn, Bulten, van Rappard en Kuiper en maakt mitsdien 
een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer van Schaik: Mijnheer de Voorzitter! De zeer 
belangwekkende rede van den geachten afgevaardigde geeft 
mij aanleiding, met een kort woord — dit zal ook wel uw 
bedoeling zijn — het voorgestelde amendement te bestrijden. 

Het in behandeling zijnde wetsartikel is eigenlijk een van 
de meest omstredene artikelen van het wetsontwerp. 

In het oorspronkelijk ontwerp der staatscommissie en in 
het wetsontwerp, zooals het door de Regeering is ingediend, 
werd aan den raadsman yan den beklaagde de volledige vrij-
heid gageven om zijn cliënt te bezoeken en met hem te ccr-
respondeeren. Dat oorspronkelijk artikel is bij het overleg 
tusschen Minister en Commissie van Voorbereiding zoo g o 
bleven; in het gewijzigd wetsontwerp heeft liet slechts een 
redactioneele verandering ondergaan. De tegenwooordige be-
vindsman heeft echter gemeend, in het artikel een vrij be-
langrijko beperking van het recht van den raadsman te moe-
ten brengen, een wijziging die niet zoo heel veel verschilt 
van wat thans in het amendement belichaamd is geworden. 

Infausschcn is van de zijde der Commissie van Voorberei-
ding verzet gekomen togen deze verslechtering van de positie 
van den gedetineerden verdachte. En zoo is het tegenwoordig 
voorstel niet anders te beschouwen dan als een compromis van 
de beide richtingen: aan den eenen..kant degenen, die voor-
etanlers zijn van de onbeperkte vrijheid van den raadsman 
om zijn cliënt te bezoeken en met hem te correspondeeren, 
en aan den anderen kant degenen, die dat recht in belang-
jrijke mate willen beperkt zien. 

Xu doet het mij lc-cd, juist omdat men het regeeringsvoor-
etel als een compromis moet beschouwen, dat de geachte af ge-
vaardigde het noodig heeft gevonden, om thans nog een» te 
trachten een van de extremistische standpunten door te 
voeren. 

Zooals reeds gisteren de heer Djesselhuys heeft opgemerkt, 
is het veer den beklaagde, die in preventieve hechtenis gezet 
wordt, van het allergrootste belang, dat hij verkeer met zijn 
raadsman heeft. AVie zonder voorafgaande waarschuwing plot-
eeling gearrosteord wordt, onttrokken wordt aan zijn huis-
gezin, aan zijn werkkring, aan het maatschappelijk leven, en 
dan Mordt opgeborgen in een cel, afgesloten van de buiten -
wereld, zonder verkeer met iemand, komt, dat spreekt van-
zelf, in een abnormalen ps}ehischen toestand te verkeeren. 
Juist in die eerste dagen van de gevangenschap — want wij 
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spieken over het begin van het onderzoek, het vooronder-
zoek —, dus in den eersten tijd dat de beklaagde is afgezou-
derd, is het voor hem van het grootst mogelijk belang, dat 
hij de hulp en den bijstand van zijn raadsman heeft. 

Zco hij het feit ontkent, dat iiem ten laste gelegd wordt.. 
zuo hij beweert onschuldig te zijn, da.ii is er hem alles aan ge-
legen om die midüeJen aan te wenden, welke zijn onschuld 
uan liet licht kunnen brengen en zich daarover met een des-
kundig en ervaren persoon te beradeu. Maar ook indien hij 
mocht bekennen, indien hij mocht toegeven, dat hij te recht 
van eenig misdrijf of een feit wordt verdacht, kan het voor 
hem van groot gewicht zijn, reeds van meet af aan alle per» 
soonlijke en zakelijke omstandigheden, welke aan het tot 
stand komen van het delict medegewerkt hebben of daarop 
een bepaalden invloed uitgeocferd hebben, zooveel moelijk-
naar voren to brengen, opdat de latere berechting van de 
zaak zco volledig en zoo onpartijdig mogelijk plaats hebbe 
en hij niet noodeloos worde bezwaard. 

Men vergeteniet, de gehechte heeft tegenover zich gooutil-
leerde en geroutineerde vertegenwooi digers van het staats-
geza#; een officier van justitie en een rechter-commisJ.iis 
zijn meestal doerknede deskundigen, die uit ondervinding 
precies weten in welke richting rij de zaak moeien sturen 
om hun doel te bereiken. Tegenover hen slaat de verdachte 
als de man die louter object van onderzoek is en tegen wies 
men vóór alles tracht het schuldbewijs te verzamelen. Mag 
hem dan niet veroorloofd worden, alles wat kan strekken ter 
ontzenuwing of verlichting te berde te brengen V 

Hot zul echter wel voor geen tegenspraak vatbaar zijn, dat 
de groote massa der gedetineerden — want het zijn niet 
alleen do geslepen niensJhen die in de huizen van bewaring 
terechtkomen — dat zelfstandig en zender hulp en voor-
lichting niet naar behooren kan doen. Zij behooren wttr 
dikwijls tot de minder ontwikkelden en verkeeien 'n <v:o 
gemoedsstemming die hen belemmert, zich rustig reken •chep 
te geven van hetgeen zh zeggen en doen. 

Nu heeft de heer van Sasse van Ysselt de opmerking g<> 
maakl, dat zijn ervaring te 's Herlogenbosch hem leert, dat 
waar de raadsman toegang heeft tot den verdachte die nog 
in vooronderzoek verkeert, namelijk tot den minderjarige, hij 
van dat recht wel schaarsch m al niet gebruik maakt. Hei 
is misschien mogelijk dat dit bij bepaalde rechtbanken regel 
is, men mag te dien aanzien echter geensrins generalisceren; 
elders is het anders. 

De geachte afgevaardigde bekijkt dit punt m.i. ook van 
een minder juisten kant, Het gaat niet om een recht van den 
raadsman om zijn cliënt te bezoeken maar om een recht van 
den beklaagde om met zijn raadsman te confereeren. Het is 
dus revera het recht van den beklaagde en niet het recht van 
den raadsman dat in dit ailikel wordt geregeld; de raadsman 
heeiï. slechts den moreelen plicht om zijn cliënt in de gelegen-
heid te stellen van zijn recht gebruik te maken. Daarom moet 
de wijze, waarop de balie dit doet, eigenlijk buiten de dis-
cussie blijven. 

De beperking die in het amendement wordt voorgesteld 
klinkt heel onschuldig en voor de riet-ingewijden in do ge-
heimen van het vak lijkt het, alsof de raadsman eigenlijk 
altijd toegang zal hebben, altijd kan brief wisselen, maar dat 
in bepaalde gevallen door den rechter-commissaris hem dat 
recht kan worden ontnomen. Maar in de practijk zal het hier-
op neerkomen, dat men van hetgeen thans als uitzondering 
is bedoeld regel aal maken, althans in alle belangrijke zaken, 
en juist in die zaken waarin de verdachte het meest de hulp 
van zijn advocaat noodig heeft. Bij de parketten, het opeh-
baar ministerie, zelfs ook nog bij de rechters bestaat de mee-
ning dat het in het algemeen wenschelijk is de balie uit het 
vooronderzoek te weren. Tk geloof, dat de heer van Sasse van 
Ysselt inderdaad do vertolker is geweest van wat leeft in een 
groot deel van het openbaar ministerie en van de zittende 
magistratuur. 

In dit verband mankt* hij de opmerking^ men moet een 
beetje vertrouwen stellen in het openbaar ministerie. In de 
personen van het openbaar ministerie wil ik groot vertrou-
won stellen. Mijnheer de Voorzitter, maar in hun zakelijk 
standpunt heel wat minder. 

http://da.ii
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Het is niet uit persoonlijke antipathie dat het openbaar 

minuten» ol de rechter-commissaris den advocaat buiten het 
vooronderzoek wil houden, maar bij hen concentreert zich 
alles om één gedachte: do zaak moet gelukken. Men wil, 
zooals de heer Oresselhusy straks al gezegd heeft, het wettig 
bewijs van de daad tracliten te verkrijgen, de schxild van den 
beklaagde trachten vast te stellen. 

De heer van Sasse van Ysselt noemt dit in de toelichting 
tot zijn amendement eupheinistisch: er moet gelet worden 
op het algemeen belang. Ja , Mijnheer de Voorzitter, er moet 
gelet worden op het algemeen belang, maar waar komt in 
casu dat algemeen belang in de oogen van den vervolgenden 
en vaak ook van den instrueerenden ambtenaar op neer? 
Eenvoudig hierop, dat men liefst alle andere overwegingen 
op zij zet, om uitsluitend te komen tot de constructie van 
het bewijs. In dien gedachtengang past niet de inmenging 
van een raadsman want het zou wel eens kunnen gebeuren 
dat dientengevolge een inderdaad schuldige aan zijn gerecht 
lot ontsnapt. Vanwege de mogelijkheid van mislukking 
van eenige vervolgingen moet daarom de balie in het alge-
meen van het verkeer met den cliënt worden uitgesloten. 

Voor mij echter is tegenover het groote belang, dat alle 
beklaagden hebben om van het begin van het onderzoek af 
met een deskundige overleg te plegen, opdat de zaak r.iet 
eenzijdig wordt geïnstrueerd, tegenover de groote voordeden 
die daaraan zijn verbonden ook met het oog op een goede 
vertrouwenwekkende rechtspleging, het nadeel dat er mis-
schion eens een schuldige niet veroordeeld zou worden, van 
geen beteekenis. 

Men denkt bij voorkeur aan den ongimstigen invloed dien 
advocaten zouden kunnen uitoefenen. 

Daartegenover stel ik, dat de raadsman ook wel een gun-
«tigen invloed op den beklaagde kan uitoefenen. Het gebeurt 
meer dan eens, dat een gedetineerde, die schuldig is, bij zijn 
eerste verhoor begint met een ontkentenis. en, heeft die ont-
kentenis eenmaal plaats gehad, dan is het voor hem, psycho-
logisch geredeneerd, uiterst moeilijk daarop terug te komen 
en dian volhardt hij in den regel in het kwa;d. Dat persi-
steeren by die ontkentenis is, vooral als het bewijs er dik op 
ligt. in zijn nadeel, en nu zal een goede raadsman van het 
begin af aan den verdachte er opmerkzaam op maken, dat 
het beter is de waarheid te zeggen en tot bekentenis te 
komen. Daardoor kan de zaak meer tot haar recht komen 
en kan de rechter een veel breeder oordeel over den beklaag-
de en «djn misdraging vellen. Dit is ook in het voordeel eoner 
goede rechtsbedeeling. 

Wat als beperkende uitzondering wordt voorgesteld, zal 
practisch de regel zijn. Men heeft bij elke balie een ot ineer 
leden, die zich niet in een odeur de sainteté verheugen. 
Indien een belangrijke zaak aan die leden wordt toever-
trouwd, zal de rechter-commissaris al dadelijk geneigd zijn 
tot een verbod van toegang en tot een verbod van brief wis.se-
ling. Het is echter hard en kweteend zoc, zonder meer, be-
paalde advocaten als minderwaardig of onbetrouwbaar te 
stempelen. En dus, om onaangenaamheden te voorkomen, 
zal men gaandeweg het systeem gaan volgen, alle raads-
Heden over één kam te scheren en te bepalen, dat in zaken 
van eenige importantie het recht van toegang aan de raads-
lieden wordt ontzegd. 

De heer van Sasse van Ysselt heeft zeer schoon e woorden 
gewijd aan de hooge opvatting, die de balie in ons land 
van haar taak heeft. Dat is een klinkende hulde in woor-
den maar de inhoud van zijn amendement en de gansche 
strekking van zijn betoog is kennelijk door louter wantrou-
wen in de balie, althans een deel van haar leden, ingegeven. 
Tegen dat bewijs van wantrouwen mag ik een protest niet 
achterwege laten, omdat het volkomen ongemotiveerd is. 
Er is geen enkele reden hen, die zich aan de advocatuur 
wijden, er van te verdenken, dat zij, zooals titans gesugge-
veerd wordt, in strafzaken van hun positie een verkeerd ge-
bruik of misbruik zullen maken. Dat is wel eens gebeurd 
bij wijze van uitzondering, maar dat daarvan een systeem 
wordt of zal worden gemaakt, daartegen moet ik opkomen. 
In elk geval meen ik, dat een stelsel van strafprocesrecht 
niet mag worden opgebouwd op de mogelijkheid van mis-

(Viin Schaik e. a.) 
bruikeu. Het uitgangspunt moet zijn, dat men te doen 
heeft niet nienschen, OM rechtschapen zijn, on mocht in );©• 
paalde gevallen blijken, dat er advocaten zijn, die niet 
rechtschapen kunnen worden geacht en misbruik maken van 
hun positie, dan zouden daartegen maatregelen genomen 
kunnen worden. Wanneer, zoouls de heer van Sasse van 
Ysselt heeft geopperd, in een zaak als die van het Haagscue 
zedenschandaal een raadsman tot ongepaste handelingen zou 
medewerken, dan zou het voor de hand liggen, dat men hem 
verbood bij den beklaagde te komen en zouden zeker andere 
maatregelen volgen. Zulk een pcisoon zou, nis het een zeer 
lakenswaardige daad betrof, zelïs als advocaat geschorst of 
geschrapt kunnen worden. De practijk zul zich in dit op-
zicht vanzelf redden. De advocaten, die zulke feiten plegen, 
dat zij niet waardig geacht worden verder toegelaten te wor-
deu tot hun cliënten, maken zich zeli' onmogelijk. 

üin deze redenen beu ik zeer tegen het auisndeinenl gekant 
en vind ik. dat de Minister, in overleg met de Commissie van 
Voorbereiding, de zaak goed geregeld heelt. Die reg?l is zóó, 
dat indien uit bepaalde omstandigheden een ernstig vermoe-
den voortvloeit dat het vrije verkeer tusschen raadsman en 
verdachte zal strekken om den verdachte bekend te maken 
met eenige omstandigheid, waarvan hij in het belang van 
het onderzoek tijdelijk onkundig moet blijven, of wordt mis-
bruikt voor pogingen cm de opsporing der waarheid te belem-
meren, de raadsman kan uitgesloten worden. Ik geloof, dat 
daarmede de juiste en alleen toelaatbare beperking is gelrof-
i'eu, en dat het voorstel der Regeering dus onveranderd moet 
worden gehandhaafd. 

De heer l l a rchant : Mijnheer Je Voorzitter! Ik wensch mij 
aan to sluiten bij den laatsten geachtcn spreker wat de be-
•trijding van het amendement betreft. Dit artikel is een van 
de belangrijkste, zoo niet de belangrijkste bepaling van bei 
ontwerp. De oppositie, die daartegen ontstaan is, komt nanr 
het schijnt voort uit de vrij algemeen heeirschende gellij i<-
stelling vaneen verdachte met een schuldige. Men moet zich 
in de positia van een preventief gedetineerde indenken om 
de noodzakelijkheid van deze bepaling te doorvoelen. Iemand, 
die preventief gedetineerd is, wordt afgesloten van de buiten* 
wereld. Er staat in onze wetgeving nu reeds geschreven, dat 
een preventief gedetineerde onmiddellijk wordt verhoord, 
maar de practijk is geheel anders. Zij kunnen weken lam: 
zitten zender dat zij zijn gehoord. De heer van Sasse van 
Ysselt knikt ontkennend, maar er ia mij persoonlijk de toe-
gang geweigerd tot een preventief gedetineerde; vier wek?n 
lang was de gedetineerde niet gehoord; de rechter-commis-
:a,ris deelde mij mede. dat hij nog geen tijd had gehad run 
('en man te hooren. Hij heeft vier weken gezeten voordat 
hem is te kennen gegeven vonr welk feit hij preventief zat, 
wet hem niet bekend was. Zulk een man is niet alleen. Hij 
heeft ook verwanten. Deze man h«d een oude moeder thui*, 
die ook niet wist waarom hij preventief gedetineerd was. 
De rechter-commissaris moet wel volgens de we' onmiddellijk 
hooren, maar dat deed hij in dit geval niet, want er warea 
te veel zaken. Is hij eenmaal gehoord, dan moet hij wederom 
«eken wachten voordat de instructie gesloten is. Al dien tijd 
wordt de man, natuurlijk door zeer welwillende menschen, 
zedelijk op rle pijnbank gelegd, wordt getracht er uit te halen 
wat er in zit en wordt hem elke gelegenheid benomen om 
te raadplegen met een raadsman. Dat is een gruwelijke 
'oesfand. Die toestand is ten eenenmale onhoudbaar en daarom 
il het in een beschaafden Staat een absolute noodzakelijkheid, 
dat de wet voorschrijft, dat zoo gauw do deuren van de eet 
achter een gedetineerde toevallen, aan den raadsman toegang 
wordt verleend. 

De beer van Sase van Ysselt gebruikt bij de verdediging 
van zijn amendement ^en geheel onjuiste tegenstelling. Hij 
heeft het over de positie van het openbaar ministerie, die 
verzwakt wordt, tegenover de positie van den verdachte, die 
te veel zou worden versterkt. Dat is geen tegenstelling. Wij 
moeten do regeling zoo maken, dat een behoorlijk onderzoek 
wordt bevorderd en de waarheid aan het licht komt. Wij 
hebben hier niet twee partijen tegenover elkander, die acm 
een kansspel bezig zijn en waarbij wij nauwkeurig mesten 
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afwegen of de kansen van den een niet te sterk worden. 
Neen, wij moeten waarborgen, dat de-waarheid aan het licht 
komt: daarom moet het ons te doen zijn. 

Evenmin is er een tegenstelling tusschen het privé bolang 
van den verdachte en het algemeen belang van het volk. 
Dat wraak ik. Het volksbelang is, dat er een behoorlijke 
jechtsgang wordt gevolgd. Daarmede is het privé belang van 
den verdachte niet in tegenstelling te brengen. Natuurlijk 
biengi het beilang van den verdachte mede, dat hij niet zal 
worden veroordeeld. Doch dit is geen element, dat hier mag 
wegen. 

Wanneer dus de raadsman wordt toegelaten, doen wij dat 
niet, omdat het privé belang in strijd niet het algemeen belang 
dat meebrengt, maar omdat krachtens de eischen van het 
algemeen belang hier een behoorlijke rechtsgang verzekerd 
moet zijn. Op het oogenblik is de preventieve hechtenis een 
middel om een verdachte te onttrekken aan den bijstand van 
menschen, die hem helpen kunnen. Wanneer hij wordt opge-
borgen, kan hij niemand raadplegen; hij wordt onttrokken 
aan gedachtenwisseling met iedereen buiten zijn cel. Dat deze 
prikkel om iemand preventief te detineeren wordt wegge-
nomen, is een groote verbetering. Wanneer de raadsman wordt 
toegelaten, heeft men geen belang meer om den verdachte 
onttrokken te houden aan advies; men heeft dan bovendien 
den prikkel hem dadelijk te hooren, ten einde misbruik van 

, het verkeer van den gedetineerde met zijn raadsman te voor-
komen. 

De heer van Sasse van Ysselt heeft iets gezegd, waartegen 
ik met kracht moet opkomen. Hij heeft voor de balie in het 
algemeen geen lof genoeg, er zijn slechts enkele bedenkelijke 
uitzonderingen. Maar intusschen komt hij met statistische 
gegevens omtrent minderjarige verdachten, waaruit blijken 
zou, dat in den Bosch en elders de advocaten zich van bijstand 
aan die minderjarigen niets aantrekken, omdat dezen hen niet 
betalen. Daarmede werpt hij een blaam op de geheele bulie. 

Naar mijn ervaring bij de rechtbank te Zutfen en hier in 
den Haag is het juist omgekeerd ; elke advocaat getroost zich 
precies dezelfde inspanning voor cliënten, die niet, als voor 
hen die wel kunnen betalen. De advocaten getroosten zich 
zelfs geldelijke opofferingen om de cliënten, aan wie zij zijn 
toegevoegd, behoorlijk te helpen. 

De heer van Sassc van Ysselt zeide: de advocaten hebben 
wel toegang, maar maken er geen gebruik van in het ge-
noemde geval. Toch hebben de minderjarigen hen noodig. 
Derhalve concludeer ik, dat die raadslieden, volgens dèn 
geachten afgevaardigde, te lui zijn of het niet de nioette 
waard vinden minderjarigen bij te staan. Dit is in strijd 
met mijn practijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat is het cevul? Het aantal 
interessante strafzaken is betrekkelijk gering. — dat is de 
verklaring. Wanneer een boerenjongen een ander uit minne-
nijd op zijn hoofd slaat, brengt het hem niets verder of zijn 
raadsman met zoo'n man gaat redeneeren. 

Maar men denke eens het volgende. Er is nu een zeden-
schandaal, waarbij ook menschen betrokken zijn uit gegoede 
kringen. Men zegt zelfs, dat het zoo erg is, dat men naar de 
Witte gaat om te toonen, dat men niet preventief zit wegens 
het zedenschandaal. Stel nu eens, dat, op aanwijzing van een 
minderwaardig individu bij zoo'n zaak betrokken, een ver-
want van den geachten afgevaardigde of een zoon van een 
van ons. volkomen onschuldig, preventief wordt gedetineerd, 
zoodat de familie niet weet, waarom hij weken lang wordt 
vastgehouden voordat hij verhoord wordt, en dat men dien 
man al dien tijd onthoudt de gelegenheid om met zijn raads-
man overleg te plegen, ten einde langs practisehen, doel-
matigen weg aan te toonen, dat de man niet schuldig is. Dat 
kan toch niet. 

De heer van Sasse van Ysselt beroept zich op Landru. Ja, 
Landrn zwijgt en neemt een loopje met zijn rechters, maar 
die had geev advocaat nocdig, BOOnls de heer Klwrekoper te 
re^ht zegt: die weet zelf wel, wat hij zeggen en zwijgen moet. 
H^t eenige middel, dat de heer van Sasse van Y.-selt daar 
fein toepassen is de pijnbank en in Nederland is het tot dus-
vcv; B alleen geoorloofd de zedelijke pijnbank te laten werken. 

G. — 22 APRIL 1920. 
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Waar die zedelijk© pijnbank werkt, is het beslist nood-
zekolijk, dat aan het slachtoffer wordt toegevoegd een rnads-
man. 

Het voorstel, dat ons de Regeeiïng heeft gedaan, is naar 
mijn oordeel het alleruiterste, waartoe wij gaan kunnen. 
De heer van Sasse van Ysselt noemt het schijnrestrictiss. Ik 
ben bevreesd, dat het in de practijk zullen blijken meer dan 
schijnrestricties te zijn, dat zelfs deze omschrijving de 
mogelijkheid openlaat, dat men in sleur den verdachte ont-
trekt aan alle verkeer met den raadsman. Maar ik wil er het 
beste van hopen. Om aan gegronde bezwaren van den Minister 
te gemoet te komen, heb ik mij in de Commissie van Voor-
bereiding ten slotte hierbij neergelegd, maar verder mogen 
wij absoluut niet gaan. 

Ik ben er ook in het geheel niet bevreesd voor, dat door 
de toepassing van het tweede lid van art. 46 een blaam zal 
worden geworpen op eenig advocaat. Neen, wanneer men kan 
aantoonen, dat er in een bepaald geval gevaar is, dat de 
sporen van het misdrijf zullen worden uitgewischt en dat het 
werkelijk gevaarlijk is den verdachte met de buitenwereld in 
contact te brengen, is er voor den advocaat, wien toegang 
geweigerd wordt, niet de minste reden zich daarover be-
zwaard te gevoelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Zooals ik gezegd heb, ik wil mij 
bij de voorgestelde redactie neerleggen, maar dan mag men 
ook in geen enkel opzicht ook maar één stap verder gaan in 
de verkeerde richting. 

De heer van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, 
dat de geachte spreker, die mij voorafging, zeer juist_ heeft 
uitgedrukt waarop het neerkomt^ wanneer hij zegt: indien 
men medegaat met het voorstel van den heer van Sasse van 
Ysselt, is op het oogenblik, dat de man de deuren der cel 
achter zich hoort dichtgaan, hij afgesloten van alle verkeer 
met zijn raadsman en met de buitenwereld,.maar het fraaie 
gevolg van het tegenovergestelde stelsel zal zijn, dat de pre-
ventieve hechtenis minder zal worden toegepast. Daarmede 
legt hij echter juist den vinger op hetgeen de heer van Sasse 
van Ysselt en zijn medestanders willen voorkomen. Laten wij 
het ronduit zeggen: de preventieve hechtenis dient practisch 
hoofdzakelijk om het openbaar ministerie, het vervolgende 
staatsorgaan, in staat te stellen het bewijs te verzamelen tegen 
den verdachte en wanneer men aan die preventieve hechtenis 
gaat tornen, maakt men de taak van het openbaar ministerie 
tot een bijna onmogelijke. En wanneer de heer Marchant nu 
zegt: door dadelijk een raadsman toe te voegen, maakt men 
eigenlijk, dat die preventieve hechtenis niet meer behoeft te 
worden toegepast, dan ga ik in dat opzicht met hem akkoord. 
Op het oogenblik, waarop men den verdachte geeft een raads-
man, vrijen cmgang met dien raadsman, vrijheid van brief -
wisseling en aan den raadsman de bevoegdheid, om te doen 
en te laten wat hij wil, op dat oogenblik is voorloopige hech-
tenis overbodig; dat ben ik met den heer Marchant geheel 
eens. 

De heer Kleerekqj>er: Het is toch niet de portee van de 
preventieve hechtenis, den verdachte te isoleeren, om Bewijs 
tegen hem te verzamelen. De wet zegt anders. 

De heer van Doorn: Ik ben begonnen met te zeggen, dat 
practisch het groote nut van de preventieve hechtenis is, om 
het vervolgende staatsorgaan in de gelegenheid te stellen 
bewijsmateriaal te verzamelen. Wanneer nu door die toe-
voeging de preventieve hechtenis niet meer noodig zou zijn, 
welnu, schaf haar dan af; dat is ook een systeem. Laten wij 
elkander klaren wijn schenken. Zoodra men van den aanvang 
af den raadsman vrijen toegang tot zijn cliënt geeft, is de 
preventieve hechtenis overbodig. Nu kan men wel wijzen op 
herhaling van misdrijf enz., maar hoofddoel van de preven-
tieve hechtenis is juist, om te voorkomen, dat de verdachte 
in de gelegenheid wordt gesteld de eigenlijke bewijsmiddelen 
van zijn misdrijf te verduisteren. 

Nu is er bij gezegd en daarom heb ik eigenlijk bet woord 
• geviaagd, dat het van de balie toch slecbt is om dat te doen. 
| Daarover kunnen wij lang en breed praten. Er zijn onder de 
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balie evcujrood als in eiken mogelij ken stand zwarte en witte 
schapen ; dat zal niemand tegenspreken en de balie zal zich 
door die uitspraak ook niet beleedigd gevoelen. Maar het 
moeilijke van hat geval is juist, dat, wanneer eeu advocaat 
c: liniaal de verdediging van een cliënt op zich genomen beeft, 
er geen vaste regels zijn voor wat die advocaat doen en laten 
mag. Dut slaat ook niet eens in dit wetsontwerp. Wanneer 
daarin de bepaling was opgenomen, dat een advocaat wel tot 
den vridaolite mag worden toegelaten, maar dat hij van die 
bevoegdheid niet gebruik mag maken, om de spoien van het 
misdrijf uit te wisschen, zou het nog iets zijn. Maar nu wordt 
elk* aan do opvatting van de advocaten zelf overgelaten en 
men zou het met den plicht van een advocaat onvereenigbaar 
1 uunen achten, om iets aan de groote klok te hangen, dat tot 
d« veroordceliug van den verdachte zou kunnen leiden. Het 
bezwaar ligt in het feit, dat nergens de plicht van den advo-
caat omschreven is. Van sommige dingen staat natuurlijk wel 
vast, dat een advocaat ze niet doen mag, maar wanneer bijv. 
aan een advocaat de verdediging van een verdachte wordt 
opgedragen en hij weet, dat er bewijsstukken zijn, dio de 
schuld van zijn cliënt onherroepelijk moeten doen uitkomen, 
dan moet hij zeggen tot den verdachte: breng die stukken in 
veiligheid en zorg, dat de officier van justitie ze niet te zien 
krijgt. Het groote bezwaar is, dat men niet kan omschrijven 
wat precies de taak van een advocaat is. Thans geeft men 
eenvoiidig alle mogelijke middelen bloot om de sporen van 
het misdrijf uit te wisschen. Is het niet opmerkelijk, dat de 
heer van Schaik er op gewezen heeft, dat de heer'van Sasse 
van Ysselt toch maar heeft doen uitkomen, dat de meerder-
heid van het openbaar ministerie en van de rechterlijke 
macht is voor het systeem, om den advocaat niet toe to laten. 
Ik geloof dat ook. Die heeren zijn eenigszins op de hoogte van 
de zaak waarom het gaat. 

Wanneer de ambtenaar van het O. M., de meerderheid van 
de rechterlijke macht meent, dat men door een dergelijk vrij 
geven de zaak niet beter maakt, welnu, dan luister ik naar 
die stemmen. 

Nu heeft de heer van Schaik gezegd: een advocaat kan 
ook wel eens ten gunste werken van de zaak; wanneer alles 
toch verloren is, kan hij tegen zijn cliënt zeggen: beken nu 
maar, ontkennen maakt de zaak maar erger. Maar aan e?n 
dergelijke hulp heeft men toch niet heel veel! 

IK kan mij ten slotte best begrijpen, dat sommige udvoca-
ten zeggen:_ik acht het mijn plicht, al het mogelijke te doen, 
om miin cliënt aan de rechterlijke hand te onttrekken, om de 
sporen van het vooronderzoek weg te wisschen. Maar dien 
plicht had men dan ook moeten omschrijven in het wetsont-
werp; men had moeten zeggen: wanneer gij misbruik maakt 
van hetgeen gij verneemt, zijt gij daarvoor verantwoordelijk. 
Dat staat er niet in ; de advocaat kan nu zonder meer zeggen: 
ik acht dat miin plicht. 

Mijn conclusie is dus, dat bij onmiddellijke toelating van 
den advocaat de preventieve hechtenis wel kan worden afge-
schaft; elke beklaagde kan dan ook wel direct op vrije voeten 
worden gesteld. 

Maar nu wijs ik eens op het muutmisdrijf. Het is van 
belang, dat men de stempels en andere werktuigen vindt. 
Men kan nu zeggen: die man wordt afgesneden van zijn 
bestaan, maar is het prettig voor ons allen te weten, dat er 
valsche munten of biljetten in omloop zijn? De man weet, 
waar de stempels zijn, de advocaat kan dus trachten die weg 
te laten bergen. Wanneer ik nu ben toegevoegd aan een 
valschen munter, op welk oogenblik moet, ik dan zeggen: dat 
doe ik niet? Er zijn zeker advocaten, die het wel doen; ieder 
moet dat voor zich zelf weten. 

De een zal daarin verder gaan dan de ander, maar zoolang 
men niet overgaat tot immoreel e middelen, tot liegen en be 
driegen, weet ik niet in hoeverre ik alt advocaat verplicht 
en bevoegd ben mede te werken in het belang van mijn cliënt. 
Daarom zijn er vele advocaten, die zicli liever niet met straf 
zaken belasten. Wq hebben gisteren van den Minister van 
Justitie een voorbeeld gehoord, waarmede ik het volkomen 
eens ben. In den tijd, dat Zh'n Exc?llentie nog advocaat T a s 
kwam iemand by hem, die zeide: Ik heb gestolen, wilt gij 
voor mij pleiten, waarop de advocaat antwoordde: Neen, gy 
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zegt dat gij het gedaan hebt, ik ga niet vooi u pleiten dat gij 
het niet gedaan hebt. Dat is een gord inzicht, een nobele 
opvatting; maar, wanneer de advocaat eenmaal de verdedi-
ging op zich heeft genomen en daarna bekent de cliënt: \k 
heb gastolen, wat moet de advocaat dan doen? Moet de advo-
caat zich onttrekken aan de zaak? Dat gaat niet zoo gemak* 
lelijk. Mag hy zeggen: de man heeft tegenover mij, in mij ï 
kabinet, bekend? Dat raag hij zeer zeker niet. Dat wordV.n 
voor den advocaat zeer moeilijke zaken. Nu spreek ik neg niet 
eens van de zwarte schapen, die er ook zullen zijn, en dij 
zullen trachten de sporen van het misdrijf zooveel mogelijk 
te doen verdwijnen. JNu kan de heer van Schaik jeremieere i 
en zeggen : een verdachte zit nu al vier weken in preventieeo 
hechtenis, en weet nog niet waai voor, maar dat kan ik niet 
gelooven. Ik meet eerlijk zeggen, als ik op het oogenbU.k 
gearresteerd zou worden, zou ik niet weten waarvoor, v.ant 
ik ben mjj niet bewust iets misdreven te hebben, maar ik :,L-
loof dat in de practijk de mensehen, die opgepakt worden en 
pieventicf gevangen gezet, wel zco'n beetje weten waarover 
het loopt. fl< zeg niet, dat zij daarom schuldig zijn, dat is nojj 
iets geheel anders. Zoo iemand is psychisch onaangenaam UJ-
sterad, hy is afgezonderd van al zijn verwauten en familie-
leden, hn heeft niemand om eens mee te pmten, en nu moet 
de advocaat komen als een soort van ziekentrooster. Dat ;» 
vcoi den verdachte heel onaangenaam, maar daartegenover 
heeft het algemeen belang toch ook zijn cisehen. Ik noem 
nog eens het voorbeeld van muutmisdrijf. Wanneer valseh 
geld wordt uitgegeven, zijn wij er allen min of meer bij be 
trokken, dan hoopt ieder dat do dader z.al worden ontdekt ,.v 
de verdere uitgifte verhinderd. Daartegenover kan men theo-
letisch zeggen, dat degene, die van het misdrijf' verdacht 
wordt, alle middelen moet hebben om aan zijn straf te ont 
komen en de sporen van zijn misdrijf weg te maken. Het ? • 
mogelijk dat dit heel democratisch is (ik zie er niets denio 
cratisch in) en het is ook mogelijk dat het de nieuwe richting 
is, maar ik blijf het achten een verkeerde richting. 

De heer van Rappanl : Mijnheer de Voorzitter! Alvorens 
een enkel woord te zeggen ter verdediging van het amende-
ment van den heer van Sasse van Ysselt. wensen ik den heer 
Marchant er op te wijzen, dat hij ten onrechte heeft beweerd, 
dat een rechter-commisearis den verdachte eerst na weken 
hoort of behoeft te hooien. 

Nu zegt wel de heer Marchoivt. dat een re;hter-commi--
saris een verdachte vier weken kan laten zitten, maar dan 
heeft hij hem toch voor dien tijd gehoord. Ik kan mij niet 
begrijpen, dat een rechter-rommissaris zijn plicht zoozeer 
zou verzaken, door niet te voldoen aan de nrtt. 79 en 139 van 
het Wetboek van Strafvordering, waarin uitdrukkelijk wordt 
gezegd, dat. hij den verdachte binnen 24 uur na zijn opnc-
niing in de gevangenis moet booren. 

Mijnheer de Voorzitter! Na de meesteilijke verdediging 
van het amendement door den heer van Sasse van Ysselt kan 
ik kort zijn. Ik zal niet herhalen wat hij gezegd heeft, maar 
zal alleen een paar punten aandikken. 

Ik wil hier nog speciaal wijzen on het jreval van een inis-
drijf met vertakkingen, waarbij meerdere personen zijn be-
trokken. Wanneer later de reebter-commissaris merkt, dat 
er meer verdachten zijn, zullen die meerdere verdachten zich 
wenden tot den raadsman van den eersten verdachte. Deze 
raadsman is volkomen op de hoogte van de finesses van het 
onderzoek, en zal die mede-verdachten van de finesses op de 
hoogte kunnen stellen, waardoor natuurlijk de mogelijkheid 
ontstaat, dat de sporen van het misdrijf sreheer uitgewiseht 
worden. 

ET zullen dus yeel meer schuldigen vrij uitgaan dan thans 
reeds het geval is. 

Hot is verwonderlijk, dat er zoo weinig gezegd is over het 
greote beswaar van den heer van Sasse van Ysselt, dat er 
advocaten zijn, die het zoo nauw niet nemen. Ik heb natuur-
lijk veel retpect voor de orde van advocaten, en het seldi 
hier ook maar enkele uitzonderingen, maai" waar die uitzou-
deringen bestaan, acht ik het artikel verderfelijk. 

Long niet olie advocaten zullen handelen als de Minister 
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Heemskerk, die, ten tijde dat hij de advocatenpraktijk uit-
oefende, toen n o beklaagde bij hem kwam en zeide: ik heb 
gestolen maar voor de rechtbank zal ik het ontkennen, ant-
woordde: maar dan wil ik u ook niet verdedigen. Er zijn 
verscheidene advocaten, die volkomen overtuigd zijn van de 
schold van den verdachte, maar die toch niets onbeproefd 
laten om hem vrij te pleiten, dio de ondeugdeliikste middelen 
tor hand nemen om een beklaagde vrij te krijgen, want, 
zeggen zij, krijg ik hem vrij, dan gaat mijn praktijk naar 
boven. Zulke advocaten zijn met den vinger ean te wijzen. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is mijn grootste bezwaar tegen 
dit artikel en daarom zal ik met warmte voor het amende-
ment-van Sasse van Ysselt stemmen. 

De heer Dresselhnvs: Mijnheer de Voorzitter! Het doet 
mij leed, in tegenstelling met den vorigen geachten spreker 
ie moeten verklaren, dat ik zal stemmen tegen het amende-
r.irnt-van Sasse van Ysselt. Met een enkel woord zal ik de 
redenen daarvoor in het licht stellen. 

Do stellingen, door den heer van Doorn naar voren gebracht, 
komen mij in hooge mate bedenkelijk vnor. Ik herinner er 
aan, dat in de Memorie van Toelichting van dit wetsontwerp 
als uitgangspunt van het heele instituut van de voorloopige 
hechtenis is gezegd: 

„Terwijl aan de eene zijde de voorloopige hechtenis is 
een instituut, dat in het belang van de ontdekking der 
materieele waarheid, ter verzekering van de toepassing 
der strafwet en ter voorkoming van voortzetting of her-
haling van strafbare feiten niet ian worden ontbeerd, is 
er aan den anderen kant wel geen rechtsinstelling aan-
wijsbaar, welker toepas.- ing in het belang der individueele 
rechtszekerheid met meer waarborgen dient te worden 
omringd." 

Nu is in artikel 64 gepoogd, die waarborgen zoo goed moge-
lijk te omschrijven en is het voorschrift gegeven aan hel open-
baar ministerie en de rechterlijke macht, dat het bevel tot 
bewaring slechts bij strikte uitzondering mag worden gegeven, 
nl. in twee gevallen: te weten of het bestaan van gevaar 
voor vlucht of van een gewichtige reden van mnatschappe-
lijke veiligheid, welke de onverwijlde vrijheidsbeneming 
vordert. 

Nu is het geen oogenblik aan twijfel onderhevig dat het 
motief, dat de heer van Doorn noemde, dat het openbaar 
ministerie op die wijze meer gelegenheid krijgt om de schuld-
gegevens tegen den verdachte te verzamelen, niet aannemelijk 
is en ook nooit aannemelijk mag zijn. 

Indien de Minister van J ustitie bij deze gelegenheid mocht 
toegeven, dat buiten de in artikel 64 g-necm-ie gevallen om 
pieventieve hechtenis mag worden toegepast om de motieven, 
door den heer van Doom genoemd, dan zou dat voor mij 
uigetwnfeld een motief rijn onu te stemmen tegen deze nrti-
kelen. Het is een van de belangrijkste maatregelen, die wij 
in dit ^wetsontwerp hebben willen neerleggen en met ^aar-
borgen omkleeden, dat van de preventieve hechtenis geen 
r-jdsbruik gemaakt zou worden. Wanneer nu te kennen ge-
geven zou worden, dat zij ook zou mogen worden toegepast 
buiten de in artikel 64 genoemde gevallen om, dan zou voor 
mri het geheele doel van deze artikelen verloren gaan. 

De heer van Doorn heeft ook nog gezegd — en de heer van 
Rappard heeft hem daarin gesteund — dat het zou kunnen 
voorkomen, dat sporen van het misdrijf door den odvjcaal 
zouden kunnen worden weggemaakt, wanr.eer deze in aan-
raking komt met den verdachte en op die manier opdrachten 
van den beklaagde in de buitenwereld ten uitvoer zou kunnen 
brengen. Mag ik den heer ven Doorn in herinnering breagen, 
dar de advocaat, dat doende, nooit zijn plicht kan doen. 
omdat hij dan in flagranten strijd handelt met artikel 18!) 
van het Wetboek van Strafrecht: 

.,Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden worlt 
gestraft: 

2". hij, die nadat eenig misdrijf is gepleegd, met het 
oogmerk om het te bedekken of de nasporing of vet-
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volging te beletten of te bemoeilijken, voorwerpen 
waarop of waarmede het misdrijf gepleagd is of andere 
sporen van het misdrijf vernietigt, wegmaakt, verbuigt, 
of aan het onderzoek van de ambtenaren der justitie of 
imlitie onttrekt." 

Hoe kan een raadsman nu op grond van de relaties, lir liij 
met zijn cliënt onderhoudt, een daad doen, waardoor 'iij in 
fctrijd handelt met artikel 189 van het Wetboek van Sttaf 
recht en zich schuldig maakt aan een misdrijf, waarop ren 
straf staat van zes maanden gevangenisstraf}' Wanneer er 
doe raadslieden mochten zijn, die dat doen, dan moet de 
justitie daar met kracht tegen op komen om dat te vo<>r-
konien. Nu heb ik met genoegen den heer van Rappard 
hcoren zeg;,en, dat de advocaten, die tot dergelijke ha,i ' e . 
lingen in staat zyn, gelukkig groote uitzonderingen vormer. 
Ik neem met hem aan, dat zij er kunnen zijn, maar als zij ei 
zijn, rornen zij een groote exceptie. Maar dan zou het beden* 
keiijk zijn, als wij voor die uitzondering ons geheele nsti-
tuut van strafvordering gingen bederven en wanneer 
wij om die uitzondering de waarborgen zouden prijsgeven, 
dat de beklaagde de vrijheid zal behouden, buiten behoorlijk 
omschreven noodzakelijkheid, en dat hij ook dan niet aan 
onnoodige beperking van verkeer zal zijn onderworpen. 

De heer Kluerekoper: Mijnheer de Voorzitter! De heer van 
Dnorn heeft eigenlijk de lijn verbroken, die bij deze discussie 
niet viel te miskennen. Wij hadden immers, behalve het 
standpunt van den heer van Doorn, deze lijn, dat degenen, 
die meer met de magistratuur in aanraking kwamen, tegen 
dp nieuwe bevoegdheid waren geporteerd, terwijl degenen, die 
uit de balie voortkwamen, doar meer voor voelden. Op zich 
zelf is dat begrijpelijk, omdat iedereen dien kant van do 
practijk het zwaarwichtigst vindt, dien hij zelf in zijn erva-
riug heeft zien leven. Maar wat mij heeft teleurgesteld is, 
dat in deze Aamer is gedebatteerd op dezelfde wijze, als de 
zaak in de rechtsgeleerde pers is bepsroken, nl. zoo, dat zij 

| eenzijdig werd belicht van de belangen van het parket öf even 
| eenzijdig van de belangen van den verdediger. De yoorsrel-
I Hng, alsof de ambtenaar van het openbaar ministerie altijd 
'• uitsluitend streeft naar het slagen van zijn bewijs tegen den 

beklaagde, die voorstelling, ik zag het uit het waarnemen van 
de practijk, waartoe ik in andere qualiteit zoo vaak in de 
gelegenheid ben geweest, is ook te zwart. 

E r zijn ook ambtenaren van het openbaar ministerie, voor-
al tegenwoordig, die zich zeer breed stellen op het standpunt 
om den beklaagde ook te geven wat hem toekomt, wat hem 
moreel toekomt, en die volstrekt niet uitsluitend zoeken naar 
het verzamelen van alles wat tegen den beklaagde zou kunnen 
worden uitgespeeld, die ook het psychologisch moment weten. 

Daartegenover is ook de voorstelling, door sommige geachte 
sprekers, die mij zijn voorafgegaan, van de balie in het alge-
meen gegeven, even weinig als algemeenheid juist. Wie wel 
ernstige strafprocessen heeft medegemaakt, kon waarnemen 
in de wijze van verdediging en de wijze van weerlegging van 
de feiten, 6oms van zeer evidente feiten, dat die evenmin als 
een breede opvatting konden worden beschouwd. 

Het is toch waar, en ik geloof, dat niemand het zal kunnen 
ontkennen (de redacteur van het Weekblad van het Recht, 
die een zoo uiterst standpunt inneemt, heeft dat altijd toe-
gegeven): het systeem, om den verdachte steeds van een 
raadsman te voorzien heeft gevaren. Niemand, die het ont-
kent, maar het systeem om den verdachte in het vooronder-
zoek'geheel alleen te laten, hetwelk tot dusver is gevolgd, is 
evenzeer gevaarlijk. 

Men bewijst in deze zaak niets pio en niets contra, door 
eenzijdig de gevaren van de een of andere regeling voorop te 
stellen. Wanneer bijv. de heer van Rappard zegt: er zijn 
advocaten, die trachten de waarheid niet aan het licht te 
laten komen, zeg ik daartegenover: er zijn ook ambtenaren 
van het parket, die trachten de waarheid niet aan het licht 
te laten komen. Ik heb dat zelf bijgewoond in de Papen-
drechtsche strafzaak — dat was een zeer markant voorbeeld, 
daar hing voor het rechtsgevoel van het volk zeer veel van af, 
dat de getuigen, wier verklaring in een bepaalde richting — 
ik zal mij zoo hoffelijk mogelijk uitdrukken, — bedenkelijk 
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konden "worden genoemd, dermate werden geïntimideerd van 
de zijde van het parket, dat van die verklaringen op het 
voor het parket gevaarlijk oogenblik niets terechtkwam. 

Precies zoo zouden voorbeelden aangehaald kunnen worden 
uit de praktijk van advocaten. Zeker kan een advocaat in het 
vooronderzoek sporen uitwisschen van een misdrijf. Toen 
daarover gesproken werd zooeven, kwam levendig in mijn 
geheugen een geval, hetwelk wij allemaal hebben kunnen 
lezen, van den bediende van een fabriek, die uitgezonden werd 
om in de naburige stad (de fabriek stond in een dom') een 
groote som gelds te gaan halen, in allerlei geldstukken en 
bankbiljetten verdeeld, waarmede het loon moest worden uit-
betaald. 

Die man keerde zonder dat geld terug en beweerde, dat 
het hem ontfutseld was. Het was echter kennelijk, dat hij 
het geld verduisterd had. De instructie in die zaak heeft 
maanden en maanden geduurd en ten slotte is door een toe-
val de waarheid aan het licht gekomen, die in de instructie 
niet te ontdekken scheen, nl. doordat de man het geld ergens 
op een dakgoot had verborgen. Wanneer die man een advo-
caat gehad had bij het vooronderzoek, die zich bereid ver-
klaard had dat geld tijdig daarvandaan te halen, dan zou 
dat eenige spoor van het misdrijf uitgewisoht zijn. En het 
is evenzeer overdrijving om te zeggen: er is geen een advo-
c.aat die zoo iets doet, als om ie /eggen: die verleiding zal 
voor eiken advocaat te sterk zijn. 

Men zegt wel eens: het is minder erg, dat 7 m«-nschen 
een aalmoes krijgen, die zij ten slotte niet verdienen, dan 
dat één persoon een aalmoes niet krijgt, die daarop wel 
degelijk aanspraak zou kunnen maken. Zoo kan men in deze 
zaak én in dit twistpunt zeggen, dat het veel erger is dat 
een hulpbehoevende in het vooronderzoek den steun van een 
raadsman ontbeert dien hij werkelijk noodig zou hebben, dat 
is een veel grooter euvel, dan dat zich het geval eens zou 
voordoen, dat in het vooronderzoek door middel van een 
raadsman zekere hulp zou worden verleend, die voor het 
slagen van de vervolging beter achterwege zou zijn gebleven. 

De Regeering geeft nu ten slotte in dit voorstel twee be-
perkingen — naar het oordeel van velen gaat dit al veel 
t e ver —: er kan een stadium komen van de zaak, dat de 
raadsman verwijderd wordt, en er kan een gedraging van 
den raadsman komen, ten gevolge waarvan hem de toegang 
ontzegd wordt. Dit ziin reeds twee dingen, die ten slotte als 
compromis tusschen de twee uiterste richtingen voor den dag 
gekomen zijn. 

Nu wil de heer van BMM van Ysselt het mogelijk maken 
om in sommige gevallen bij voorbant uit te sluiten dat de 
raadsman zal worden toegelaten. Men moet dit toch niet 
voorstellen als een beperking. Het is inderdaad^ in de prae-
tische portee een te niet doen van het voorschrift, om deze 
reden dat degene, die als tegenpartij tegenover dien raads-
man komt te staan, de bevoegdheid heeft om zijn tegen-
partij, ale hem dat blieft, al dan niet toe te laten, al of 
niet uit te sluiten. 

Men moet erkennen, dat het amendement in zijn practische 
portee de waarde van de toelating vau den raadsman in het 
vooronderzoek volkomen te niet doet. 

Daarom zeg ik, dat zelfs degenen die spreken zooals de 
heeren van Doorn en van Rappard, niet kunnen ontkennen, 
dat de regeling, gelijk zij laatsteÜijk is geworden, ook een 
weg openlaat om de gevaren, die zij vreezen, te beteugelen, 
en dat ook zij niet het onderste uit de kan moeten willen 
hebben en met die regeling genoegen moeten nelmen. 

Op die gronden zatl ik mijn ste(m aan het amendement 
onthouden. 

De beer Rcijmer: Mijnheer de Voorzitter! Nog een kort 
woord over het amendement van den heer van Sasse van 
Ysselt. 

Het was te verwachten, dat dit amendement eenige ge-
d.rhte'i wisseling zou uitlokken, omdat dit onderwerp wel het 
belangrijkste is waarmede wij bij dit wetsontwerp te maken 
hebben. 

Een van de belangrijkste zaken was toch wel het vraagstuk 
yan het verkeer tuschen den raadsman en den verdachte; 
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de vraag hoe de raadsman zich in het vooronderzoek beeft 
te houden tegenover den verdachte. 

Een van de meest aangevallen regelingen in het huidig 
Wetboek van Strafvordering was de belemmering van het 
verkeer tusschen den raadsman en den verdachte. De grooie 
critiek tegen het wetboek, zooals dat bestond, richtte lich 
juist tegen de regeling die daar was opgenomen. Juist in de 
aanvangsperiodc yan het geding, waarin de verdachte het 
incest steun, leiding, rechtskundige voorlichting en a*si--
tenlie noodig heeft, was alle rechtskundige bijstand door 
den raadsman absoluut uitgesloten. Dat vas het ewakkft 
punt in ons Wetboek van Strafvordering, en dat zwakke punt 
wil de heer van Sasse van Ysselt in theorie wel wegwisschen, 
maar in de praetijk handhaven. 

De heer van Sasse van Ysselt bedoelt met zijn amendement 
niet meer of minder dan practisch hrit verkeer taemhen 
raadsman on verdachte in het vooronderzoek onmogelijk te 
maken. Wil de verdediger inderdaad zijn taak goed be!iar-
tigen, dan moet hij niet in den aanvang van het proces root 
gesloten deuren staan, dan moet nok bij den aanvang de ver-
dediger worden toegelaten, en daarom meen ik, dat het voor-
itel, dat nu door dezen Minister, in overleg met de ('om-
mis.ie van Voorbereiding, wordt gedaan, een uitstekende 
oplossing aan de zaak geeft. 

De heeren <lie bet amendement van den heer van Sasse 
van Ysselt hebben besproken en gesteund, hebben geweten 
op de been eren van de regeling, maar die bezwaren schijnen 
mij ondervangen te zijn in het ontwerp door de bepaling om 
niet altijd den raadsman tot den verdachte toe te laten. Heb 
2de lid van art. 46 zegt uitdrukkelijk, dat bepaalde omstan-
dighcden het noodzakelijk kunnen maken den nndsman den 
toegang te weigeren. Dit is bet mooie in het ontwerp, dat 
aangetoond moet zijn, dat een rnadsman voldoet aan de hooge 
eisenen bem te stellen en dat hem op bepaalde gronden de 
toegang geweigerd kan worden, terwijl in het amendement 
des heeren van Sasse van ïsselt in elk geval dat odium op 
den raadsman wordt gelegd. Inderdaad door niemand is 
betwist, dat er meer of minder consciëntieuze advocaten zijn. 
Maar als een advocaat zijn plicht niet behoorlijk opvat, is er 
altijd nog de raad van toezicht en discipline om hem behoor-
lijk op zijn nummer te zetten, zooals ook in de Memorie van 
Toelichting staat. 

Het is hier voorgesteld alsof voor een veroordeeliEg altijd 
een bekentenis noodig is. Hoe dikwijls komt het niet voor dat 
ondanks de ontkenning toch een veroordeeling wordt uitge-
eproken. Men stelt het voor alsof het parket zich altijd op de 
bekentenis moet toeleggen, maar dat is onjuist. De meeste 
vonnissen worden uitgesproken terwijl de beklaagde niet 
heeft bekend. Bovendien ziet men voorbij dat in het ontwerp* 
strafvordering ook is art. 58, dat zegt dat iemand in preven-
tieve hechtenis zal worden gesloten en gehoord kan worden 
door den officier of den hulpofficier van justitie. Daar ia 
geen advocaat bij, dat is ook zoo in het stelsel van do 
Regeering. 

Ook in het stelsel van art . 5S is volkomen voldaau aan de 
wenschen van de verdedigers van het amendement van den 
heer van Sasse van Ysselt. Deze heeft ook gesproken over de 
loi-Constans en nu wordt erkend, o. a. door een onverdachten 
getuige als mr. Kmseman, raadsheer bij het gerechtshof te 
Amsterdam, dat een van de heilzaamste werkingen van de 
loi-Constans in Frankrijk is, dat zij het vrije verkeer tusschen 
den beklaagde en den raadsman niet wegneemt. De ervaring, 
welke wij met het huidige Wetboek van Strafvordering heK* 
ben opgedaan was van dien aard, dat er een tusschenweg is 
aangewezen, die volkomen aannemelijk ie voor iedereen, dia 
voorstander en verdediger is van een goede rechtspleging. 
Misschien zou een enkel woord kunnen worden veranderd. 
Misschien zou het noodig kunnen zijn ter verduidelijking 
der redactie — ik denk wel, dat de Minister het met mij een? 
zal zijn — dat in de tweede alinea, vijfden regel, wordt 
gelezen „zal worden misbruikt" in plaats van ..wordt mis-
bruikt". Die wijziging sal ook dezerzijds kunnen worden 
aanvaard, maar aanneming van het amendement van den 
beer van Knsse van LTs.'elt maakt per slot van Tekening bet 
vrije verkeer tusschen den raadsman en den beklaagde ou-
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mogelijk en belemmert daardoor een van de heilzaamste 
•werkingen van het nu ingediende wetsontwerp. Ik begrijp, 
«lat daartegen verzet is gekomen en de heeren daarover bun 
opinie hebben gezegd, omdat deze' quaestie de kern vau do 
materie raakt en een geheel nieuwe regeling geeft. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter'! Ik deuk, dat het wel in den geest van de Kamer 
zal vallen, waunieer ik na. dit lange deibat niet al te veel meer 
«eg. De vraag, waarom het gaat, is dunkt mij niet van zoo 
verre «trekking als men bij het hooren van <lit debat zou 
denken. De heer van Sthaik heeft gezegd, dat bij het amen-
dement van den beer van Sasse van Ysselt de extremistische 
meeninjj wordt aanvaard, maar dat is dunkt mij niet juist. 

Det extremistische meerlingen zouden zijn: de eene. dat 
in geval van preventieve hechtenis tijdens de voorbereiding 
van het vooronderzoek <le advokaat in, het geheel geen tcw-
gang moet hebben tot den beklaagde, en de andere), dat de 
advokaat onbeperkt toegang tot den beklaagde moet hebbeu. 

In dit opzicht was het voorstel «yxtreniistis-ch zooals ik het 
vond, toen ik deze zaak ter hand nam, en wnarmede ik mij 
niet kon vereenigen. Daarom heb ik gemeend, dat eenige 
beperking moest worden aangebracht, en heb ik bij Nota van 
Wijziging voorgesteld heit artikel zoo te doen luiden, dat, 
indien het ini het belang van het ondarzqek noodig is. do 
rechter-commissaris en de officier van justitie kan gelasten, 
dat den advokaat geen toegang tot den verdachte wordt ver-
leend. Daardoor was he.t voorstel niet meer extremistisch. 
Het was niet een compromis, maar een correctie op het 
extremistisch standpunt. Intusschen is van de zijde van 
de Commissie van Voorbereiding daartegen bezwaar gemaakt 
en in een mondeling overleg tusschen de Commissie van 
Voorbereiding en mij heeft deze Commissie er hoofdzakelijk 
tegen aangevoerd, dat, indien men in de wet slechts zet dat 
de rechtercommissaris den toegang aan den raadsman kan 
ontzeggen indien hij het noodzakelijk acht, er zal komen 
een eoort van sleur om den toegang in zeer vele gevallen te 
ontzeggen. Dan zullen er wellicht formulieren van beschik-
king worden gedrukt. 

\ Dit nu was mijn bedoeling niet. De rechter-coinmissaris 
moet voor zijn weigering bepaalde redenen hebben en ik heb 
mij daarom bereid verklaard om die redenen uit te drukken 
jin de wet. Daarom is bij nadere Nota van Wijziging artikel 
46 in de tegenwoordige redactie gekomen, en nu gaat het 
miet over de vraag of <le raadsman al of niet toegang zal 
•hebben tot den verdachte, maar in welke gevallen de raads-
man geen toegang zal hebben, en principieel zijn wij het er 
'.eigenlijk allen over eens, dat in gevallen, waarin het nood-
«akelijk is geen toegang te verleenen, deze ook niet moet 
•worden verleend. 

Nu wil de heer van Sasse van Ysselt weer herstellen het-
geen ik in de eerste Nota van Wijziging heb voorgesteld, 
'terwijl in het voorstel van de Regeering bepaalde omstandig-
iheden worden opgenoemd, die juist de gevallen zijn, waarin 
het noodzakelijk ie. 

Alleen is het eigenlijk verkeerd, dat hier staat „wordt mis-
bruikt". Zooals de heer Reijmer te recht opmerkt, moet 
hier staan ,,zal worden misbruikt". Nxi komt de geheele 
vraag hierop neer: moet men die bepaalde omstandigheden 
aanduiden in de wet en de aanduiding van de bepaalde 
omstandigheden van den rechter-comniissaris vorderen, of 

[kan men volstaan met de uitdrukking die de heer van Sasse 
van Tsselt voorstelt? Wanneer men de debatten hoort zou 
men eigenlijk niet tot de gedachte komen, dat het hierover 
gaat. Het debat is precies geweest alsof het ging over de 
vraag of de vrijheid van toegang onbeperkt moet zijn of 
niet, maar ik geloof niet, dat het noodzakelijk is over het 
bestaande kleine verschil veel te zeggen. Hetgeen ik voorstel 
is indien men wil een compromis tusschen den Minister en 
de Commissie van Voorbereiding, waarmee!0 ik mij gced kon 
vereenigen, en het wil mij voorkomen, dat hierdoor do rech-
ter-comnaissaris inderdaad in zijn hand h?eft om, wanneer 
daaraan behoefte is het verkeer tusschen den raadsman «m 
den verdachte te belemmeren, indien er werkelijk misbruik 
van zou worden gemaakt. 

(Minister Heemskerk e. a.) 
Nu zijn er vertebillende punten iii debat gebracht, waar-

over bet niet noodig is dat ik iets zeg. 
De heer van Doorn zegt bijv.: het doel van de preventieve 

heebtenis is het mogelijk te maken dat men bewijs krijgt. 
In art. (J-5 staat het doel ander* omschreven; indien er 

gevaar voor ontvluebting is of men te doen heeft met een 
gevaarlijk perwoD, wordt preventieve hechtenis toegepast, 
en dat is altijd de toestand geweest. 

Dezelfde geachte spreker zegt: moest men niet in de wet 
zetten wat eigenlijk een advocaat te doen heeft? Ik antwoord: 
neen, dat moet de advocaat zelf weten. Als de raadsman 
handelt in strijd met art. 189 Wetboek van Strafrecht, zooals 
de heer Diêsselhuys aanvoerde, doet hij dat suo perioulo, 
maar welke scrupules overigens een advocaat moet in acht 
nemen, behoort niet in een wetboek te staan. 

Mijnheer de Voorzitter! Allen aanvaarden eigenlijk een 
beperking van de vrijheid van het verkeer; de eenige vraag 
is of het in het regeeringsartikel te scherp is uitgedrukt, en 
of het in het amendement beter is gedaan. Het komt mij voor 
dat men zeer goed moet weten om welke reden een dergelijke 
uitzondering gemaakt wordt. Daarom heb ik mij zeer goed 
kunnen vereenigen met het compromis tusschen de Commissie 
van Voorbereiding en den Minister. Ik onderstel dat ten slotte 
de Kamer in haar meerderheid eer daarmede zal meegaan dan 
met het amendement. 

De Voorzit ter: Het komt mij voor dat door de verschil» 
lende sprekers de zaak voldoende is toegelicht. He zou in 
overweging willen geven niet te repliceeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Mag ik het oordeel van de Commissie van 
Voorbereiding over het amendement vernemen? 

De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding: Gelijk door den Minister is te kennen gegeven, 
is het tweede lid van art. 46 gelijk dat voor ons ligt, de 
vrucht van het overleg tusschen de Commissie van Voor-
bereiding en den Minister. Bij het eerste lid is als beginsel 
vooropgesteld, zoowel in het oorspronkelijke wetsontwerp, 
als in net gewijzigde en ook in het systeem van den heer 
van Sasse van Yssolt, dat er vrij verkeer zal zijn tusschen 
den verdachte en zijn raadsman. 

In het oorspronkelijke wetsontwerp was dit, vrij verkeer 
aan slechts drie beperkingen onderworpen: in de eerst» 

laats zou het verkeer altijd onder toezicht geschieden, in 
e tweede plaats met inachtneming van huishoudelijke regle-

menten, in de derde plaats mocht de gang van het onderzoek 
door het verkeer geen vertraging ondervinden. 

Nu heeft het tegenwoordig hoofd van het Departement 
van Justitie bij Nota van Wijziging daar nog een vierde 
beperking aan toegevoegd: een dringende noodzakelijkheid 
zou kunnen meebrengen, dat in een bepaald geval geen vrij 
verkeer kon worden toegelaten. De Commissie van Voorbe-
reiding heeft in principe deze mogelijkheid erkend, maar 
heeft gemeend dat de uitwerking van die beperking te on-
gepreciseerd was, en dat te vreezen stond, dat er misbruik 
van zou gemaakt kunnen worden en dat er sleur zou kunnen 
ontstaan, indien niets dan een algemeene phrase in het artikel 
kwam. 

De Commissie van Voorbereiding heeft ar dus bij den 
Minister op aangedrongen, in het artikel met name de om-
standigheden te noemen, welke aanleiding zouden kunnen 
geven in een l>epaald geval het verkeer tusschen verdachte 
en raadsman te beperken en beeft er cok op gestaan, dat in 
het bevel, waarin de beperking wordt verordend, die omstan-
digheden uitdrukkelijk zouden worden genoemd. 

Met gicote voldoening constateer ik, dat de Minister mét 
bereidwilligheid aan het. inzicht van de Commissie heeft ge-
volg gegeven en bij nadere Nota van Wijziging het artikel 
heeft geredigeerd, gelijk het nu voor ous ligt. 

Nu wil de heer vau Sasse vau Ysselt daarop terugkomen en 
naar bei oordeel van de srrcotst mogelijke meerderheid der 
Commissie van Voorbereiding ten onrechte. Immers een der-
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gelijke algemeene uitdrukking als zijnerzijds wordt voorge» 
atela, moet in de praktijk ten slotte leiden tot misbruik en 
tot sleur. Wij kennen allen de imprimé'a, de gedrukte model-
len. waarin yslechts behoeft doorgehaald te worden wat niet 
verlangd wordt. Iets dergelijks moet in een zoo uiterst ge-
wichtige materie voorkomen worden. Waar als regel in het 
wetboek vooropgesteld wordt het beginsel van vrij verkeer 
tussehen verdachte en raadsman, moeten zooveel mogelijk 
waarborgen geschapen worden, opdat aan dit beginsel ook 
volledig recht zal wedervaren. Dit gebeurt bij de redactie, 
die nu door Zijn Excellentie is voorgesteld. Daarom is de 
Commissie in haar overgrcote meerderheid van oordeel, dat 
die redactie moet worden aanvaard en dus het amendement 
van den heer van Sasse van Ysselt moet worden verworpen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meen toch, dat de uitdrukking „wordt _mis-
bruikt" vervangen moet worden door „zal worden misbruikt". 
Er staat in den derden regel van het tweede lid, dat er ernstig 
vermoeden moet beslaan, dat het vrije verkeer tussehen raads-
man en verdachte zal strekken om den verdachte bekend te 
maken met omstandigheden enz., en indien nu bleef bestaan 
..wordt misbruikt", zou men daaruit ten onrechte de conclusie 
kunnen trekken, dat het misbruik reeds moet hebben plaats 
gehad, terwijl het voldoende is, dat het vermoeden bestaat, 
dat het zal plaats hebben. Ik meen dus het woord „wordt" 
te moeten vervangen door de woorden „zal worden". 

De Voorzitter: De Regeering heeft in het tweede lid van 
art. 46, vijfden regel, de woorden „wordt misbruikt" ver-
vangen door de woorden: „zal worden misbruikt". 

Mag ik de Commissie van Voorbereiding verzoeken advies 
uit te brengen over deze wijziging? 

De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding: Mijnheer de Voorzitter! De meerderheid van de 
Commissie van Voorbereiding kan met de wijziging, die nu 
ter elfder ure door Zijn Excellentie wordt aangebracht, niet 
meegaan. Het komt ons voor, dat inderdaad de strekking van 
het voorschrift hierdoor wijziging ondergaat ten nadeele van 
de beginselen, die in gemeen overleg door de Regeering en 
de Commissie zijn aanvaard. De Commissie adviseert dus het 
artikel te handhaven, zooals het nu voor ons ligt. Wij zullen 
dus bij amendement voorstellen om de oude redactie te her-
stellen. 

De Voorzitter: De Commissie van Voorbereiding stelt 
thans bij amendement voor, om de oude redactie te herstellen 
en de woorden „zal worden" weder te vervangen door „wordt". 

Aangezien het amendement is voorgesteld door de Com-
niissie van Voorbereiding, maakt het van rechtswege een 
onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Dan moet ik vragen, of het de bedoeling van de 
Commissie is, te eischen, dat het misbruik reeds heeft plaats 
gehad; immers, dat het vermoeden bestaat, dat het misbruik 
reeds heeft plaats gehad. Indien dat de bedoeling is, zou het 
amendement toch inderdaad te ver gaan. Dat was niet mijn 
opvatting van dit artikel en het komt mij voor, dat juist de 
opvatting, dat ernstig vermoeden bestaat, dat het gebeuren 
zal, beter wordt uitgedrukt door „zal worden". 

Indien de bedoeling is, dat het misbruik reeds moet hebben 
plaats gehad, krijgt toch het amendement van de Commissie 
van Voorbereiding een eenigszins bedenkelijk karakter. 

De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding: Mijnheer de Voorzitter! Naar aanleiding van 
hetgeen de Minister het laatst zeide. wil ik alleen opmerken, 
dat wij niet voorstellen om in het artikel den verleden tijd 
op te nemen, maar den tejrenwoordigen tijd ..wordt mis-
bruikt". In ons amendement staat dus niet, dat het mis-
bruik reeds moet hebben plaats gehad en dat is ook niet onze 
bedoeling. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1919—1920. — I I . 

(Minister Heemskerk e. a.) 
De heer Heemskerk. Minister van Justitie: Dan zou er 

moeten staan „wordt" of „zal worden". 

De heer van Sasse van Ysselt: Mijnheer de Voorzitter! 
Hetgeen zooeven door den tegenwoordigen voorzitter van de 
Commissie van Voorbereiding is opgemerkt, bevestigt vol-
komen wat altijd mijn meening is geweest, dat, wanneer de 
redactie van artikel 46, die tot hedenmiddag heelt bestaan, 
weder in het wetsontwerp wordt overgenomen, de rechter-
commissaris of de officier van justitie eerst den toegang van 
den raadsman zal kunnen weigeren, als hot misbruik reeds 
plaats had. Wat de Minister van Justitie thans heeft voor-
gesteld is alzoo een verbetering van het artikel en ik hoop 
daarom, dat, wanneer mijn amendement niet mocht worden 
aangenomen, in elk geval ook het amendement van de Cora-
missie van Voorbereiding zal worden afgestemd. 

De heer Marcbant: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou er toch 
nog even op willen wijzen, dat na grondige overweging ten 
slotte een redactie is gemaakt, samengesteld uit twee zin-
sneden, namelijk: 

„Indien uit bepaalde omstandigheden een ernstig ver-
moeden voortvloeit dat het vrije verkeer tussehen raads-
man en verdachte hetzij zal strekken om den verdachte 
bekend te maken met eenige omstandigheid waarvan hij 
in het belang van het onderzoek tijdelijk onkundig moet 
blijven, hetzij wordt miebruikt voor pogingen om de op-
sporing der waarheid te belemmeren, kan tijdens het ge-
rechtelijk vooronderzoek de rechter-commissaris, en ove-
rigens tijdens het voorbereidende onderzoek de officier 
van justitie, telkens bevelen dat de raadsman geen toe-
gang tot den verdachte zal hebben of dezen niet alleen 
zal mogen spreken en dat brieven of andere stukken, 
tussehen raadsman en verdachte gewisseld, niet zullen 
worden uitgereikt." 

Dat heeft een geheel andere beteekenis dan de Minister er 
thans in gaat leggen. Het eerste deel is gegrond op de vrees, 
dat de wak op zich zelf niet toelaat het verkeer met den raads-
man; het tweede op de ervaring, dat er misbruik van wordt 
gemaakt. Die twee gronden zijn nauwkeurig overwogen, en 
het is mij ten eenenmale onverklaarbaar, waarom de Minister 
thans met een wijziging komt, dit een geheel andere betee-
kenis aan de zaak geeft. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp niet, waarom de Commissie aan het 
verschil tussehen „wordt" en „zal worden misbruikt" zulk 
een groot gewicht hecht. In mijn oog is het eenvoudig een 
correctie. Het vermoeden moet bestaan, dat het zal worden 
misbruikt. Indien men tegen „zal worden misbruikt" onover-
komelijk bezwaar heeft, kan ik dat alleen hieruit verklaren, 
dat men meent, dat er reeds vrij verkeer moet zijn geweest en 
vermoeden van misbruik, dat reeds gepleegd is, aanwezig is. 
De veronderstelling is toch zeker niet uitgesloten, dat het 
Trije verkeer er nog niet is geweest. Dat vermoeden kan dan 
niet anders dan op de toekomst doelen. Dat nu wordt toch 
zuiverder uitgedrukt door „zal worden" dan door „wordt". 
Daarom verbaas ik mij over het gewicht, dat de Commissie 
aan deze wijziging hecht. Zij kan haar overbodig achten, doch 
mag niet zeggen, dat de beteekenis verandert; de zin is 
dezelfde gebleven, doch het is wat juister uitgedrukt. 

De heer Dressolliuys: Mijnheer de Voorzitter! Met een 
enkel woord wil ik mij toch verzetten tegen de laatste uit-
legging van den Minister. Er is inderdaad een zeer belang-
rijk verschil tussehen „wordt" en „zal worden misbruikt". 
Bij het eerste eischt men feiten, bij het tweede kan men 
persoonlijke overwegingen laten gelden. Ik kan mii voorstel-
len, dat een rechter-commissaris om den persoon des raads-
mans vermoedt, dat misbruik zal worden gemaakt en alleen 
op dien grond weigert, maar dat is uitgesloten bij den nre-
sens. Deze gewijzigde redactie is een compromis tussehen 
de Commissie en den Minister — tot mijn groot leedwezen. 

Ik vind, dat de Commissie van Voorbereiding al te ver is 
gegaan met dat compromis, en nu de Minister er van af 
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gaat, staan wij weer vrij en zouden wij zelfs een amendement 
kunnen indienen tot de oorspronkelijke redactie. Ik geloof, 
dat do Minister juist zou doen door, ter wille van het overleg 
fn den vrede, de laatste wijziging niet te handhaven en met 
>le Commissie van Voorbereiding mede te gaan, om te toonen, 
dat hij zich wil houden aan hetgeen in gemeenschappelijk 
overleg is verkregen. 

De heer Marchant: Mijnheer de Voorzitter! Het verwon-
dert mij toch, dat de Minister, die zoo scherpzinnig is, van 
oordeel is dat het artikel de beteekenis heeit, die Zijn Excel-
lentie laatstelijk heeft omschreven. Wanneer men het tweede 
lid van liet artikel doorleest, dan volgt er na „indien" enz.: 
,,kan tijdens het gerechtelijk vooronderzoek de reehter-com-
missaris, en overigens tijdens het voorbereidend onderzoek de 
officier van justitie telkens bevelen dat de raadsman geen toe-
gang tot den verdachte zal hebben". M. a. w., daar wordt wel 
degelijk ook ondersteld, dat krachtens de wet de raadsman 
gebruik heeft gemaakt van zijn recht van toegang tot den 
verdachte, maar dat tijdens het onderzoek, telkens wanneer 
do omstandigheden, genoemd achter „indien", zich voordoen, 
de.rechter-commissaris of de officier van justitie daarop kun-
nen terugkomen, en den raadsman liet verkeer met den ver-
dachte kunnen ontzeggen. Daarom kon de beteekenis van de 
tweede zinsnede, volgende achter „indien", nooit deze zijn, 
dat zij alleen in de toekomst werkt. Het geval kan zich wel 
degelijk voordoen dat de raadsman reeds verkeer heeft 
gehad met den verdachte, dat de rechter-commissaris van 
oordeel is dat daarvan misbruik wordt gemaakt, <>n dat 
hij daarom zegt: van nu af aan zal de raadsman geen 
toegang tot den verdachte meer hebben. Dat is de bedoeling 
van de Commissie van Voorbereiding geweest, en daarmede 
zijn de bewoordingen van het artikel volmaakt in oveveen-
stemrning. Als de Minister dat inziet, zal hij moeten erken-
nen, dat het futurum in de tweede zinsnede na „indien" vol-
strekt geen noodzakelijkheid is, integendeel, den zin in den 
grond verandert. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Vcorzitter! Het ken gebeuren dat de raadsman reeds toegang 
heeft gehad tot den verdachte, maar het kan ook voorkom»ï 
dat dit nog niet het geval is en dat er bepaalde omstandijf-
heden zjjn, waaruit het ernstig vermoeden voortvloeit lat 
het verkeer tusfcchen raadsman en verdachte zal worden milt' 
bruikt. Op dat geval moet het artikel toch ook slaan, i l s t 
zou niet logisch zjjn, dat het artikel alleen zou slaan op het 
geval, dat verkeer tusschen den raadsman en den verdacht-i» 
raadt heeft plaat-s gehad en het is volkomen logisch, wanneer 
het artikel ook voorziet in de mogelijkheid, dat een ernstig 
vermoeden aanwezig is voor de toekomst. Daarop slaan ojk 
de woorden in den derden regel van het tweede l id: ,het<ij 
zal strekken om den verdachte bekend te maken," enz. Er 
zou anders moeten staan: hetzij strekt om den verdachte be-
1 end te maken, enz. Het ia met symmetrisch, dat er in het. 
eene geval staat ,,wordt", en in het andere geval „zal". Iu-
derdaad is de quaestie niet van zoo groot gewicht als de Com-
misaie van Voorbereiding het voorstelt, maar het is alleen 
een zuivere redactiequaestie. 

De heer Marchant verkrijgt voor de derde maal het woord 
en zegt: Ik wensch nog eens te zeggen, dat de Minister 
werkelijk door deze wijziging den zin van het artikel geheel 
verandert. Wat mij als voorstander van het onbeperkte vrije 
verkeer tusschen raadsman en verdachte al dadelijk verdacht 
is voorgekomen in de redactie van de Regeering, was dat 
het artikel, zooals het luidt, zou leiden tot een sleur. De heer 
Rink heeft ook daarop gewezen: men maakt imprimé's, 
waarop staat: hier bestaat vermoeden dat misbruik zal wor-
den gemaakt, en volgens die formule zal dan het vrije verkeer 
worden geweigerd. 

Maar misbruik wordt bijna onmogelijk gemaakt — ik zeg 
„bijna", want die heeren zijn tot alles in staat — wanneer 
men houdt: misbruik „wordt", want dan wordt er geëischt 
van den rechter, dat hij zegt: uit deze omstandigheden blijkt. 

(Marchant e. a.) 
dat gij u niet gehouden hebt aan uw plicht, dat gij uw ree Ivf 
misbruikt. 

Zooals de redactie nu luidt, zal de rechtei'-H^mmissaii"! 
onderscheid gaan maken tusschen de advocaten en zal hij 
tot den een zeggen: gij z-ijt een fatsoenlijk man, bij u heb ik 
geen vermoeden van misbruik, maar tegen een ander zal hij 
zeggen: gij staat met zwarte kool aangeteekend, en bij u 
heb ik dat vermoeden wel. 

Op een dergelijke basis kan men het recht van een vei'-
dachte niet gionden. Daarom moet ik den Minister met aan. 
drang verzoeken, deze redactie terug te nemen. De eerste 
voorwaarde, dio wordt geëischt, is vrijwel voldoende: „ais 
het zal strekken om den verdachte bekend te maken 'met 
eenige omstandgheid, waaivan hij in het belang van het 
onderzoek tijdelijk onkundig moet blijven". Daar is «1 
nagenoeg alles onder te brengen en wanneer dit zoo blijft. 
staat de Minister met dit artikel sterk genoeg om elk misbruik 
te keeren. 

De heer van Teen: Mijnheer de Voorzitter! Slechts een 
enkele opmerking naar aanleiding van hetgeen de Minister 
het laatst gezegd heeft. De Minister acht het van weinig 
beteekenis of er staat „wordt" of „zal worden". Het wil 
mij voorkomen, dat de Minister dwaalt, gezien reeds het 
amendement van de meerderheid der Commissie van Voor-
bereiding. 

Jk meen artikel 46, al . 2, zoo te mogen lezen, dat uit hei 
eerste gedeelte blijkt^ dat ,,de bepaalde omstandigheden" 
hier bedoeld ook anterleur kunnen zijn aan de preventieve 
hechtenis van den verdachte en dat op grond van die be-
§aaide omstandigheden iemand niet het vrije verkeer met 

en gedetineerde kan worden toegelaten. Nu plaatst de heer 
Marchant, en blijkbaar ook de meerderheid der Commissie 
van Voorbereiding, zich op het standpunt, dat een raads-
man, eenmaal tot het vrije verkeer met den verdachte toe-
gelaten, vóórdat hem dit weer kan worden ontzegd, eerst 
misbruik van het in hem gestelde vertrouwen, moet nebben 
gemaakt. 

Daarin kan ik niet meegaan. Ik zou ook aan de in deze 
alinea aangeduide autoriteiten de bevoegdheid willen geven 
om een eind aan het vrije verkeer te maken, wanneer het 
ernstig vermoeden, bedoeld in het eerste deel van deze zin-
snede, tegen den raadsman rijst gedurende het vrije ver-
keer. In de meeste gevallen zal het anders te laat zijn. 

Daarom hoop ik, dat de Minister, om dit goed duidelijk 
te maken, zijn voorstel zal handhaven om „wordt" te ver-
vangen door „zal worden". 

De lieer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer da 
Voorzitter! Het is lastig, maar ik ben het ook met den vori-
gen geachten spreker den heer van Veen niet eens. Ik bedoel 
niet, dat er moeten zijn bepaalde omstandigheden, die oj» 
den persoon van den raadsman een slecht licht wei-pen, zonder 
dat die betrekking hebben op de in onderzoek zijnde zaak, 
dat wordt ook door de redactie van de Regeering niet moge-
lijk. Maar mijn bezwaar tegen de wijze van interpretatie van 
den heer Marchant is dit: de heer Marchant schijnt te ver-
gen, dat al eens een misbruik moet zijn voorgekomen, dus er 
moet b.v. een brief zijn verduisterd en eerst dan mag in het 
vervolg gewaakt worden, dat geen brief meer verduisterd zal 
worden. Dat is naar mijn meening' de beteekenis van „wordt 
misbruikt" niet en daar heb ik bezwaar tegen. Er moeten 
zijn bepaalde omstandigheden, waaruit men moet afleiden, 
dat in het algemeen misbruik wordt gemaakt van het vrije 
verkeer. Die bepaalde omstandigheden moeten er zijn, dat 
wordt telkens een quaestio facti, maar de eisch moet niet 
zijn, dat uit bepaalde omstandigheden een ernstig vermoeden 
voortkomt, dat reeds een bepaald misbruik gepleegd is. Daar-
in gaat de Commissie te ver. Wanneer de Commissie dien 
eisch uit haar uitlegging wilde terugnemen, ben ik bereid 
het woord „wordt" te herstellen. Wanneer de Commissie dat 
niet doen wil, stelt zij inderdaad voor om eens een bepaald 
misbruik toe te laten en dat is een te ver gaande eisch. Ilc 
geloof, dat ik nu inderdaad een billijk verzoek tot de Com-
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(Mini ter Heemskerk e. a.) 
missie heb gericht. Wanneer de Commissie wil verklaren, 
dat zij niet beeft bedoeld, dat reeds moet hebben plaats gehad 
een bepaald J>it van. misbruik, b.v. dat een briedt verduisterd 
is, beu ik bereid „wordt" te hei-stellen. Wil sij dit echter 
niet verklaren, dun stelt zij een onredelijken eisch. 

De keet R ink : Mijnheer de Voorzitter! De verklaring, van 
7XK> beperkende strekking als. de Ministor ons in den mond 
jceeit, ken door mij namens de Commissie thans niet worden 
afgelegd. De redactie is na rijp gemeenschappelijk overleg 
vastgesteld en ik betreur het, da.t de heer Minister tor elfder 
ure daarop terugkomt. 

De Voorzitter: Door twee leden van de Commissie wordt 
mij medegedeeld, dat het amendement is van de meerderheid 
van d« Commissie, maar dat twee leden daaraan niet wtnscnen 
mede te werken. Het niueiidement is dus, z<xn:ls do voorfitter 
der Commissie, naar ik̂  mron, reeds heeft gezegd, van de 
meerderheid der Commissie. 

Do beraadslaging wordt gesloten. 
De Voorzitter: Ik stel voor de stemmingen over de amen-

dementen en het artikel morgen te doen houden bij den aan-
vang der vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 
De vergadering wordt geschorst tot des avonds te 8 uur. 
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AVONDVERGADERING. 

(Geopend te 8 uur.) 

Voorzitter: d« heer Fock. 
"De beer van der Wacrden, lid van de Commissie voor de 

Verzoekschriften, brengt het volgende verslag ui t : 
In handen uwer Commissie zijn gesteld de volgende ver-

zoekschriften: 
I . drie ongezegelde, van H. J . Beaujean, M. Systermans 

en P . Moonen te Heerlerheide, van niet nader te omschrijven 
inhoud. 

De Commissie adviseert ten aanzien van deze adressen 
over te gaan tot de orde van den dag; 

I I . een, van Klaas Thomas Hiemstra, waarin adressant 
opkomt tegen een beslissing van den Raad van Beroep te 
Leeuwarden, volgens welke zijn verzoek om een ouderdoms-
rente te verkrijgen is afgewezen, op grond van het feit dat 
te weinig werkweken als arbeider zonden zijn overgelegd. 

De Commissie, hoewel van oordeel dat adressant behoort 
tot die groep van personen die in aanmerking zouden moeten 
komen voor ouderdomsrente, acht zich niet bevoegd op te 
treden tegen de uitspraak in beroep en gaat over tot de orde 
van den dag; 

I I I . een, van liet Verbond van Ned. Fabrikanten Ver-
eeniginges te den Haag, om te verzoeken onverwijlde op-
heffing uitvoerverbod van artikelen, waarvoor geen advies 
meer behoeft gevraagd aan Crisiszaken. 

De Commissie stelt voor over te gaan tot de orde van den 
dag; 

IV. een, van den landbouwer Jan Jacob Hubert Bosten, 
Heerlerheide, van niet nader te dcfinieeren strekking. 

De Commissie adviseert over te gaan tot de orde van den 
dag; 

V. een, van W. J . G. Scheepmaker en D. van Zoonen, 
Alkmaar, die op grond hunner werkzaamheid als controleurs 
aan hst Productiekantoor van NoordholLind sedert Juni 1917 
en hun salarisbopaling op 1 Januari 1918 op f 125 per maand 
meenen recht te hebben op den duurtebijslag 1918 en voor 
hun vermeende aanspraken opkomen. 

De Commissie stelt voor dit adres ter visie op de griffie te 
deponeeren; 

VI . ecit, van J . Delsing. H. Kulk?n<, W. op het Broek 
en Winamls G. Kook, werkzaam ann het Rijks Quarantainc-
itatioii te Venlo, verzoel.?!:'.1^ alsnog den duurtetoeslag (1 
maand salaris) te mogen ontvangen. 

De Commissie stelt voor het adres te verzenden naar den 
Minister van Arbeid met het verzoek om inlichtingen; 

VI I . een, van B. en W. van Wo:-nsdrecht, verzoekende 
de kosten der huurcommissie van de gemeente Woensdrecht-
0<jendrecht alsnog te verevenen. 

(van der Waerden e. a.) 
Adressant betoogt dat door een verzuim van het kanton-

gerecht de termijn voor inzending der declaratie overschreden 
is, en verzoekt restitutie kosten. 

De Commisie stelt voor het adres te verzenden aan den 
Minister van Arbeid om nadere inlichting; 

V I I I . een, van de N. V. boekdrukkerij v/h firma T. C. B. 
ten Hagen, té den Hang, verzoekende om haar Centraal 
Orgaan voor Handel en industrie te rangschikken onder de 
nieuwsbladen en in dien zin een toepassing van de Postwet te 
verkrijgen. 

De Commissie stelt voor over te gaan tot de orde van 
den dag. 

De Vergadering vereenigt zich achtereenvolgens met de 
voorgestelde conclusiën. 

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

I. Wijziging der wet van 18 April 1874 (Staatsblad 
n°. 66) tot vaststelling der tarieven van geregtskosten in 
strafzaken, waarvan de gewone regter kennis neemt, ge-
lijk die laatstelijk is gewijzigd bijt de wet van 22 November 
1918 (Staatsblad n'. 605) (236); 

II. Wijziging der wet van 18 April 1874 (Staatsblad 
n°. 67), tot vaststelling van een tarief van geregtskosten 
in strafzaken, waarvan de militaire regter kennis neemt, 
gelijk die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 23 Mei 
1917 (Staatsblad n°. 431) (236). 

De heer van Rappard, voorzitter van de Commissie van 
Rapporteurs, brengt het volgende verslag uit: 

De heer van Rappard, voorzitter van de Commissie van 
Rapporteurs, brengt het volgend verslag uitj: Mijnheer de 
Voorzitter! In handen van de Commissie van Rapporteurs 
zijn gesteld de volgende verzoekschriften: 

I . een, van prof. dr. J . M. Baart de la Faille, drs. J . 
Casparie, J . P . L. Hulst, prof. dT. R. de Josseling de Jong 
en mr. E. J . Swaep. 

Adressanten, allen regelmatig belast met gerechtelijk ge-
neeskundige onderzoekingen ten dienste van verschillende 
rechtscolleges, verklaren tot hun diep leedwezen en groote 
verwondering doch ook met een gevoel van bitterheid kennis 
genomen te hebben van het voorstel van den Minister van 
Justitie tot wijziging der wetten van 18 April, aangezien 
toch in deze voorgestelde wijziging tarieven worden vastr 
gesteld, die niet alleen als zoodanig te lar.?.- zijn dooh boven-
dien in bepaalde gevallen nog lager dan de verouderde van 
1874. 

Adressanten spreken de wen>chelijkheid uit. dat de _des-
kundige, zij het op bescheiden voet. zooals voorgesteld is in 
een in 1918 verschenen rapport van een commissie van des-
kundigen, beloond worde voor zijn werk. ook zonder dat 
men in aanmerking neemt, dat het de meest gezochte en 
meest bekwame vakmannen zijn. welke de justitie nocdig 
heeft; 

I I . een, van het bestuur van de Vereeniging van Deur-
waarders bij de verschillende rechtscollegiën in Nederland. 

Adressant verzoekt met den meesten aandrang, aangezien 
volgens toezegging van den Minister van Justitie eerst na 
de totstandkoming van het ontwerp van wet tot wijziging 
der wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 66) maatregelen 
genomen zullen worden tot toekenning van vaste wedden 
aan de deurwaarders, zoodat inmiddels niets gedaan wordt 
tot verbetering hunner positie, het ontwerp van wet zoo 
spoedig mogelijk te behandelen: 

I I I . een. van het Algemeen Bestuur der Nederlandsche 
Chemische Vereeniging. 
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(van Rappard e. a.) 
Adressant verzoekt het ontwerp van wet van 18 April 1874 

(Staatsblad n. 66) niet aan te nemen dan nadat daarin 
eenige in het verzoekschrift aangegeven wijzigingen srijn 
aan gebracht, strekkende tot verhooging van de ingevolge 
deze wet aan scheikundigen te Reven vergoedingon; 

De Commissie stelt voor deze verzoekschriften teT griffie 
neder te leggen ter inzage voor de leden. 

De Vergadering vereenigt zich met de voorgestelde cou-
clusie. 

De algemeene beraadslaging wordt geopend.; 

Do heer van Rappard: Mijuheer de Voorzitter! Ik ben 
zeer dankbaar voor het antwoord van den Minister in zake 
di t wetsontwerp, omdat daarbij in hoofdzaak te genioet ge-
komen is aan de verschillende bezwaren, die in het Voorloopig 
.Verslag naar voren zijn gebracht. 

Het verheugt mij ook, dat de Minister tn—mmn» heeft 
gedaan, dat binnenkort het wetsontwerp tot salarieering van 
de deurwaarders bij de Kamer zal worden ingediend. Het 
eenige wat ik daaraan zou willen toevoegen is, dat ik hoop, 
dat het niet te lang zal duren en dat met den wensch van 
de deurwaarders, die het zeker ncodig hebben, rekening zal 
worden gehouden. 

Maar de Minister heeft geen antwoord gegeven op een 
vraag, in het Voorloopig Verslag gedaan, of het niet moge-
lijk zou zijn de schadeloosstelling voor de deurwaarders to 
regelen, niet naar het gemiddelde van de laatste drie jaren, 
maar naar de laatste zes jaren. Ik wil er attent op maken 
dat, zooals in het Voorloopig Verslag is vermeld, juist in den 
tijd van de crisisjaren de overtredingen o. a. van de Motor-
en Rijwielwet zeer weinige waren en ook verschillende andere 
lichte overtredingen ten gevolge van de tijdsomstandigheden 
niet zoo veelvuldig voorkwamen. Maar alle parketten kunnen 
er in den laatsten tijd van getuigen, dat het aantal van die 
lichte overtredingen weer zeer is toegenomen, althans dat t r 
zeer vele processen-verbaal binnenkomen. Nu acht ik het 
hoogst gewenscht, dat, omdat de deurwaarders zooveel hebben 
ontbeerd gedurende de crisisjaren, doordat die verschillende 
overtredingen niet weiden geconstateerd, de schadeloosstel-
ling worde berekend niet naar de laatste drie jaren. Vandaar 
dan ook de vraag in het Voorloopig Verslag gesteld, of die 
schadeloosstelling niet zou kunnen dienen over de laatste zes 
jaren; dan zouden wij een betere verhouding hebben en een 
betere evenredigheid. 

Ik wil met deze enkele opmerkingen volslaan, in de hoop, 
dat de Minister mij daarop wel een gunstig antwoord zal 
willen geven. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! De vraag, welke berekening beter is, die over de 
laatste drie jaren of die over de laatste zes jaren, is geheel 
een feitelijke vraag. Er wordt, met de gegevens, aan mijn 
Departement betwijfeld of het in het algemeen voor de deur-
waarders zooveel beter en billijker uit zou komen, indien aan 
het verlangen van den heer van Rappard gevolg gegeven zou 
worden. Ik zou dit nog wel eens in een rustig oogenblik 
nauwkeurig willen nagaan, maar ik kan in de gegeven om-
standigheden niet verklaren, dat ik aan den wensch gevolg 
geven kan: men dient eerst te weten of het inderdaad billijk is. 

Voorts nog een enkel woord naar aanleiding van de ver-
klaring van den heer van Rappard, dat hij met ingenomen-
heid vernomen heeft, dat spoedig het wetsontwerp betref-
fende de salarieering van de deurwaarders zal worden inge-
dicnd. Ik geef volkomen toe, dat het gebruik van die uit-
drukking eenigermate is toe te schrijven aan een antwoord, 
dat ik bij de begrooting van Justitie aan den geachten efge-
vaardigde heb gegeven, maar de zaak moet eigenlijk niet bij 
de wet geregeld worden, doch bij Koninklijk besluit, hou-
dcnde wijziging van Reglement I V ; ik kan echter den ge-
achten afgevaardigde mededeelen, dat een aanvankelijk ont-
werp van die wijziging gereed is. Indien dit welsontwerp tot 
wet zal zijn verheven, kan spoedig de inzending bij den Raad 

Handelingen der Staten-Generaal. 

(Minister Heemskerk e. a.) 
van State van dat Koninklijk besluit bot wijziging van 
Reglement IV worden bevorderd. 

De heer Tan Rappard : Mijnheer de Voorzitter! Ik dank 
den Minister voor zijn mededeeling. Wat de deurwaarders 
betreft, zou ik er op willen wijzen, dat juist de vereeniging 
van deuiwaarders er speciaal op aangedrongen heeft de be-
rekening te doen plaats hebben over de laatste zes jaren. Het 
zou mij verwonderen dat een college tegen zijn eigen belang 
zou adviseeren, en ik hoop dan ook dat de Minister niet dat 
adres wel rekening zal willen houden. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

DR artikelen 1 en 2 worden achtereenvolgens zonder be-
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: In artikel 3 zijn door de Regeering na 
het uitbrengen van het Verslag eenige wijzigingen gebracht. 
Mog ik aannemen, dat bij de Commissie van Rapporteurs 
tegen deze wijzigingen geen bezwaar bestaat? 

De heer van Rappard, voorzitter vnn de Commissie van 
Rapporteurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie heeft 
tegen de wijzigingen geen bezwaar. 

De artikelen 3 tot en met 10 en de beweegreden worden 
achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Het ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

De artikelen en de beweegreden van het ontwerp van wet 
tot wijziging dor wet van 18 April 1874 (Staatsblad n". 67), 
tot vaststelling van een tarief van geregtskosten in straf-
zaken, waarvan de militaire regter kennis neemt, gelijk 
die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 23 Mei 1917 
(Staatsblad n°. 431) (236) worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen; 

III. Vrrhooging van het tweede hoofdstuk der Staats-
begrooting voor het dienstjaar 1918 (370). 

Dit ontwerp van wet wordt zonder beraadslaging en zun-
der hoofdelijke stemming aangenomen; 

IV. Goedkeuring van den verkoop aan het Hoogheem-
raadschap „Waterland" van oppervlakten voormaligen 
vestinggrond onder Ransdorp (290). 

De heer van de Rilt, voorzitter van de Commissie van Rap-
porteurs, brengt het volgende verslag uit: 

In handen uwer Commissie is gesteld een adres van den 
dijkgraaf en den secretaris van het Hoogheemraadscnap 
,,Waterland" te Monnickendam, waarin gevraagd wordt nog 
eenige voorzien in sten te treffen ten aanzien van de bij dit 
ontwerp van wet betrokken gronden. 

De Commissie stelt voor dit adres ter griffie neder te 
leggen, ter inzage voor de leden. 

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie. 
Het ontwerp van wet wordt zonder beraadslaging en zon-

der hoofdelijke stemming aangenomen; 

V. Verklaring van het algemeen nut der onteigeniii" 
van eigendommen, noodig voor den bonw van arbeiders-
woningen te Tilburg (371). 
L 50 ?!^werP v a n w*t wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen; 

1919—1920. — I I . 
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(Yoorzittcr c. a.) 
VI. Toezegging van een renteloos voorschot (subsidie) 

«au <!o Xaamloozc Vennootschap Waterleiding Jlaat-
Hchappi] „Tholen". gevestigd te Tholen, ten behoeve VIMI 
deu bouw eencr waterleiding voor de in die Vennootschap 
opgenomen gemeenten (390). 

De Voorzitter: Mag ik aannemen, dat de Commissie van 
Rapporteurs geen bezwaar heeft tegen de wijzigingen, wvüce 
n;i het uitbrengen van het Verslap: in dit ontwerp van wet 
•ijn aangebracht? 

Do heer v;"i Rappard, voorzitter van de Commissie van 
Rappoi teurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rap-
porteun heeft tegen de wijzigingen geen bezwaar. 

Het outwei-p van wet wordt zonder beraadslaging en zon-
der hoofdelijke stemming aanpenomen; 

\ II. Aanvulling en verhooging van het tiende hoofd-
stuk der Stantsbegrooting voor het dienstjaar 1919. (Ver-
sehUlende ouflerwerpen.) (297). 

Over dit ontwerp van wet wordt geen algemeene beraad-
slnging gevoerd. 

Do arl ikelen 1 tot en met 4 worden achtereenvolgens zon-
der beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming tam-
genomen. 

De Voorzitter: Mag ik er den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel opmerkzaam op maken, dat. in verband 
roet de wijziging, welke het cijfer van onderartikel 159 heeft 
ondergaan, in art. 5 het totaal der l i l d e afdeeling en het 
eindcijfer met f 600 moeten worden verhoogd? 

De heer van IJsselsteijjn, Minister van Landbouw, Nijver, 
heid en Handel: Mijnheer de Voorzitter! Die wijzigingen 
word on door mij aangebracht. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat de Commissie van 
Rapporteurs geen bezwaar heeft tegen de wijziging, door de 
Regeering in art. 5 aangebracht? 

Het gewijzigd artikel 5 wordt zonder beraadslaging en zon-
der hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen; 

VIII. Vaststelling van bepalingen in aansluiting aan 
de op de Rijnvaartakte steunende gemeenschappelijke 
politieverordening der Rijnoeverstaten betreffende de 
uitrusting van schepen en vlotten met bergruimten voor 
drinkwater (305). 

De Voorzitter: Ik neem aan dat de Commissie van Rap-
porteurs geen bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die na het 
uitbrengen van het Verslag door den Minister zijn aange-
bracht. 

Het ontwerp van wet wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen; 

IX. Wijziging van de Militiewet (331). 
De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Duyinaer van Twis t : Mijnheer de Voorzitter! 
Bij deze eerste gelegenheid, waarop ik het voorrecht zal heb-
ben met den nieuwen Minister van Oorlog van gedachten te 
wisselen, wensch ik Zijn Excellentie mijnerzijds het welkom 
in deze Vergadering toe te roepen. 

Naar aanleiding van een verzoek, in het Verslag gedaan, 
verwijst de Minister naar een algemeene wijziging van de 
Militiewet. De Kamer zal zeker zeer belangstellend zijn om 
van dezen bewindsman iets naders te vernemen omtrent zijn 

(Duyinaer van Twist e. a.) 
plannen tot reorganisatie van het leger. Door den ambtsvoor 
ganger van den Minister werden belangrijke mededeelinget 
aan de Kamer gedaan. Wat zijn nu de plannen van den 
Minister? 

Deze zaak lijkt mij van zeer groots urgentie. Kan de 
Minister intusseben nu nog niet daaromtrent aan de Kamer 
mededeelingen doen, dan zou ik Zijn Excellentie beleefd de 
vraag willen doen om de Kamer in den Nota van zijn inzich-
ten ten doze te doen blijken. 

De heer Pop, Minister van Ooi-log, ad interim Minister van 
Marine: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou het niet gewenscht 
ochten om op het oogenblik een mondeling overzicht te geven 
van wijzigingen, die eventueel door mij zullen worden voor-
gesteld in de Militiewet, maar ik wil zeer gaarne gevolg 
Sven aan de vraag, door den heer Duyinaer van Twist ge-

an, om de> Kamer zoo spoedig mogelijk in de gelegenheid 
te stellen door een schriftelijke mededeeling in algemeenen 
zin kennis te nemen van de plannen, die door mii worden 
voorbereid. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzit ter: In art. 24a is door de Regeering wijziging 
gebraehtna het uitbrengen van het Vei-slag. Ik verzoek de 
Commissie van Rapporteurs haar oordeel over deze wijziging 
mede te doelen. 

De heer Duyinaer van Twist, lid van de Commissie van 
Rapporteurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rap-
porteurs heeft togen dezo wijziging geen bezwaar. 

Artikel 1 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

De Voorzit ter: In artikel 2 is door de Regeering wijziging 
gebracht na het uitbrengen van het Verslag. Tk verzoek de 
Commissie van Rapporteurs haar oordeel over deze wijziging 
mede te deelen. 

De heer Duymaer van Twist, lid van de Commissie van 
Rapporteurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van 
Rapporteurs heeft tegen deze wijziging geen bezwaar. 

De artikelen 2 en 3 en de beweegreden worden achtereen-
volgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Het ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijke stemming 
aange7iomen; 

X. Kostwinnersvergoedingen (346). 
Over dit ontwerp van wet worden geen algemeene bfe-

sehouwingen gevoerd. 
Beraadslaging over artikel 1, luidende: 

De artt. 32 en 84 der Militiewet (Staatsblad 1912, n*. 
21 ; 1916, n°. 36; 1917, nos. 243, 244 en 411; 1918, n". 
499), art. löbis der Landweerwet (Staatsblad 1901, n°. 
160; 19Ü6, u°. 73; 1907, n°. 187; 1909, n°. 421; 1913, n \ 
148; 1916, n°. 205; 1917, nos. 243 en 244; 1918, n". 499) 
en art. 9 der Landstomiwet (Staatsblad 1913, n°. 149; 
1915, n ' . 242: 1916, n°. 207; 1917, nos. 243 en 244; 1919, 
n°. 413) worden gewijzigd als volgt: 

Art. 32 der Militiewet. 
In het tweede lid wordt in plaats van „een gulden" 

gelezen: „een gulden vijf en zeventig cent". 
Art. 84 der Militiewet. 
Eerste lid. In den aanhef wordt tueschen de woorden 

„het" en „verblijf" gevoegd het woord ,,verplicht". In 
plaats van ,,een gulden" wordt gelezen: „een gulden 
vijf en zeventig cent", Aan het lid wordt een tweede 
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(Rugge.) 
volzin toegevoegd, luidende: „Wij behouden Ons voor, 
zoodanige vergoeding ook te doen toekeiineu ter zake 
•-an onverplicht verblijf in werkelijken dienst van den 
ingelijfde. ' . 

Art. Ibbis der handweerwet. 
Eerste lid. In den aanhef wordt tusschen de woorden 

„het" en „verblijf" gevoegd het woord „verplicht". In 
plaats van „een gulden vijftig cent" wordt gelezen: 
„twee gulden vijftig cent". Aan het lid wordt een tweede 
volzin toegevoegd, luidende: „Wij behouden Ona voor, 
zoodanige vergoeding ook te doen toekennen ter zake 
van onverplicht verblijf onder de wapenen of in werke-
lijken dienst van den dienstplichtige.". 

Het vierde lid vervalt. 
„AH. 9 der Landttormwet. 
Eerste lid. In den aanhef wordt tusschen de woorden: 

„he t " en „verblijf" gevoegd het wooïd „verplicht". In 
plaats van „twee gulden" wordt gelezen: „drie gulden". 
Aan bft lid wondt toegevq^gd een tweede volzin, 
luidende: „Wij behouden Ons voor, zoodanige vergoe-
ding ook te doen toekennen ter zake van onverplicht ver-
blijf in werkelii'ken dienst van den dienstplichtige en ter 
zake van verblijf in werkelijken dienst van den VTI'J-
williger bij den landstorm. 

Tweede lid. De eerste volzin wordt gelezen: „Wanneer 
in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten-

ewone omstandigheden tot den landstorm behöorende 
ianstplichtigen of vrijwilligers in werkelijken dienst 

zijn geroepen, worden de gelden, benoodigd voor de. uit-
betaling van tb in het vorig lid bedoelde vergoeding, 
naar door Ons te stellen regelen voorgeschoten uit de 
gemeentekas.", 

waarop door de heeren Rugge, K. ter Laam, van Zadel-
hoff, Ossendorp, Albarda, Hugenholte, L. IC. Hermans, 
Oudegeest, mevr. Groenewesr. en de heeren van den Tempel en 
de Jonge, zijn voorgesteld vier Amendementen, strekkende om: 

,J. 
In art. 1, tweede lid, voor ..één gulden vijf en zeven-

tig cent" te lezen: twee gulden". 
II. 

_ In art. 1, derde lid, voor ..één gulden vijf en zeven-
tig oent" te leaen: „twee gulden". 

I I I . 
In art. 1, vierde lid. voor „twee grilden vijftig cent" 

te leoen: „drie gulden". 
IV. 

In art. 1, vijfde lid, voor „drie gulden" te lezen: 
„vier gulden" ." 

De heer Rugge verkrijgt het woord tot toelichting van de 
amendementen en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Mijn voor-
stellen hebben de strekking om de gestelde bedragen alle te 
verhoogen met 25 pet. 

Het wetsontwerp beoogt, na opheffing van de buitenge-
wone omstandigheden, de toekenning van kostwinnersvor-
goedingen mogelijk te maken tot bedragen, meer in overeen-
stemming met den tegenwoordigen prijsstand der eerste 
levensbehoeften. Nu zijn ongetwijfeld de voorgestelde be-
dragen meer daarmede in overeenstemming; maar voldoende 
in overeenstemming zijn ze daarmede niet. 

In de eerste plaats dient in aanmerking te worden ge-
nomen, dat de in 1914 geldende bedragen, waarop de nu voor-
gestelde gebaseerd zijn, veel te laag waren. Het maximum 
bedrag voor de miliciensrorgoeding was f 1 per dog voor 
derving van den vollrdigen kostwinner, en daarmede kon liet 
gezin absoluut niet rondkomen. 

Wanneer het oorspronkelijk bedrag billijk geweest was, zou 

(Rugge e. a.) 
verhooging van 100 pet. minstens alleszins redelijk zijn. Men 
kan twisten over de vraag of de prijsstijging veel of' weinig 
meer dan 100 pet. bedraagt, maar dat ze minstens 100 pet. 
ie, ie dunkt mij niet voor bestrijding vatbaar. In aanmerking 
nemende, dat de oorspronkelijke bedragen te laag waren, 
komt men met de door de Regeering voorgestelde bedragen 
tot een bedrag, dat nog niet voor 3/4 voldoende is om te voor-
zien in het noodzakelijk levensonderhoud. 

In de toelichting bil *rt- 1 zegt de Regeering: 

„Bedoelde verhooging schrjnt in goede evenredigheid 
met de sedert 1914 ploats gehad hebbende prijsstijging» 
dor eerste levensbehoeften." 

Mijnheer do Voorzitter! Met den schijn kan de Kamer niet 
tevreden zijn, en in werkelijkheid is de goede verhouding 
niet bereikt. 

De amendementen bedoelen nu 100 pet. te leggen op de 
vanouds te lage bedragen, zoodat de maxima zullen zijn 
f 2 voor een milicien, f 3 voor een landweerman, f 4 voor 
een laudstornier. Deze maxima zullen slechts betrekkelijk 
voor een klein percentage worden uitgekeerd, dit vergete 
men niet. Hoe dikwijls hebben de menschen er zich niet 
over bek*- agd, dat slechts zeer zelden de maximum bedrad-
gen werden toegekend. Toch moet men er toe kunnen komen. 
Wanneer een gezin den volledigen kostwinner derft, door-
dat hij in dienst is, moet wel degelijk het maxiruum kun-
nen worden uitgekeerd naar mijn meening. Er zijn waar-
borgen genoeg dat, wanneer het niet noodig is, het niet zal 
gebeuren. Er wordt op allerlei manieren onderzoek gedaan 
naar den toestand van het gezin, en zeer dikwijls, al te 
dikwijls, acht men tegenwoordig het maximum niet noodig. 

In de Nota, in antwoord op hetgeen in de afdeelingen ia 
aangevoerd, staat de Regeering vrij afwijzend. I» $ie Nota. 
wordt gezegd, dat die bedragen in het ontwerp zijn opge-
nomen na rijpe overweging. Ik wil dit natuurlijk gaarne 
aannemen, maar ik hoop, dat de Minister niet op dit af-
wiizend standpunt zal bliiven staan en dat andei's de 
Kamer, natuurlijk evenzeer na tvr» beraad, de door ons 
voorgestelde amendementen zal aannemen. 

Door tien leden onderteekend, nokken de amendementen 
een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Pop, Minister van Oorlog, ad interim Minister van 
Marine: Mijnheer de Voorzitter! Zoeols in de Nota naar 
aanleiding van het Verslag is opgemerkt, is de Regeering 
werkelijk, na do zaak rijpelijk te hebben overwogen, er toe 
gekomen de vergoeding niet hooger te stellen dan in het 
wetsontwerp is opgenomen. Ik mag daarbij opmerken, dat 
de Regeering bij haar besluit is uitgegaan van becijferingen, 
die met zorg genitiakt zijn en waarbij men inderdaad op 
goede gronden meende te mogen aannemen, dat de thans 
voorgestelde maxima voldoende zijn. 

In dit verband moet ik er op wijzen, dat door deze ver-
hoogingen in de stijging der prijzen van de eerste levens-
behceften voldoende wordt voorzien. Verder is de Regeering 
te rade gegaan met den toestand van de schatkist: zij meende, 
dot opdrijving der kosten, indien deze niet volstrekt gerecht-
vaardigd is. van haar niet moet uitgaan. Nu leidt een ver-
hooging van het maximum onvermijdelijk tot opdrijving van 
de geheele schaal der vergoedingen. De ervaring heeft dit 
bewezen. Die vevhooging is ook feitelijk onnoodig, daar 
art. 32 van de Militiewet gebiedend voorschrijft, dat won-
neer het maximum niet voldoende is om in de noodzakelijke 
levensbehoeften te voorzien, de vrijstelling van den kostwin. 
nrr moet volgen. De Landweerwet geeft daartoe evenzeer de 
bevoegdheid, stelt het alleen niet imperatief, en aangezien 
de Regeeiing niet zal nakten van die bevoegdheid gebruik 
te maken, geloof ik, dat het amendement volkomen overbodig 
is. Men n oet ook niet uit het oog verliezen, dat deze ver-
goedingen worden toegekend voor alle 7 dagen van de week 
en dat het in hoofdzaak gaat om menschen van 'niet hooger 
il'tn 20-jarigen leeftijd. 

Op deze sjronden acht de Regeering deze amendementen 
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(Minister Pop e. a.) 
niet noodig en bovendien verkeerd met het oog on de belan-
gen van de schatkist. Zij kan dus niet anders doen dan de 
aanneming er van ten sterkste te ontraden. 

De heer Rugge : Ik neem natuurlijk aan, dat de Regeering 
(zooals eij thans weer verklaarde, deze vergoedingen vol-
doende heeft geacht na rijp beraad en op trrond van beeijfe-
lingen. Het zou interessant zijn te vernemen welke die be-
oijferingen zijn. Zijn die becijferingen bij voorbeeld ont-
leend aan de benoodigdheden voor een gezin? 

De Minister zegt, dat de veThooginsr voldoende rekening 
houdt met de prijsstijging van de eerste levensbehoeften. 
Ik ben het daarmede absoluut oneens en de Minister is ook 
in gebreke gebleven dat nader aan te toonen, terwijl bekend 
is, dat over het algemeen mag worden aangenomen, dat voor 
een arbeidersgezin de stijging der prijzen van de eerste 
levensbehoeften minstens 100 pet. bedraagt. 

De Minister vindt het amendement overbodig, omdat 
art . 32 van de Militiewet vrijstelling verleent in de geval-
len, waarin het toegekende of toe te kennen bedrag absoluut 
onvoldoende is om in het levensonderhoud te voorzien. Op 
grond daarvan zou ook het regeeringsvoorstel tot verhooging 
van het maximum overbodig zijn. Het komt er intusschen 
maar op aan hoe men deze zaak interpreteert en of men het 
er in het gegeven geval over eens is, dat het toe te kennen be-
drag voor het betrokken gezin voldoende is of niet. 

Zijn Excellentie zegt, dat uit het oog verloren wordt dat 
'de uitkeering over 7 dagen plaats heeft. Maar aan een gezin 
waartoe een milicien behoort, al is hij dan slechts 20 jaar, 
wordt absoluut niets of zeer weinig uitgekeerd wanneer die 
jongeman niet volledig kostwinner VOOT dat srezin is. Zeker, 
voor 7 dagen wordt uitgekeerd 7 maal f 1.75, d.i. f 12.25 en 
het is zeer goed mogelijk, dat daarvan een weduwe met 2, 
3 of 4 kinderen moet leven en het amendement bedoelt niets 
anders dan de mogelijkheid te scheppen, om aan een zoodanig 
gezin f 14 in de week uit te keeren. 

Wanneer Zijn Excellentie op grond van becijferingen aan-
toont, d;it dat overbodig is, ben ik bereid mijn amendemen-
'ten in te trekken maar eerder niet. 

De heer Pop, Minister van Oorlog, ad interim Minister 
van Marine: Mijnheer de Voorzitter! Ér is mij gevraagd naar 
de becijferingen naar aanleiding waarvan de Regeering tot 
haar conclusie is gekomen. Ik wil wel zeegen, dat ae Regee-
ring heeft onderzocht wat voor eerste levensbehoeften noodig 
was en de tegenwoordige prijzen van die behoedigdheden ver-
geleken heeft met de prijzen van 1914. 

De opmerking, dat men eigenlijk in het geheel niet het 
maximum ton behoeven te verhoogen, zou juist zijn, wan-
neer liet onverschillig was hoevelen werden vrijgesteld 
wegens kostwinnerschap, maar dat is natuurlijk wel van 
belang, omdat er voldoende manschappen moeten ziin om het 
contingent samen te stellen. Wanneer men het maximura 
dus lager stelde, zou men in de 'noodzakelijkheid kunnen 
komen om volgens art . 32 der Militiewet nog meer kostwin-
ners vrij te stellen en dan zouden op die manier menschen 
aan het contingent kunnen gaan ontbreken. 

Intusschen, ik zeg nogmaals, en dat zal ook de geachte 
afgevaardigde niet kunnen weerspreken, dat het genoemde 
art . 32 de gelegenheid biedt, om in alle gevallen, waarin 
aan de gezinnen van kostwinners onvoldoende zou worden 
uitgekeerd, vrijstelling te laten volgen. 

De heer Rugge : Wie beoordeelt dat? 

De beer Pop, Minister van Oorlog, ad interim Minister 
van Marine: Dat staat ter beoordeeling van den Minister, 
die \oor de uitvoering van deze wet verantwoordelijk is. 

De Voorzit ter: Mag ik aan de Commissie van Rappcr-
teurs verzoeken, haar oordeel te kennen te geven over de 
Mnend ementen P 

De lieer Harchant, voorzitter van de Commissie van Rap-
porteurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie, voor zoover 

NG. — 22 APRIL 1920. 
346, 326, 328 en 351. 

(Marchant e. a.) 
aanwezig, adviseert de Kamer do amendementen niet aan 
te nemen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel thans voor, de <;teniming' over de 
amendementen te doen plaats hebben morgen bij den aan-
vang van de vergadering, en mitsdien de verdere behandeling 
van het ontwerp van wet te doen geschieden na deze 
stemming. 

Daartoe wordt besloten; 

XI. Toekenning van een renteloos voorschot uit 
'8 Rijks schatkist ten behoeve van bestendiging van de 
exploitatie van spoorweglijnen van 's Hertogenbosch naar 
Helmond en van Veghel naar Oss (326); 

XII. Bevordering van den aanleg en de exploitatie van 
een elecrrisehen tramweg van 's Gravenhage (Station S.S.) 
naar Scheveningen (328). 

Deze ontwerpen van wet worden zonder beraadslaging en 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen; 

XIII. Overbrenging van de brug, genaamd „de Steenen 
Pijp", gelegen over de rivier de Beest, in beheer en onder-
houd bij de gemeente Zuidwolde (351). 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Beumer: Mijnheer de Voorzitter! Bij het afdee-
lingsonderzoek betreffende dit wetsontwerp is aan de Regee-
ring de vraag gesteld, of het niet wenschelijk zou zijn. om 
deze brug niet alleen in beheer en ondehoud, maar ook in 
eigendom aan de gemeente over te dragen. 

In de Nota naar aanleiding van het Verslag heeft de 
Minister daarop geantwoord, dat de quaestie van overdracht 
van eigendom bij het voeren van de onderhandelingen niet 
ter sprake was gekomen 

Ik wil daarvan aan de Regeering geen verwijt maken, 
maar het wil mij toch bescheidenlijk voorkomen, dat het in 
het algemeen wenschelijk is om, wanneer men een dergelijke 
overeenkomst aangaat, de objecten, waarop de overeenkomst 
betrekking heeft, niet alleen in beheer en onderhoud over 
te dragen, maar ook in eigendom. 

Het kan zijn, dat de partij, waartnede de Regeering con-
tracteerde, die noodzakelijkheid niet inzag, maar het lijkt 
mij gewenscht toe dat de Regeering inziet, dat in het alge-
meen en in abstracto beschouwd het aanbeveling verdient, 
dat een abject in beheer en onderhoud is bij den eigenaar; 
dat er dus geen scheiding moet zijn tussen en eigendom en 
onderhoud en beheer. Deze quaestie komt hedenavond vol-
strekt niet voor het eerst ter sprake. Ik kan verwijzen naar 
redevoeringen, in deze Kamer gehouden door prof. Visser 
van Uzendoorn, omdat ik die redevoeringen uitnemend acht 
en mag mij bepalen tot een betuiging van instemming met 
die redevoeringen. Ik acht bet noodig. dat de Regeerintr bij 
dergelijke overeenkomsten voortaan niet alleen het beheer 
en onderhoud, maar ook den eigendom overdraagt. 

De heer König, Minister van Waterstaat: Mijnheer de 
"Voorzitter! Ik ben het eens met den geachten afgevaardigde 
den heer Beumer, dat in het algemeen overdracht in beheer 
en onderhoud gepaard moet gaan met overdracht in eigendom. 
Echter geschiedt overdracht in beheer en onderhoud door het 
Departement van Waterstaatsen overdracht in eigendom door 
het Departement van financiën. In den laatsten tijd streef 
ik er naar, dat de onderhandelingen betreffende overdracht 
in beheer en onderhoud en die omtrent overdracht van eigen-
dom te gelijker tijd worden gevoerd, met de bedoeling, dat 
beide Departementen te gelijk tot een resultaat komen. Het 
is echter practisch niet altijd mogelijk dat door te voeren, 
omdat somtijds de onderhandelingen over de overdracht van 
eigendom langer du^en dan die betreffende overdracht in be-
heeT en onderhoud, terwijl het noodig kan zijn, dat de over» 
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(Minister honig e. a.) 
dracht in beheer en onderhoud spoediger plaats vindt. Intus* 
schen zal ik zooveel mogelijk bevorderen dat de overdracht 
in beheer en onderhoud zoo spoedig mogelijk worde gevolgd 
door do overdracht in eigendom. 

De heer Beumer: Mijnheer de Voorzitter! U heeft natuur-
lijk al begrepen, dat ik alleen het woord heb gevraagd om 
Zijn Excellentie den Minister van Waterstaat dank te zeggen 
voor de wijze, waarop hy mijn opmerking heeft beantwoord. 
De Minister staat principieel op hetzelfde standpunt als ik, 
maar meent dat er wel eens moeilijkheden zijn wat betreft 
den tijd, die noodig is voor het voeren van deze onderhande-
lingen. Ik zou willen vragen te overwegen, of het niet mo-
gelijk is, dat het Departement van Waterstaat met een ont-
werp als dit niet bij de Kamer komt. voor de onderhandelin-
gen, door het Departement van Financiën te voeren, geheel 
zijn afgeloopen. 

De algemeen* beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen, Boomede de beweegreden, worden achtereen-
volgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Het ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen; 

XIV. Verklaring van het algemeen nut der onteigening 
ten behoeve van uitbreiding van het stntionsem placement 
de Steeg (866); 

Het ontwerp van wet wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen; 

XV. Regeling van d!e inkomsten en uitgaven van de 
Posterijen, de Telegrafie en de Telefonie voor het dienst* 
jaar 1920 (335). 

De heer Bongaerts, voorzitter van de Commissie van Rap-
porteurs, brengt het volgende verslag uit: In handen der 
Commissie is gesteld een adres van den Centralen Bond van 
Nederlandsch Post-, Telegraaf" en Telefoonpersoneel, waarin 
wordt medegedeeld, dat bij de met ingang van 1 Jul i 1919 
ingevoerde bevordering in rang van het kantoorpersoneel de 
in uitlicht gestelde salarisverhooging van f 200 niet werd toe-
lékend. Adressant verzoekt aan de Tweede Kamer, ten deze 
in hoogste instantie te willen beslissen. 

De Vergadering vereenigt zich met de voorgestelde con-
olusie. 

De algemeens beraadslaging wordt geopend. 
De heer van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, 

dat de Kamer het met den Minister eens is, dat er bij de 
posterijen en telegrafie minder gelukkige toestanden bestaan. 
De Minister geeft daarvoor in de Memorie van Antwoord 
vijf redenen, welke ik niet afzonderlijk zal nagaan. Ik ben 
het met den Minister eens, dat het ligt buiten de macht 
van de Nederlandsche posterijen om in enkele van die redenen 
te voorzien. De tweede reden echter: het tekort aan personeel 
of onvoldoende bekendheid van het personeel met de dienst-
voorschriften is een omstandigheid, waarin de Minister zoo 
spoedig mogelijk dient te voorzien; „zoo spoedig mogelijk" 
want net kan natuurlijk niet in eens. Wanneer op het 
oogenblik geoefend personeel ontbreekt, kan men niet door 
de aanstelling van ongeoefend nieuw personeel, dat op het 
kantoor zich zelf en anderen maar in oen weg loopt, daarin 
voorzien. Men zal langzamerhand moeten kweeken dat oude 
personeel, waarop de Nederlandsche posterijen altijd zoo 
trotsch waren, en dat de posterijen tot een uitstekenden 
dienst maakte. 

Men kan dat alleen doen, door die carrière aantrekkelijk 
te maken, door aan de hooge rangen een zoodanig uitzicht te 
geven, dat de jongelieden zich tot die carrière omgetrokken 
gevoelen. 

Het komt mij voor, dat daaraan wel wat hap»rt. 
Wij hebben gekregen een request van de Vereeniging van 
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(van Doorn.) 
directeuren en commiezen, waarin de aandacht gevestigd 
wordt op verschillende grieven. Nu wil ik mij volstrekt niet 
aan overdrijving schuldig maken, en die grieven, ieder op 
zich zelf, zijn ook niet van zoo verschrikkelijk zwaar belang, 
maar toch kan ik mij voorstellen, dat er door die grieven 
een stemming komt onder dat hoogere personeel, dat niet 
goed werkt op den werklust en de werkwijze. 

De Minister zal toegeven, dat het request is gesteld in zeer 
gematigde termen, er wordt hoegenaamd niet gedreigd, het 
geeft zuiver en kalm weer, wat eigenlijk die hoogere ainbte-
naren van de zaak denken. 
, -^ u

1 . . s
1

p i ' ? e k t u i t d a t request voor mij een stem, die mij 
duideink doet zien, dat de toewijding, die bij het werk ge-
vorderd wordt, eigenlijk niet meer bestaat. Er bestaat groote 
kans, dat langzamerhand ook de hoogere ambtenaren eeu 
tegenzin krijgen in hun werk, en wanneer dat zoo is werkt 
dat vanzelf terug op de jongere menschen, en wordt zeker 
de lust niet aangewakkerd, zich in die carrière te begeven 

Met komt mij voor, dat het aanbeveling verdient, die 
grieven in het openbaar te bespreken. 

De eerste grief die in het request wordt gememoreerd, is 
de achterstelling bij de ambtenaren bij de belastingen. Ik 
geet toe, dat natuurlijk niet op een goudschaalje is af te 
wegen, voor welk van die twee dienstvakken meer geëischt 
wordt. Brj het eene examen zal misschien in een bepaald 
vak wat meer gevraagd worden dan bij het andere, maar dat 
is niet zoo precies af te wegen. Ik durf zeggen, dat de 
ontwikkeling van hen, die zich in die dienstvakken begeven 
dezelfde is, dat zij gerecruteerd worden uit dezelfde kringen 
en dat zij dus te recht eischen, dat zij eigenlijk staan op 
gelijken voet. Nu is het bezwaar van die postbeambten, dat 
dit niet zoo is, dat hun bezoldiging achter staat bij men-
schen met wie zij zich volkomen gelijk rekenen, volkomen 
•gelijk achten, en ik geloof te recht. 
• Z ^ v l ° d e n n e t hoogst onaangenaam, dat zij èn in rang èn 
in bezoldiging bij die menschen worden achtergesteld. Dat 
is niet omdat zij op zich zelf het werk van die belasting-
ambtenaren minder gewichtig achten, maar omdat zij hun 
eigen werk volstrekt niet minder achten dan hetgeen door 
die ambtenaren wordt verricht. 

Ik kan die grieven dus wel eenigszins begrijpen de 
Minister ontkent het ook niet. Hij zegt op pagina 2 van de 
Memorie van Antwoord: 

„Aangezien daarenboven reeds tot inkrimping van 
het aantal hoogere ambtenaren is besloten, zullen de 
vooruitzichten van hen, die nog moeten worden aange-
nomen, aanzienlijk verbeteren. 

De Minister erkent dus, dat er imkrimping moet zijn in 
die hoogere rangen, dan zullen vanzelf die vooruitzichten 
verbeteren. 

Maar hij erkent, dat die vooruitzichten op het oogenblik 
niet zoo schitterend rijn, anders behoefde er van verbetering 
niet gesproken to worden. De Minister zal mij toegeven, dat 
dit een heel lange weg is, want men kan wel gaan inkrim-
pen, maar de menschen, die nog dienst doen en hun 
pensioengerechtigden leeftijd nog niet hebben, kan men 
toch maar niet aan den dijk zetten om ruimte te maken. 
Men moet dus afwachten, tot de pensioenijd bereikt is, of 
men moet uitstellen. Dat wordt een heel lange weg en 'dan 
zijn die plaatsen nog niet aanstonds gevuld. Dat geeft pas 
zeer langzaam een opschuiving in de lagere rangen en ik 
zou dan ook den Minister willen vragen, of het niet mogelijk 
is op een wat korter wijze in te grijpen en dengenen, die 
nu reeds zitten, een beteren toestand te verzekeren. 

Een tweede grief is de positie van de hoofdcommiezen. 
Deze menschen worden achteruitgesteld. Terwijl in alle 
rangen li«t maximum salaris wordt bereikt in een betrek-
kelijk klein atf tal jaren, staat de hoofdcommies dikwijls 
jarenlang op zijn minimum en het komt voor, dat een man 
van over de 60 jaar nog altijd een minimum salaris heeft. 
Ook al weer iets, dat natuurlijk den lust v-oor die menschen, 
om zich tot dien rang te laten opleiden en in dienst te 
treden, niet zeer aanwakkert. 
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Een derde grief is de titulatuur. De ambtenaren hebben nu 

dit bezwaar, en ik voel er veel voor, dat ze zeggen: wij' blijven 
met onze titulatuur van commies altijd dezelfde; terwijl men 
bij de belasting heeft adjunct-inspecteurs, inspecteurs, in 
ieder preval een zekere opklimming, behouden wij altijd een 
titel, die eigenlijk niet beantwoordt aan hetgeen wij zijn. En 
ben ik wel ingelicht, dan heeft bij het hoofdbestuur dikwijls 
de titel een onderwerp van overweging uitgemaakt, men heeft 
zich het hoofd gebroken, welken titel men eigenlijk voor die 
raenschen moest vinden. De zou haast denken, dat met een 
klein beetje goeden wil daarop werkelijk wel te vinden zou 
zijn een weg, dat in elk geval een titel kon worden gevonden, 
welke aan die hoogere ambtenaren wat meer bevalt. 

Ten slotte wensen, ik bij deze grieven nog te wijzen op den 
eisoh, die in 1912 is gesteld, dat voor de benoeming tot hoofd-
commies het Hughes-radicaal vereischte is. Ik zou willen vra-
gen: hoe gaat het met die ambtenaren, die zijn aangenomen 
voor 1912, toen die eisch nog niet bestond ? De Minister zegt: 
zij kunnen het allemaal leeren en degenen, die dus na 1912 
er voor in aanmerking kwamen, hebben dat allen kunnen 
leeren, maar er zijn toch tal van menschen, die vóór 1912 vol-
komen recht hadden om te venvachten dat zij tot hoofdcom-
mies benoemd zouden worden, omdat toen nog niet die eisch 
van het behalen van het Hugihes-radicaal bestond. 

Is het nu niet onbillijk, dat men dergelijke menschen, op 
grond van een nieuwen eisch, die uitgevonden is nadat zij 
reeds in de carrière getreden waren, achteruitzetP 

Dit zijn mijn grieven. Ik herhaal, elk op zich zelf is nu mis-
sohien niet van bijzonder overwegenden aard, maar het geldt 
hier de stemming van het hoogere personeel, en het is hoog 
noodig dat die stemming ook beter gemaakt worde door het 
hoofdbestuur en door den Minister. 

Nu neem ik gaarne aan, dat hot hoofdbestuur ernstig 
denkt over middelen tot verbetering; ik geloof niet, dat het 
afstuit op onwil bij het hoofdbestuur, maar het is niet zeer 
gemakkelijk daar een weg te vinden. 

Ik meen dat. wanneer de Minister ook zelf de zaak eens 
ter hand nam en zelf zijn aandacht eens bijzonder aan deee 
ininten wijdde, dan zeer gemakkelijk, met een toch niet 
onwillig hoofdbestuur en een zeker ook niet onwillig korps 
MUI directeuren en commiezen, een goei resultaat te berei-
ken zou zijn. 

Ik verzoek den Minister ernstig in dien geest werkzaam te 
willen zijn. 

Dan tot slot nog een ander punt, waaraan ik een enkel 
woord wil wijden, nl. de Zondagsdienst. 

Ik zelf ben een groot voorstander van beperking van den 
Zondagsdienst; ik heb daaraan in vroeger jaren in deze 
Kamer ook wel een enkel woord gewijd en ik zal zeker 
i'i"t anndrincren op een overmatigen Zondagsdienst; maar ik 
::ou toch wel willen vragen, of waarheid bevat het bericht 
dat wij enkele weken geleden in de couranten gelezen heb-
ben, nl. dat de Zondagsdienst zoo geregeld is dat men hier 
ter stede, als men niet vóór Zaterdagmiddag 12 uur zijn 
1 lieven bezorgd heeft, kans heeft dat die brieven zelfs niet 
opgenomen worden in de eerste bestelling des Maandag-
morgens. Dit is door het hoofdbestuur gepubliceerd eja daar-
door is mijn aandacht op de zaak gevestigd. 

Ik vind dat dit wel wat overdreven is. Ik weet niet, hoe 
daarin dadelijk te voorzien zou zijn, maar het lijkt mij toch 
dnt men niet alles stop kan zetten van Zaterdagmiddag 12 
uur tot misschien Maandagmiddag 1 uur. Dat gaat toch wel 
wat te ver. 

De Voorzitter: Ik stel voor, den spreektijd bij deze alge-
meene beraadslaging te stellen op ten hoogste een half uur. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Tan Beresteyn: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou 
gaarne van de gelegenheid gebruik willen maken om een 
drietal onderwerpen te bespreken. Vooreerst het vraagstuk 
van den dienst; verder de quaestie van den Bouwraad, die 
ook in de stukken besproken is, en ten derde de overneming 

. (ran Beresteyn.) 
I der telefoonnetten, welke nu door de gemeente geëxploiteerd 

worden, door het Rijk. 
, De geachte vorige spreker heeft de ontevredenheid in het 
, bijzonder van het hooger personeel naar voren gebracht. Vóór-

dat ik mij aansluit bij hetgeen hij gezegd heeft, zou ik toch 
ook nog met een enkel woord de ontevredenheid van liet 
publiek naar voren willen brengen. 

De posterijen zijn er voor het publiek en niet het publiek 
voor de posterijen, maar langzamerhand krijgt men den in-
druk, dat het publiek een geregeerde massa is, die zich naar 
dienstvoorschriften van de posteriien te schikken heeft, zon-
der dat de belangen van het publiek naar behooren daarbij 
behartigd worden. 

Er wordt mij zoo juist medegedeeld als een typisch staaltje, 
hoe weinig bij het Hoofdbestuur van de posterijen met de 
wenschen en verlangens van het publiek rekening wordt ge-
houden, dat nota bene — ik sta voor de juistheid van de 
mededeeling niet in — de kantoren, waar men tot halfviei 
voor postwissels terechtkon. thans gesloten worden om 
drie uur voor dien dienst. Dat is toch het omgekeerde van 
wat wij hebben moeten. Nu kunnen de heeren wel zeggen: 
Het is voor ons gemakkeliik, dat wij dat lastig publiek 
gauwer kwijt zijn, dan kunnen wij administratie vernomen en 
voor eigen briefwisseling zorgen, maar daar zijn toch de 
posteriien niet voor: die zijn er om het publiek gelegenheid 
te geven, dat zij daar terechtkunnen. De Minister weet tooh 
heel goed hoe men aan de kantoren soms uren moet wachten. 
Ik kan wel verklaren, dat ik mij nooit naar het postkantoor 
begeef dan in de hoogste noodzakelijkheid. Gelukkig hebben 
wij hier een postkantoor: ik weet niet hoe ik het anders zou 
mceten doen, het is werkelijk ellendig. 

Als men vraagt hoe de post het publiek behandelt, dan 
moet ik erkennen dat die behandeling altijd slechter is dan 
m een particuliere onderneming. In plaats dat de Overheid 
laat zien hoe het goed moet gebeuren, ia het altijd misère b« 
de post. De voorschriften worden gewoonlijk verkeerd be-
grepen door het publiek. Als iets met potlood geschreven is, 
moet het met inkt zijn. Dan weer masr iet» niet met touwtjes 
zijn gebonden of is het lak niet goed; vaak is aan de voor-
schriften niet voldaan. De Minister zegt dan dat de schuld 
bij het publiek ligt. Toegegeven, maar kan dan niet wat hulp-
vaardiger worden opgetreden, in plaats van de menschen 
naar huis te sturen P Vanmorgen nog overkwam het mij dat 
men mij een quitantie aanbood van f 5 of f 6. De besteller 
had van f 25 niet terug. Als de post als kassier wil optreden, 
moet men den man voldoende geld meegeven; de post is er 
ten slotte toch voor het publiek I 

Ik zou het aantal klachten — het is legio — met tal van 
voorbeelden kunnen illustreeren. maar dit zou te veel tijd 
kosten, ik wil er alleen op wijzen dat de klachten van het 
publiek gegrond zijn. 

Wat is nu de oorzaak dat de dienst zoo verkeerd loopt? 
Over die oorzaken heeft de Minister «ijn lioht laten 

schijnen in de Memorie van Antwoord en de heer van 
Stapele, ons geacht medelid, op dit gebied zeer deskundijr, 
heeft ook van zijn standpunt de zaak belioht. Nu wil ik ei 
op wijzen dat toevallig: — of misschien niet toevallig — de 
opvattingen van den Minieter en van dien geachten afge-
vaardigde niet met elkaar overeenstemmen. De Minister 
schuift keurig alles op allerlei omstandigheden, die buiten 
den dienst liggen. De Minister zegt: het komt van de spoor-
wegen en het tekort aan personeel, waar hij niets aan kan 
doen, het is een gevob? van^ de tijdsomstandijrheden, maar 
het komt niet van het slordig beheer of ran een verkeerds 
organisatie van den dienst. Dat zal ook ireen enkel ambtenaar 
aan den Minister vertellen dat er aan de administratie wat 
hapert. 

Maar de heer van Stapele gaat uit een ander vaatje tappen 
en toont ons aan dat de bezwaren liggen in de bedrijfsleiding, 
in het financieel beheer en in andere oorzaken. Op mij maken 
die elkaar tegensprekende meeningen den indruk dat de waar-
heid in het midden ligt. Lk meen inderdaad dat niet alles op 
de bedrijfsleiding geschoven mag worden. Ik geef grif toe 
dat de buitengewone omstandigheden natuurlijk een zeer 
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(van Beresteyn-1 
groote rol spelen in de desorganisatie van het bedrijf; ik be-
jgrijp dat en ik kan dat toegeven. Maar als ik dat begrijp en 
•toegeef, moet ik toch daartegenover onderstrepen de opmer-
kingen die ook door den heer van Stapele naar voren zijn ge-
bracht. Ik heb met de posterijen nogal wat te doen gehad 
in mijn qualiteit als burgemeester en af en toe een kijkje ge-
Ju egen in het Hoofdbestuur en ben met de ambtenaren in 
aanraking gekomen, en, als men met die heeren in de Park-
straat vertrouwelijk sprak, bleek, dat ook wel degelijk naar 
bun meening het Hoofdbestuur aan bureaucratie leed. Het 
is het gebrek van ieder groot bedrijf en daarom zal ik niet 
in het bijzonder den posterijen er een grief van maken; bij 
de sj)oorwegen is het hetzelfde. Als men het rapport van 
de xocialisatie-commissie, de commissie-Kautsky, waar de 
lieer Wiutermans een interruptie over maakt, raadpleegt, 
zal men zien dat die commissie dat bezwaar zeer sterk naar 
Voren brengt. Daarmede is echter die bureaucratie nog niet 
weggewerkt en zal men moeten zoeken naar een middel tot 
opheffing in de richting van decentralisatie. 

De ontevredenheid, vooral onder de hoofdambtenaren, is 
door den heer van Doorn naar voren gebracht en ter bekor-
ting van de discussie, sluit ik mij daarbij aan. 

Alleen wil ik er dit van zeggen, dat het voor hen, die niet 
in de posterijen zijn opgegroeid, buitengewoon moeilijk ia 
zich in dit vraagstuk een juist oordeel te vormen. Eenei"zrijds 
wordt met klem van redenen aangetoond, dat de hoogere 
ambtenaren, zcoals commiezen en hoofdcommiezen, eigenlijk 
veel te geleerd zijn en veel te zware examens hebben gedaan 
mn hel eenvoudige werk te verrichten waaraan zij gezet wor-
den. Er wordt beweerd, dat het middelbare personeel zeer 
veel werk kan overnemen. Ik geloof, dat dat het oordeel is van 
het Hoofdbestuur en ook van den Minister, die ook toestem-
ruend knikt. Als men dat toegeeft en de commiezen meer tot 
leidende ambtenaren maakt, hcort men aan den anderen kant 
klachten van de directeuren, dat men op die manier den 
dienst ontwricht. Ben ik goed ingelicht, dan heeft de direc-
teur van het postkantoor te Amsterdam met klem van rede-
nen betoogd, dat, als het Hoofdbestuur zijn zin kreeg en de 
commiezen aldaar van het postkantoor werden verwijderd, 
de dienst zou worden ontwricht. Ik heb begrepen, dat het 
Hoofdbestuur daarvoor is gezwicht en geen gevolg heeft ge-
geven aan zijn aanvankelijk voornemen. 

Ziedaar twee meeningen, die tegenover elkander staan en 
waaromtrent ik gaarne eenige voorlichting van den Minister 
zou ontvangen. Men moet voorzichtig zijn en den dienst niet 
desorganiseeren door tewerkstelling van niet goed geoutil-
leerde krachten, waarover men klaagt, maar anderzijds vraag 
ik of de veelzijdige ontwikkeling van de hoogere ambtenaren 
noodig is. Wanneer iemand tot de hoogere ambtenaren be-
hoort, dan moet hij zijn een ambtenaar, die vandaag op het 
inklaringsbureau de belastingen kan waarnemen, die morgen 
bij de telegrafie is en een halve of misschien heéle ingenieur 
moet wezen en overmorgen als bedrijfsleider aan bet hoofd 
van een bedrijf kan staan. Als dat zoo is vraag ik of in een 
gewoon bedrijf ook de directeur van alle onderdeelen ver-
stand moet hebben en heeft. Is het inderdaad noodig, dat de 
directeur van het postkantoor te Amsterdam alle storingen 
tot in details zou moeten kunnen aangeven en zeggen waar-
oan die storingen te wijten zijn? Daarvoor hebben wij toch 
onze technische ambtenaren ? Zou de Minister niet meer moe-
ten specialiseeren en er niet van moeten afzien om die groote 
hoeveelheden kennis van verschillenden aard in één hoofd te 
eischen? 

In de derde plaats — de heer van Doorn wees er reeds op 
— laat het gemeen overleg wel wat te wenschen over. 

Ten slotte wijs ik er op, dat ook hier wel de salarissen een 
rol zullen spelen. Ik geloof dat het de bedoeling is de bespre-
king van de salarissen uit te stellen tot de suppletoirs begroo-
ting, en daarom zal ik er hier niet over spreken. Het is merk-
waardig, dat men bij de directeuren ontevredenheid tot uiting 
ziet komen, onlangs nog in een vragenlijst, die zij aan hun 
collega's zonden over de belangen van den dienst. Ik heb 
enkele antwoorden daarop gelezen en die hebben mij nog 
meer versterkt in de meening, dat het Hoofdbestuur wel mag 
worden aangeraden om vooral te zorgen, dat de ontevreden-

heid van de leiders van dit bedrijf niet grooter wordt dan zij 
reeds is. 

Wat de bouwwerken betreft, kan ik kort zijn. Het antwoord 
van den Minister op de vraag in het Voorloopig Verslag is 
mij niet voldoende. De Minister heeft in de Memorie van 
Antwoord gezegd, dat hij er veel voor gevoelt ,dat de aesthe-
tische zijde van dit vraagstuk verzorgd wordt. Dat doet mij 
genoegen, want het is horribel wat de posterijen gebouwd 
hebben. Als men in een dorp komt is veelal het leelijkste 
gebouw dat men ziet het postkantoor, gebouwd volgens een 
model, dat zoo maar uit de la van den bouwmeester van de 
posterijen is getrokken, in verband met het aantal inwoners 
en zonder te letten op de structuur van het dorp, zoodat het 
vloekt met de omgeving. Met let niet op smaak, maar ook 
niet op dienstbelang en bewoonbaarheid. In het noorden 
heeft men woningen voor postdirecteuren met ramen tot op 
kniehoogte en dan vier of vijf ramen op het oosten of noorden, 
zoodat deze kamers niet te verwarmen zijn. En ook waar men 
veel grond ter beschikking heeft, bouwt men in de hoogte. 

Men kent het geval van Zeist Toen het Zeister stadhui? 
is gebouwd, heeft de burgemeester hemel en aarde moeten be-
wegen om daartegenover niet zulk een postkantoor te krjjmn 
van het gewone model en eindelijk heeft de architect van het 
Zeister stadhuis da8r een postkantoor mogen bouwen, dut 
voor hetzelfde geld heel wat meer ruimte bevat. Dut de 
Minister ook den bauw aan particuliere architecten wil op-
dragen, is een goed voornemen, maar hij zal op zooveel be-
zwareii stuiten by de ambtenaren, dat ik dit antwoord i.cht 
alsof wy met «en kluitje in het riet worden gezonden. Ou 
onzen steun kan de Minister rekenen als hij dat wil. iSn ik 
zou van den Minister ook een meer positieve toezegging 
willen hebben, dat hy zal aangrijpen wat aan te grijpen is. 
Dat is bv. overleg met den Bouwraad. Deze werkt uitmuu-
tend, M samengesteld uit bekwame menseben en b\j de ondïr-
wijsgebouwen zjjn daaromtrent niet de minste klachten ge-
rezen. Wat is er nu voor bezwaar dat de Minister, die ook: 
gevoelt voor hetgeen wij gevoelen, gebruik maakt van den 
Bouwraad? Omdat er overleg moet plaats hebben. Kan dut 
echter een bezwaar in deze zyn? Meent de Minister, dat, als 
hy een particulier architect neemt, er geen overleg moet 
plaats hebben? Dat is nog veel trjdroovender, dan zal dn 
Minister nog veel meer bezwaren ontmoeten by de ambte-
naren. Toejuichend© dat de Minister de zaak aan een oartw 
culier architect wil opdragen, zon ik hem ook willen ve--
zoeken om een meer stellige toezegging ten opzichte van den 
Bouwraad. Ik ben zelfs bereid de Kamer een uitspraak Jaar-
over te laten doen, omdat ik deze zaak van groot belang acht. 

Ten slotte eenige opmerkingen over de telefoonnetten, die 
door het Ryk zullen worden overgenomen. De Grondwet) 
draagt aan de gemeentebesturen op de behartiging van de 
plaatselijke belangen. Nu vraag ik den Minister wat meer de 
locale belangen raakt dan de locale telefoon. Dat is een 
locaal belang bij uitnemendheid! Het Rjji behoort dat nit-t 
te gaan behartigen tegen den zin van het plaatselijk bestuur, 

In het wetsontwerp n°. 190, Zitting 1912—13, door Minis-
ter Regout ingediend tot overneming van het net van de 
Bell-telefoonmaatschappij, stond, dat de Minister de vraag 
of en in welke mate la ter tot vervanging van gemeente-
netten door rijksnetten zal worden overgegaan, thans buiten 
beschouwing zou laten. De Minister zeide toen: 

,,De vraag of en in welke mate later tot vervanging 
van de gemeentelijke netten door rijksnetten zal worden 
overgegaan, wordt thans buiten beschouwing gelaten. 
Opgemerkt moge slechts worden, dat de concessiën der 
gemeentelijke netten zijn verleend voor een bepaalden 
termijn van 25 jaren,' die afloopt tusschen de jaren 
1921 en 1928. terwijl o-pzesrnv^ van dszs coneessuti 
voor het Rijk eene verplichte naasting zou mede-
brengen, die wegens bet geringe afschrijvingspercentage 
van 4 percent aanzienlijke geldelijke offers boven de 
werkelijke waarde zou vergen, waaraan derhalve niet 
valt te denken. Overneming van enkele gemeentelijke 
telefoonnetten behoeft hierdoor niet uitgesloten te zijn, 
als van de zijde der betrokken gemeentebesturen de 

—"B I » 
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(van Eerestein.) 
wensch Ie kennen wordt gegeven van vervanging der 
gemeentelijke exploitatie door rijksdienst en omtrent 
het bedrag der DTcriienniigjiso«a een billij] en voo;- het 
Rijk niet te bezwarend vergelijk kan worden getroffen." 

Mijnheer de Voorzitter! Er is hier nooit over gepraat, nooit 
een beslissing over genomen. Stilletjes pikt men af en toe een 
net in, en zoo breekt men een zeer belangrijke zaak, het ge-
meentelijk telefoon beheer, a i . Als wij diezaak bier behoorlijk 
behandelen, maak ik mij sterk dat er voor die overneming 
geen meerderheid zal zijn te vinden, omdat zij niet is in het 
belang van het publiek. Minister Regout liet ook door-
schemeren op welke gronden de overneming zou geschieden, 
al. om iinancieele redenen. De Minister spiegelde herhaalde-
• lijk: voor dat er geld aan te verdienen zou zijn. 

„Om de Tijksexploitatie een goede rentegevende zaak 
j te doen zijn, is ondergeteekende voornemens na de over-

name der netten slechts geleidelijk de noodige verbete-
• ringen aan te brengen." 
I Het ging dus niet om goede telefoonnetten, maar om een 
i rentegevend* zaak. Dat was de geest van den beer Regout, 
' ik zeg niet dat bij bet ook van dezen Minister is. Ik beweer 
'echter dat bet publiek niet behoort te worden geëxploiteerd 
om een rentegevende zaak te krijgen, — dan zouden wij beter 
nog bij de Bell-telefoenniaatschappij terechtkunnen. 

Bij vele ambtenaren is er ook een soort inhaligheid om een 
groot bedrijf te hebben. Een echte bureaucraat telt zijn waar-
digheid af naar het aantal brieven en de lengte daarvan, naar 
het aantal ambtenaren onder zich. Er moet aanleiding zijn om 
van hoofdcommies referendaris te worden en directeur-gene-
raal. Wij echter, Mijnheer de Voorzitter, zijn hier voor een 
geheel andere vraag: hoe is de locale aansluiting het best ver-
aorgd? Als de Minister aantoont dat hij dat beter kan doen 
dan de menschen zelf, ben ik zijn man, maar hij spreekt alleen 
van het interlocale verkeer. Is dat nu een ernstig argument 
om Amsterdam zijn telefoonnet af te nemen P Zal straks de 

! Minister, als hij alle spoorwegen wil hebben, ook de tram-
lijnen van de gemeenten annexeeren wegens de intercommu-
nale aansluiting? Dat is toch precies hetzelfde. 

Zoo zou men komen tot een regeering van uit den Haag 
van de geheele burgerij in allerlei bijzonderheden. Daartegen 
gaat mijn grief. Ik heb juist bij de telefoon ondervonden, 
wat het beteekent over te gaan naar het Rijk. Toen het Rijk 
in Veendam de telefoonnetten overnam, hebben de heeren de 
dwaasheid gehad met een passertje een cirkel te zetten rondom 
het stadhuis en bepaald, dat allen die daarbinnen woonden 
het gewone tarief betaalden en zü die daarbuiten woonden 
een extra tarief. Dit was groote nonsens, want de gemeente 
Veendam heeft geen kom, zij heeft een diepte van misschien 
50 meter en een lengte van misschien 7 KM. In zoo'n ge-
meen te moeten velen ver van het stadhuis wonen. Het tarief 
werd voor de veraf wonenden verhoogd van f 40 op f 195. Er 
is later verandering in gebracht. Er was een uitstekende chef 
yoor de telefoon bij het Hoofdbestuur, die helaas verdwenen 
is en die heeft zich beijverd er een streeknet van te maken. 
Daarmede waren wij nog niet klaar. Want hoe ging het met 
de opening? Als men kwam betoogen, dat de telefoon open 
moest om half acht, omdat vele zakenmenschen met den trein 
van 8 uur voor zaken naar Groningen gingen, luidde 
het antwoord bij het Hoofdbestuur: wij hebben net zoo'n 
geval gehad bii een andere gemeente, bijv. Goes; ook een 
gemeente van dezelfde grootte eu daar hebben wij het ge-
weigerd: <«j begrijpt wel, dat wij het u nu niet kunnen toe-
staan. Maar daarmede waren de menschen in Veendam niet 
tevreden. Als de burgerij om halfacht de telefoon open moet 
hebben, moeten niet eenige neuswijzen in den Haag net beter 
willen weten. Dat is geen democratie, maar bureaucratie. 

Verder de nachtdienst. "vVij hadden geen nachtdienst, maar 
badden tot den conciërge van het gemeentehuis gezegd: voor 
elke nachtaansluiting krii<rt gij een zekere vergoeding. Bij 
ongevallen of ernstige ziekten kwam dit dan wel een enkelen 
keer voor. Maar nauwelijks was er rijkstelefoon, of er moest 
een ambterpar komen, die er den geheelen nacht moest zitten 
voor enkele aansluitingen, wat groote kosten met zich bracht. 

(?an Beresteyn e. a.) 
Men gaat dus niet vooruit, als het Rijk de plaatselijke 

diensten overneemt en de exploitatiekosten worden veel groo-
ter. Om aan te toonen, hoezeer ik gelijk heb. kan ik ook wijzen 
op wat gebeurd is met Schiedam en Rotterdam. Een der wet-
houders van Schiedam heeft mij verzekerd, dat die beide ge-
meenten al twee jaar bezig zijn te trachten een gemeenschap-
pelijke telefoonaansluiting te krijgen. De Minister vertelt in 
de Memorie van Antwoord doodleuk, dat Rotterdam is een 

Ïemeentelijk net en Schiedam een rijksnet, dat dus de ver-
inding en intercommunale is en dus kost 30 cent per aan-

eluiting. Maar daartegen gaat juist mijn bezwaar. Als de 
Schiedamsche en de Rotterdamsche burgerij één net wen-
schen, moet het Rijk niet komen met een eigen theorie daar-
over. Dan moet op de belangen van die gemeenten gelet 
worden. 

Daarom, Mijnheer de Voorzitter, kom ik op tegen het stil-
let j es inpikken van de verschillende netten door het Rijk. 
Nu doet het mij genoegen, dat de Minister in de Memorie 
van Antwoord een zin heeft geschreven, waaruit ik meen te 
mogen afleiden, dat hij het eigenlijk met mij eens is. Maar 
die zin is niet beel duidelijk. Ik zal hem nu even voorlezen 
en van de nadere inlichtingen, die ik daaromtrent van den 
Minister verwacht, zal het afhangen of ik de Kamer in de 
gelegenheid zal stellen te dezen aanzien een uitspraak te 
doen. Ik lees dan op pag. 8 van de Memorie van Antwoord: 

„Of ten aanzien van die overneming het tot dusverre 
ingenomen standpunt" — d.i. stilletjes inpikken — 
„moet worden gehandhaafd, meent ondergeteekende na 
nadere nauwgezette overweging der bij de onderbande-
lingen naar voren gebrachte consequenties te moeten be-
twijfelen." 

Ik zie daaruit, dat de Minister er niet toe zal overgaan, 
om aan Amsterdam, Rotterdam, den Haag, Arnhem en an-
dere gemeenten, die het niet wenschen, tegen haar zin de 
locale telefoonnetten af te nemen. Wanneer dat het geval is, 
stelt de Minister misschien toch nog prijs op een uitspraak 
van de Kamer, omdat het anders slechts de meening van één 
Minister geldt, en het misschien gewenscht ie, dat de Kamer 
onderstreept, dat tot een dergelijke daad niet zal worden 
overgegaan, voordat hier deze belangrijke zaak nauwkeurig 
onder de oog en is gezien en wij weten waaraan wij toe zijn. 

Ik meen uit de Memorie van Antwoord te mogen afleiden, 
dat de Minister in deze richting met mij medegaat; in dat 
geval is mijn betoog over de telefoonnetten niet een bestrij-
ding van 's Ministère standpunt, maar kan het beschouwd 
worden als een steentje voor het gebouw, dat de Minister 
bezig is op te trekken. 

De heer Weitkamp: Mijnheer de Voorzitter! Op bladz. 2 
van het Voorloopig Verslag wordt vermeld, dat één der 
leden betoogde, dat de regeling betreffende het aantal 
kantoren waarbij klerken tot directeur benoembaar zijn, op 
grond van de groote vermeerdering van het totale aantal 
kantoren herzien behoort te worden op zoodanige wijze, dat 
naar verhouding een gelijk aantal directeursplaatsen door 
klerken bunnen worden verkregen, als tijdens de vaststelling 
der regeling het geval was. 

Hierop wordt door den Minister op bladz 4 der M«niorie 
van Antwoord het navolgende geantwoord: 

,,De door een lid ter sprake gebrachte regeling be 
treffende het aantal kantoren, waarbij klerken tol 
directeur benoembaar zijn, is eeuige maanden geleden 
herzien. Met die herziening hebben de belaughebben-
den, althans heeft de Nederïandsche Post- en Telegra»f-
bond, waarin vrijwel alle belanghebbenden zijn georga-
niseerd. zich vereenigd, zoodat het ondergeteekende niet 
duidelijk is, op grond waarvan genoemde regeling thans 
wederom herziening zou behoeven. Immers, bij die her-
ziening is ook met de door het hier aan het woord zijnde 
lid genoemde vermeerdering van het aantal kantoren 
rekening1 gehouden." 
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(Weitkanip e. a.) 
Mijnheer de Voorzitter! Ik waag Let te betwijfelen of dit 

Mtwoord van den Minister wel geheel juist is. 
In het jaar 1884 bedroeg het totaal aantal directies 212, 

waarvan 110 of ongeveer 52 procent bereikbaar waren voor 
klerken. Thans bedraagt, als ik mij niet vergis, het aantal 
directies 370. Was dus dezelfde verhouding blijven bestaan, 
dan zouden van die 370 directies 52 procent, dat is 192 
directies, bereikbaar moeten zijn voor de klerken. Ben ik 
wel ingelicht, dan is het aantal directies, waarvoor klerken 
benoembaar zijn, nog altijd bepaald op 110. Mijnheer de 
Voorzitter! Als dit zoo is, dan is dit aantal inderdaad thans 
veel te laag, en dan klopt de mededeeling van den Minister 
in de Memorie van Antwoord niet met, de feiten. 

Met een enkel woord wensch ik verder te wijzen op de m.i. 
ten opzichte van het platteland onbillijke regeling wat be-
treft het tarief voor aansluiting aan het telefoonnet van per-
ceelen op verren afstand van het telefoonkantoor gelegen. 

Terwijl toch binnen het eigenlijke bedrij f «centrum, in den 
eersten tariefskring, de abonnementskosten geregeld worden 
in verband met het aantal aanfluitingen, — dus hoe meer 
aansluitingen, hoe minder onkosten voor den aangeslotene — 
beeft ieder, die buiten dien bepaalden kring1 woont, niet 
alleen hoogere exploitatiekosten te betalen, maar wordt voor 
hem ook het abonnement met f 3 per 100 M. tot een mini-
muin van 1000 M. verhoogd. 

Hij die dus 100 M. te veï r.-uiten den kling woont, betaalt 
die verhooging voor 1000 M. 

Een dergelijk tarief is niet meer overeen te brengen met 
de eischen des tij ds. 

Ik zal geen woorden verspillen om aan te toonen de nood-
zakelijkheid van telefonische aan'sluiting voor de boeren; 
dat is in een vergadering als deze overbodig. 

Ook ten opzichte van den boerenstand dient rekening ge-
houden met de veranderde tijdsomstandighoden. 

Het is een. eisch des rechts, dat deze zoolang achteruitge-
zette, maar thans ontwakende, talrijke klasse der bevolking, 
hoe langer hoe meer moge doelen in de zegeningen van het 
moderne cultuurleven. 

Wanneer de Minister zich dan ook in de Memorie van 
Atnwoord beroept op de uit de vermindering van bet tarief 
voortvloeiende meerdere exploitatiekosten, kan ik daarmede 
niet akkoord *xian. 

Als de kosten hooger worden, dienen de gezamenlijke aan-
gttlotenm dat te betalen. 

Bij een zuivelfabriek bijv. betalen de bij de fabriek aan-
geslctenen allen evenveel vracht voor hun melk. ook al woont 
men vlak bij de zaak. Als het anders ging, zou er niets tot 
stand kunnen gebracht wordetn. 

Mijnheer de Voorzitter'! De industrieele bovenbouw van 
de maatschappij berust op een landbouwfundiament. 

De bestaansmogelijkheid der menschen hangt af van de 
beschikbaarheid van grondstoffen voor voeding en kleeding. 

Daarom is het landbouwfundament de grondslag van het 
economische leiven. 

Dat fundament moet versterkt en gesteund worden, meer 
dan tol nu toe is geschied. 

In een onzer groote bladen las ik het volgende: 
.,In ons land. welks bodem betrekkelijk weing dpi 

stoffen bevat, zijn de land- en tuinbouw, met 65eJ be-
drijven, die daaraan hun ontstaan danken, zeker wel de 
meest solide steunpilaren van de welvaart." 

Daarom mag het lot een der eerste plichten, va» Regee-
ring en Volksvertegenwoordiging gerekend^ worden, met ge-
paste middelen den land- en tuinbouw steviger te maken. 

Ik hoop, Mijnheer de Voorzitter, dat de Minister deze 
zaak in gunstige overweging zal willen nemen. 

De heer Snieenk: Met belangstelling heb ik kennis geno-
men van hetgeen in de Memorie van Antwoord wordt mede-
gedeeld over den Zondagsdienst bij de posterijen en tele-
grafie. ' . 

In menig opzicht kunnen de voorstanders van Zondagsrust, 
die daarvoor jarenhng het pleit hebben gevoerd, dankbau' 
zijn voor de in den laatsten tijd genomen maatregelen. Wij | 
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(Smeenk.) 
zijn op den goeden weg; de Minieer gevoelt voor het hooga 
belang van deze zaak, en daarvoor wil ik hem gaarne dank 
zeggen. 

Toch ben ik niet geheel voldaan. 
Lijnrecht sta ik tegenover die leden, welke meeneii, dat 

beperking van den Zondagsdienst tot groot ongerief aan-
leiding geeft. 

Daarvan is m.i. geen sprake. 
Gezien den toestand in handel en bedrijf wordt door een 

nog verder gaande beperking van den Zondagsdienst geen 
enkel maatschappelijk belang geschaad. Te recht wijst de 
Minister er op, dat beperking van den Zondagsdienst ook 
zeer is in het belang van de bedrijfsuitkomsten; deze zouden 
zelfs ten zeerste gebaat zijn, indien op Zondag geen couran-
len e.d. meer werden bezorgd. Immers, bij den tegenwoor-
digen stand van bet Zondagsloon van de hulpbestellers komt 
die bezorging buitengewoon duur. 

Er moeten aan het hulppersoneel loonen worden gegeven 
van f4,50, f 5 , f 6 per bestelling, en het is volstrekt geen 
zeldzaamheid, dat in zulk een bestelling geen enkele brief 
of briefkaart, of slechts een heel enkele, is opgenomen. Ik 
heb hier een aantal gegevens, die betrekking hebben op zeer 
belangrijke plaatsen (om bekende redenen zal ik geen namen 
noemen), waar in een bestelling waren opgenomen 66 dagbla-
den, 239 andere couranten, 3 brieven en briefkaarten, zoodat 
de bestelling van brieven heel weinig beleekent. Afschaffing 
van de Zondagsbestelling van couranten, enz. zou tot groote 
besparing leiden. Hoe men de berekening ook opzet, het bedrijf 
legt op de Zondagsbestellingen belangrijke bedragen toe. Xaar 
mijn berekening bedraagt het nadeelig saldo meermalen per 
bestelling f 27 a f 30. Door afschaffing van de Zondagsbe» 
stellingen zou voorts art. 53 van het Reglement worden nage-
leefd, dat alleen Zondagsarbeid wordt verricht die onvermij-
delijk en noodzakelijk is. De bezorging van couranten is niet 
noodzakelijk en onvermijdelijk. De Minister ga dus in do 
goede richting nog wat verder, in het belang van het bedrijf. 
Hij zal dan het personeel de gelegenheid geven den Zondag 
geheel door te brengen in het gezin, en het Christelijk perso-
neel in staat te stellen den Zondag te heiligen. 

Ook het openhouden van kantoren gedurende eenige urea 
op Zondag voor zegelverkoop lijkt mij ounoodig. Men kaai zich 
Zaterdags daarvan voorzien. In een stad van ruim 100 000 
inwoners bedroeg de zegelverkoop op een Zondag f 2,28, en 
in een andere belangrijke plaats f 0,15. Het bedrijfsleven 
heeft aan den zegelverkoop op Zondag blijkbaar niet de minste 
behoefte. 

Met eenige verbazing las ik in de Memorie van Antwoord, 
dat de Minister met het oog op ,,de groote belangstelling", 
waarin de sport zich mag verheugen, het vooralsnog niet wen-
Bchelijk acht om telegrammen op Zondag betreffende sport-
zaken niet aan te nemen. Wanneer de sportminnaars eerst den 
avond van den volgenden dag de uitslagen van de wedstrijden 
zouden vernemen, is daarmede geen enkel maatschappelijk of 
cultureel belang geschaad. Ik acht het dus volkomen nutteloos 
en ongemotiveerd, dat een aantal beambten dit werk op Zon-
dag moet doen. 

Reeds algemeeiie sociale overwegingen moeten de Over» 
heid dringen, om aan dit euvel een einde i? maken. Ik hoop 
dan ook, dat de Minister, die blijkens de Memorie van Ant-
woord voor de Zondagsrust warm voelt, aan zijn veischil-
lende voornemens tan dezo uitvoering zal geven niet alleen, 
maar verder zal gaan en met name aan de verzending van 
sporttelegrammen op den rustdag een einde zal maken. 

Daarbij hebben ook andere categorieën belang. Ik her-
inner slechts aan het personeel, dat bij het uitgeven van het 
Maandagochtendblad is betrokken, dat zeker het oogenblik 
zal zegenen, waarop aan de verzanding van die telegrammen 
op Zondag een einde wordt gemaakt. 

Over de personeelquaestie zal ik nu niet spieken, dil kau 
beter geschieden bij de behandeling van de suppletoir* be-
grooting in verband met het salarisbesluit. 

Alleen zou ik willen onderstreepen wat de Minister zegt 
in de Memorie van Antwoord ten aanzien van de bevordering 
van hoogere ambtenaren bij keuze, die voor zeer belangrijke 
functies niet geheel onmogelijk moet worden gemaakt. De 
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(Snit-enk e. a.) 

noodzakelijkheid daarvan wordt bil' voorbeeld ook gevoeld 
door de commissie uit de S. D. A. P . , die heeft gerapporteerd 
over het socialisatievraagBtuk. 

Wat de overneming van de telefoonooncessies betreft, wij 
hebben in de dagbladen kunnen lezen, dat Amsterdam en 
Rotterdam uitstel hebben verkregen van overneming van 
liet gemeentelijk telefoonnet. Maar wanneer nu een dergelijke 
faciliteit verleend wordt aan die beide groote gemeenten is 
het to.ii zeker rechtvaardig, die ook te verleenen aan andere 
gemeenten, bij voorbeeld aan Arnhem, dat er ook prijs op 
titelt die concessie nog eenigen tijd voort te Betten. 

Daarom zou ik er bü den Minieter op willen aandringen, 
Waar hij, blijkens de dagbladen, heeft voldaan aan de ver-
zoeken van Amsterdam en Rotterdam, ook het verzoek van 
het gemeentebestuur van Arnhem in te willigen en misschien 
van andere gemeenten, die op behoud van haar plaatselijk 
telefoonnet prijs stellen. 

De heer Bakker : Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik 
enkele opmerkingen bij dit wetsontwerp ga maken, wensen ik 
t i e t te spreken over de reorganisatie van het bedrijf der 
posterijen of over de decentralisatie, omdat ik mij daart:*> 
niat bevoegd acht. 

Ook de personeelquaestie zal ik in hoofdzaak laten rusten. 
Alleen zou ik in verband daarmee aan den Minister deze 
vraag willen stellen, of het wel noodzakelijk is, dat er bij de 
posterijen zooveel verplaatsingen geschieden als dit nu meer-
malen het geval is. Het is bekend, dat op bevordering van het 
dienstpersoneel meestal onmiddellijk verplaatsing volgt, wat 
m. i. niet is in het belang van den dienst, noch in het belang 
van de schatkist. Ik zou den Minister willen vragen, < ' 
dergelijke onnoedige verplaatsingen niet kunnen worden 
voorkomen, en ik hoop, dat Zijne Excellentie op die vraag 
een bevestigend antwoord zal geven. 

Verder wensch ik enkele opmerkingen te maken over de 
werking van hat bedrijf. In het Voorloopig Verslag wordt 
door sommige leden geklaagd over het langzame werken van 
de post. Ik zou met feiten uit mijn pertxxmlijke ervaringen 
kunnen aantoonen, dat die klachten niet overbodig zijn. 

Nu zegt de Minister in de Memorie van Antwoord dat dat 
alles te wijten is aan de oorlogsomstandigheden en de gevol-
gen van die omstandigheden, waaronder wij nog lijden. En 
dat kan ik ook voor een zeer groot deel onderschrijven, omdat 
wij toch weteu, dat het economisch leven in de war is en dat 
ook de post en de postdienst, zooals meer andere bedrijven, 
de nadeelige gevolgen daarvan ondervinden. Waar dat tchter 
zoo is, daar valt tooh niet te ontkennen, dat er in flezen tijl 
zooveel mogelijk krachtige pogingen moeten worden aange-
wffnd, opdat dit zoozeer ontwrichte economisch leven met be-
kwamen spoed weer in goede bannen geleid wordt. 

Het ia toch van zeer groot belang, dat in dezen tijd vooral 
de bedrijven van de post, de telefonie en telegrafie zoo vlug 
mogelijk werken. Wanneer men spoedig het maatschappelijk 
leven weer in goede banen wenscht te hebben, dan is het 
vroral van overwegend belang, dat de zakenmenschen zoo 
vlug mogelijk zullen kunnen oorrespondeeren, om spoedig 
daarna hun handelsberichten wederom thuis te hebben, en 
daardoor hun zaken snel te kunnen afwikkelen, waardoor de 
normale gang van het leven zal worden bevorderd. 

Wat in dat opzicht geldt van de post, geldt ook van d« 
telegrafie. Ook daar is de werking te langzaam, wat in het 
zaken leven veel stagnatie teweegbrengt. Het is toch wel een 
beetje erg, meen ik, wanneer men om vier uur 's avonds een 
telegram afstuurt uit den Haag, men huiverig moet wezen 
of dat wel ter plaatse van bestemming aankomt, in het noor-
den van ons land. Ik heb de ervaring opgedaan, dat dat niet 
altijd het geval is, wel een bewijs, dat er aan dat bedrijf 
iets hapert. . . . 

Na de telegrafie wensch ik ookeen enkele opmerking te 
maken in verband met de telefonie. # 

Ook ten opzichte van dat bedrijf zijn er klachten geuit in 
het Vrorloopig Verslag, waarbij ik mij volkomen kan aan-
sluiten Vooral ten rlatteJaiide is het in deze ellendig 
gesteld. Wanneer men een intercommunaal gesprek wenscht 
te voeren, ia het meermalen het geval, dat men zelfs op den-

(Bakker.) 
zelfden dag van aanvrage de aansluiting niet verkrijgt. Ook 
wat do nieuwe aansluitingen aan het telefoonnet betreft, moet 
men soms oen heelen tijd, ja zelfs wel eens een jaar wachten, 
voordat men die aansluiting heeft. In dat opzicht geloof ik, 
dat wij op het platteland wel eenigszins achterstaan bij de 
steden. Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat ik over 
dezo quaestie sprak met een vriend, die iu een ftad woondo 
en daar ook gevraagd had aangesloten te worden bij liet 
telefoonnet. Toen ik klaagde over den langen tijd, welken de 
menschen van het platteland soms moeten wachten voordat 
ze aangesloten kunnen worden, werd mij gezegd, dat dut 
niet altijd zoo lang behoefde te duren, en daarbij werd een 
veel beteekenende handbeweging gemaakt, alsof hij zeggen 
wilde, dat dergelijke zaken ook op bijzondere wijze bespoedigd 
konden worden. 

Ik kan dat niet gelooven, maar eigenaardig was het. dat 
deze man veel vroeger aansluiting kreeg, dan velen uit mijn 
buurt. 

Verder wat betreft de bestelling van telegrammen een 
enkele opmerking, Mijnheer de Voorzitter'! Wanneer mt s 
pp het platteland woont, en men is even over de grens, waar-
bmnen de telegrammen kosteloos besteld worden, al is het 
maar enkele meters, moei men vaak vrij groote bestel! osten 
betalen. Nu acht ik heft noodzakelijk dat men in elk geval 
toch ook rekening er mede houde, dat die menschen, die 
eenigezine ver van het telegraaf kantoor wonen en dus niet 
in plaatsen waar het middenpunt van het intellectueel ver-
keer is, en daarvan reeds op ander gebied de bezwaren onder-
vinden, men hun dan ook in dit opzicht wel eenigszins heeft 
te Qcnioct te komen. 

Dan iets over de dienstgebouwen. Het heetft mij verblijd, 
dat op deze begrooting verscheidene bedragen uitgetrokken 
worden voor uitbreiding en vernieuwing van dienstgebouwen. 

Dat het in sommige plaatsen treurig gesteld ia met de 
dienstgebouwen, behoef ik niet uiteen te zetten: vooral geldt 
dit voor het platteland. Hoe soms de wachtlokalen zijn, is 
niet onder woorden te brenger. In sommige plaatsen heb ik 
daarnaar een onderzoek ingesteld en ik heb o.a. gezien een 
wachtlofeaaltje ter groote van 4 M. bij 1,5, waarin veel 
menschen gedurende de kantooruren moesten vertoeven. 

Ik zou het wenschelijk achten, dat door dezen Minister 
in dit opzicht eens een onderzoek ingesteld werd op het 
platteland, omdat het zeer noodig is. dat er voorziening komt 
in het groote gebrek aan ruimte, die op het oogenblik op 
vele plaatsen zeer beperkt is en waardoor de belangen van 
den dienst worden geschaad. 

Wat betreft de quaestie van de Zondagsrust, Mijnheer de 
Voorzitter, kan ik met enkele woorden volstaan, omdat de 
heer Smeenk daarover reeds breedvoerig gesproken heeft. 

Na hetgeen de Minister in de Memorie van Antwoord aan-

f evoerd heeft, kan ik met dankbaarheid oonstateeren, dat 
ij ook beperking van den Zondagsdienst aanbeveelt. 
Ben ik voorstander van Zondagsrust en tevens ook van 

Zondagsheiliging, dit neemt niet weg, dat ik bezwaren, als 
de geachte afgevaardigde de heer van Doorn hier te berde 
gebracht heeft, niet onderschat en dat ik meen, dat men 
ook met dergelijke bezwaren wel rekening heeft te houden. 
Echter ben ik het geheel eens met den Minister, als hij in 
de Memorie van Antwoord «egt: 

„Vooreerst wijst de practijk uit, dat het aantal brie-
ven. waarvan door opplakking van het Zondagszegel be-
stelling op Zondag wordt verlangd, zeer gering is, zelfs 
zoo gering, dat het ernstige overweging verdient of dit 

feringe aantal — vooral in de kleinere gemeenten — 
e aan de bestelling verbonden zeer belangrijke uitgaven 

wettigt. 
Dit is volkomen .juist. Mij zijn in dit opzicht gegevens 

verstrekt van verschillende zijden uit het land, ook uit ver-
schillende groote gemeenten, en wellicht zijn dat in vele 
opzichten dezelfde gegevens als de heer Smeenk had, waar-
uit blijkt, dat de beperking van den dienst op Zondag ook 
daarom noodzakelijk is, omdat het onderhouden van den 
Zondagsdienst met een beperkt aantal brieven een groote 
schadepost voor het Rijk is. 
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De heer Abr. Staalman: Mijnheer de Voorzitter! In hot 
Voorloopig Verslag wordt een groot aantal klachten geuit 
over den dienst der posterijen en telegrafie, en dat Verslag 
lezende, krijgt men precies denzelfden indruk, die onder het 
publiek in het algemeen heerscht, nl. dezen, dat de dienst 
duur is en slecht. 

De Memorie van Antwoord tracht wel do in het Voorloo-
pig Verslag opgenomen bezwaren te weerleggen, maar ik 
meen dat de Minister daarin niet volkomen geslaagd is. 

In dat staatsstuk verklaart de Minister, dat de ingebrachte 
klachten te onderscheiden zijn in een Keker aantal rubrieken, 
en dat 50 pet. gerangschikt moeten worden onder 

„die, welke een gevolg zijn van onjuiste of slordige 
adresseering of van andere oorzaken, vreemd aan den 
dienst." 

Met andere woorden 50 ]>ct. van de klachten zijn te wijten 
aan het publiek en niet aan den dienst zelf. 

Slordige adresseering komt natuurlijk voor, maar het 
komt ook voor — dat weet ieder die brieven ontvangt in 
eenigszins belangrijk aantal — dat men brieven voor zijn 
buurman in zijn eigen brievenbus vindt. Dat doet die buur-
man niet, maar dat is een gevolg van het rondbrengen. Ook 
nog wat anders komt voor. Ik woon bijv. in een huis waar 
vóór een jaar of vijf een notaris gewoond heeft; welnu, ik 
tref bijna eiken dag brieven vcor dien notaris bestemd, in 
mijn bus aan; dat is een soort erfenis. Men kan nu wel zeg-
gen: dat is het gevolg van slordige adresseering, maar bij 
een behoorlijke bestelling zou dit niet voorkomen. 

De quaestie is dat aan de organisatie veel ontbreekt, dat 
inen menschen. die aan een bepaalde bezigheid gewend zijn, 
weer in een andere afdeeling «topt. Een man die brieven 
«orteert en daarin eenige bekwaamheid heeft, krijgt een 
andere positie; een bestelier wordt sorteerder; zóó verhanselt 
men de menschen en verhaspelt daardoor den geheelen dienst. 

Daar moet m.i. een eind aan komen en aan de klachten 
van de yereeniging van ambtenaren van hoogeren en lageren 
rang, die daaromtrent telkens woorden geuit, moet meer aan-
dacht worden geschonken, en ik geloof dat de Minister goed 
zal doen in dit opzicht in zijn opvattingen zoo breed mogelijk 
te zijn. 

Men moet eens gaan zien, op welk uur van den dag men 
wil, in de postkantoren van onze groote steden. Men ziet dan 
lange rijen van menschen voor alle loketten staan: voor die 
waar postzegels worden verkocht, voor het loket voor de post-
wissels, voor dat voor de aangeteekende brieven. Het is een 
ramp voor het Dubliek, dat men daar zoolang moet wachten; 
men is er beslist een uur mee kwijt. Dat is niet overdreven. 
Voor de wijze waarop de postwissels worden uitbetaald en 
ingenomen geldt hetzelfde. En om aan te toonen hoe bureau-
cratisch de heele dienst geregeld is, kan ik niet heter doen 
dan te wijzen op de bepalingen betreffende de telegrafische 
postwissels. Daaromtrent heb ik indertijd een vraag aan den 
Minister gesteld, die zoo onvoldoende is beantwoord dat ik er 
op terug moet komen. 

Als men een telegrafisch en postwissel ontvangt, is men 
verplicht dien zelf van het kantoor te gaan halen; men kan 
niet iemand sturen. Dat in de eerste plaats is een dwaasheid. 
Als iemand bijv. ziek is en hij krijgt een telegrafischen 
postwissel, dan kan hij dien toch niet zelf gaan halen, al heeft 
hij misschien de grootste behoefte aan het geld. En als men 
dan aan het loket komt. zijn de voorschriften van dien aard. 
dat het bespottelijk wordt. Dan wordt gevraagd: Is u het zelf? 
Antwoord: zeker. Kunt u z i c h legitimeeren r Heeft u een 
extract uit het geboorteregister? Of een spoorabbonnements-
bewijs met portret? Dergelijke vragen worden gedaan, en de 
ambtenaar wien ik een vraag daaromtrent stelde, vertelde 
mij openhartig, dat wanneer hij inderdaad alle instructies 
volgde, het eigenlijk onmogelijk zou zijn die postwissels uit 
te betalen. 

De zaak komt dus hierop neer dat men den ambtenaar er 
voor laat opdraaien. Zoodoende wordt deze het gebeten hondje 
en het publiek ziet in hem een verschrikkelijk lastig man, 
die het publiek niet welwillend gezind is, tewijl de schuld 
ligt aan bet centrale bestuur. 

(Abr. Staalman e. a.) 
Aan zoo iets moet een eind kernen. Mijnheer de Voorzitter. 

Als de post geld verzendt, moet zij het risico cok dragen. Ik 
begrijp niet waarom zij een gewonen poatwinel wel zonder 
meer kan uitbetalen en een telegrafischen pottwiuel niet 
Ik snap het niet; men moet toch goed begrijpen dat de 
dienst een monopolie van den Staat is en dat eau ander dien 
niet op zich mag nemen. En nu wordt die dienst zóó slecht 
vervuld dat het publiek het slachtoffer wordt van do slechte 
wijze waarop dat staatsbedrijf beheerd wordt. In den mobili-
satietijd hebben wij daaromtrent veel kunnen verdragen, om-
dat wij ons toen in vele dingen moesten behelpen, maar nu, 
nu die tijd voorbij is, hoop ik, dat de Minister met krachtige 
hand zal ingrijpen en de fouten zal zoeken waar zij zijn, 
opdat wij, nu de handel gaat herleven, een veel betercu 
dienst krijgen dan nu het geval is. 

De heer van der Waerden: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wensch een opmerking te maken over het antwoord, ('at 
in de Memorie van Antwoord gegeven wordt op een vraag. 
in het Voorloopig Verslag gesuild over de maatschappij 
„Tolefunken". Er wordt in het Voorloopig Verslag gezegd: 

„Naar aanleiding van de persberichten over de gebon-
denheid van het departement aan de maatschappij 
„Telefunken" en do hooge kosten der gekozen draad-
looze verbinding met Indië zonder afdoende en door-
loopende gelegenheid voor uitzenden en ontvangen, werd 
den Minister verzocht hieromtrent duidelijke mededee-
lingen te doen, benevens te antwoorden op de vraag, 
of hot juist is, dat andere proefnemingen en stelsels 
onwelwillend worden behandeld zondeT acht te slaan op 
deskundige adviezen uit I n d i ë / ' 

Het daarop gegeven antwoord kan mij niet bevredigen en 
ik vind het niet duidelijk. De berichten omtrent de gebonden-
heid van het Departement aan „Telefunken" worden niet 
ontkenu, maar men hoort daarvan niets; dat het systeem te 
hooge kosten meebrengt, daarover wordt gezwegen; ten aan-
zien van de klacht, dat er geen afdoende en doorloopende 
gelegenheid tot uitzenden en ontvangen is, waaraver het bij 
draadlooze telegrafie toch gaat, wordt alleen gezegd, dat n<>"-
niet is te zeggen of de stations te Sambeek en Eootwijk aan 
de verwachtingen zullen beantwoorden, maar dat men 
omtrent die resultaten gerust is. Het hangt er nu maar van of 
ot de verwachtingen hoog genoeg gespannen zijn. In de pers 
is herhaaldelijk gezegd, dat het vermogen van de verzend-
stations in Indië veel te gering is om een behoorlijke verbin-
ding te krijgen. 

Verder is gevraagd, zooals ik voorlas, of men niet tegenover 
andere proefnemingen onwelwillend gestemd is en in de 
Memorie van Antwoord staat alleen, dat die opmerking be-
vrcemding wekt. Dat is echter vrijwel onmogelijk, want ver-
leden ï aar heb ik die zelfde.zaak aan de orde gesteld, u i tvoer t 
toegelicht en de redenen aangegeven waarom men over deze 
H u ontevreden en ongerust is. 

Verder staat in het Voorloopig Verslag, dat geen *ct t 
wordt geslagen op adviezen uit Indië. In de Memorie van 
Antwoord wordt daarover volkomen gezwegen en alleei we. 
ztgd, dat nadere aanwijzingen aan de Regeering niet onw^!-
kom zouden zijn, omdat zij er dan op in zou kunnen gaan. 

In de eerste plaats zou ik dus een volledig antwoord willen 
ontvangen op de gestelde vragen, waarover in de Meruori».* 
van Antwoord is heengegleden. Het is toch algemeen beken I, 
dat in deskundige kringen de meening bestaat, dat een veel 
goeikoopere en veel betere draadlooze verbinding zou heb-
ben kunnen zijn verkregen. Zegt nu de Regeering, dat zij 
overstag' is gegaan met Telefunken en aan die maatschapnrj 
vastzit, dan begrijp ik dat, maar ik zou willen vernemen koe 
de Regeering over andere systemen van draadlooze verbinding 
deukt. Wordt de Regeering niet geadviseerd door een dc*s-
kuudige commissie? Ben ik verkeerd ingelicht, als ik meen, 
dat daarin zitting hebben prof. Lorentz en dr. Lulofs? Zou 
het niet mogelijk zrjn, dot wij advies van die commissie kre-
gen over het systeem Telefunken, het systeem Marconi eD 
andere systemen ? Indien dit geschiedde, zouden wij althans 
de inlichtingen kr\jgen, welke in het Voorloopig Verslag 
zijn gevraagd. 
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De heer Tan Stapele: Mijnheer de Voorzitter! Ik begin 
met mijn teleurstelling uit te spreken, dat de Commissie van 
Rapporteurs na de ontvangst van de Nota van Wijzigingen 
en het daarbij gevoegde nieuwe ontwerp van wet geen aan-
leiding heeft gevonden althans aan den Minister eeuige 
inlichtingen te vragen over de nieuwigheden, welke in deze 
begrooting, in tegenstelling met de vorige, gebracht waren op 
een tijdstip, waarop het uit den aard der zaak niet meer 
mogelijk was de zaak schriftelijk voor te bereiden. Ik heb 
hierbij het oog op de nieuwigheden, in de begrooting gebracht 
na de verwerping van hot afzonderlijke wetsontwerp tot het 
scheppen van een staatsgirobedrijf, nieuwigheden, die eT op 
wijzen, dat niettegenstaande de verwerping in de Kamer 
toch tpn aanzien van dit bedrijf een andere politiek staat te 
worden gevolgd dan tot nu toe het geval is geweest. Ik doel 
op het voornemen om bij den postehèque- en girodienst een 
inspecteur aan te stellen, niet een inspecteur van de post en 
telegrafie, zooals men dien heeft voor de telefoon, de tele-
graaf, het verkeer, maar een inspecteur onder den directeur 
van den postchèque-en girodienst, als bovenbouw dus van 
dit bedrijf, waartegen ik bezwaren heb geopperd. Bovendien 
wordt een bedrag van f 165 000 beschikbaar gesteld om op 
een aantal kantoren speciale ambtenaren voor den postchèque-
en girodienst te plaatsen, wat noch ten aanzien van de spaar-
bank, de verzekeringsbank of welken anderen dienst het 
geval is. Ik zou dus van Zijn Excellentie gaarne een ant-
woord op deze vraag wenschen: waarom meent de Minister, 
dat in tegenstelling met wat voor andere diensten geschiedt 
voor den postchèque- en girodienst eigen ambtenaren van 
dien dienst op de postkantoren moeten worden geplaatst? 

Verder wensch ik er de aandacht op te vestigen, dat op de 
in het Voorloopig Verslag gestelde vraag omtrent de ver-
schijning van het verslag van dit staatsbedrijf een antwoord 
is gekomen, dat niet juist weergeeft wat eigenlijk de bedoe-
ling is. Er is wel verschenen het verslag over de posterijen en 
de telegrafie, maar wij hebben nu, eind April 1920, nocrniet 
het financieel verslag over de uitkomsten van dien dienst 
over 1918. 

In de Memorie van Antwoord wordt door de Regeering 
medegedeeld, dat het voornemen bestaat om binnen afzien-
baren tijd te komen met een nieuwe tariefsherziening. Nu 
is mij opgevallen bij het beschouwen van de cijfers van deze 
begrooting, dat voor het transito-verkeer slechts een bedrag 
van f 500 000 wordt uitgetrokken, terwijl deze post in 1915 
nog ruim f 1100 000 opbracht. Ik zou daarom de vraag 
willen stellen of bij het beoordeelen van de uitkomsten van 
het bedrijf, in de naaste toekomst, die den grondslag zullen 
vormen voor tarief sherziening, geen rekening kan worden 

f ehouden met het voornemen tot internationale tariefsver-
ooging. 
Onder de verdediging van de züde van de Regeering tei 

aanzien van de in liet Voorlcopig Verslag geuite klacht om-
trent de verschillende moeilijkheden, die het publiek van de 
wijze van werken van het bedrijf ondervindt, vind ik, naas; 
verschillende opmerkingen door andere sprekers naar voren 
gebracht, ook een niedèdeeling over de zonderlinge plichts-
opvatiingen van het personeel. Ik wil daarover niet al te ve^1. 
zeggen. In het algemeen wil ik tegen deze stelling opkomen 
omdat in het eene geval; waarin de mogelijkheid heeft be-
staan naar het zonderlinge gedrag van het personeel een 
onderzoek in te stellen — de bekende relletjes, die in Amste" 
dam eenige maanden geleden hebben plaats gehad — tot no;-
toe is nagelaten de resultaten van het onderzoek over te leg-
gen aan Kamer, publiek en personeel. Indien het onderzoek 
inderdaad heeft aangetoond de juistheid van wat hier staat, 
hebben publiek en personeel recht er op dat te weten: het feit 
van de niet-publiceering doet mij vermoeden dat het heel 
iets anders heeft aangetoond. Gaarne zal ik van den Minister 
vernemen of op publicatie van het rapport alsnog kan worden 
gerekend. 

Dan kom ik aan de quaeslie van de overneming der i;lc-
ioonnetten van Amsterdam en Rotterdam, reeds door de hee-
ïen van Beresteyn en Smeenk besproken. In de Memorie van 
Antwoord laat de Minieer zich eenigszins vaag uit over zijn 
voornemens; hij schijnt aan het wankelen Ie zijn. Ik stel du 

positieve n t w , en hoop op een positief antwoord, omdat de 
quaestie voor de gemeenten van zoo groot gewicht is, ook met 
het oog op uitbreiding en het nemen van noodzakelijke maat-
regelen , of de Minister voornemens is de netten over te nemen 
oi wel over een nieuwe concessie wil onderhandelen? 

Verder zou ik den Minister willen vragen — met excuus? 
voor het feit dat verzuimd is deze vraag in het Voorloopig 
Verslag te plaatsen — hoe het zit met de draadlooze telefonie 
en met de aan de firma Arnold Gillissen gegeven gelegenheid 
tot het nemen van preeven. De berichten in de bladen daar-
over hebben mij uitermate bevreemd; ik stel de vraag, of voo'-
proefnemingen niet in de allereerste plaats ons eigen bedrijf 
is aangewezen. 

In dit verband nog een andere vraag. In de Memorie van 
Antwoord wordt esn en ander medegedeeld over de draad-
looze stations te Sambeek en Kootwijk. Sedert haar inrichting 
zijn uitvindingen gedaan, die deze dure en groote station* 
wel eens overbodig zouden kunnen maken, en waarbij ia 
plaats van bovengrondsche van ondergrondsche stroomingen 
wordt gebruik gemaakt voor het doen van telegrafische op-
namen. Dit stelsel is uitgewerkt door den heer Vlug, een van 
de (imbtenaren van de radiotelegrafie, en het is hoogst be-
langwekkend van de resultaten kennis te nemen. Zeer aange 
naam zou het mij zijn, wanneer zou kunnen worden toegezegd 
dat de Kamer eerlang ten aanzien van de resultaten van de 
uitwerking van die uitvinding op de hoogte zal worden 
gebracht. 

Ik 'kom thans aan mijn Nota, en wil in de eerste plaats, 
ter verdediging tegen de eerste opmerking, die; Zijn Excel-
lentie er over maakt, dit te zeggen, dat mijn Nota bedoelde 
aan te geven de ooreaken. die tot dp door rnV'n?ru1 ontr^n^e 
maJais.i in hot bedrijf hebben geleid. De Minister heeft in' 
ziin antwoord, waarin hij mij ongeveer op den voet volgt. 
eigenlijk alles geplaatst in het teeken van den verleden tijd 
en daardoor is va t ik van die Nota verwachtte niet tot zijn 
recht gekomen. Van een mededeelin? toch van allerlei 
plannen om te komen tot een beter functioneeren is niets re-
bleken. 

Ik ben begonnen met in mijn Nota iets te zeggen omtrent 
den kring, waaruit de leiders van dit bedrijf, in het bijzonder 
de directeuren-generaal, werden gerecruteerd. De Minister 
antwoordt, dat wat ik signaleerde, wel bij vroegere gelegen-
heden is gebeurd, maar dat mem juist nu iemand had ge-
nomen uit een burnerlijken werkkring. Dit antwoord is 
slechts ten deele juist. Ik heb «11e achting voor den tegen-
woord ïsren functionaris, ook hij echteir kwam voort uit een 
semi-militair bedrijf, nl. een van de Rijkswerven, waar alles 
toch op .andere leest is geschoeid don in den jrewonten burjrer-
lijken dienst. 

Als een tweede oorzaak van ve,sl misère noemde ik de 
camarilla aan het Hoofdbestuur. Ziin Excellentie heeft geen 
PORrog gedaan om dit euvel te ontkennen. Hij meende deze 
zaak te kunnen afdoen door niade te deelen, dat men aan de 
Departementen met hetzelfde bezwaar te kampen heeft, dat 
men nu eenmaal heeft te doen met menschen em hieraan niet 
is te ontkomen. Ik acht dit geen voldoende antwoord op een 
ernstige grief, naar welker wegneming moet. gestreefd 
worden. Dat het aan de Departementen evenzoo is. hebben 
wij nog onlangs kunnen lezen in eenige hoofdartikelen in De 
Nicutce Rotterdamse?!e Courant, waar srezegd werd: 

..Maar niet alleen de stiil, de geheele organisatie, de 
heele organisatie van een departement is er op ingericht 
om de nersoonlijkheid van een ambtenaair wejr te 
doezelen." 

En verder: 
,,Inderdaad, het geheele systeem is er op ingericht 

om initiatief te onderdrukken in plaats van aan te 
moediuen." 

Ten slotte: 
..Als er nu maar eens op een van de departementen 

bet voorbeeld gegeven werd en een onderzoek gelast werd 
naar do mogelijkheid om tot afdoende verbetering te 
komen. Men late zich door eenige kosten niet afschrik» 
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(van Stapele.) 
ken; die kosten komen er gemakkelijk weer uit, even-
goed als de aanschaffing van degelijke meubelen ten 
slotte goedkooper is dan het opkoopen van tweedehands-
rommel, waarmede men zich op een departement zoo 

f aame tevreden stelt om toch vooral maar zuinig te 
oen." 

Ziedaar precies wat door mij werd bedoeld. Ik zou zoo 
graag willen, vooral omdat dit bedrijf zoo diep ingrijpt in 
het maatschappelijk leven en zoo in de publieke belang-
stelling staat, dat nu aan dit bedrijf begonnen wordt met het 
opruimen van dien rompslomp, dat daar de departements-
geest uit de bureaux van het Hoofdbestuur wordt wegge» 
bannen, zoodat er eindelijk eens een frissche wind zal gaan 
waaien. 

Een andere oorzaak van wat er op het oogenhlik is, ie de 
.stroeve wijze van weiken tusschen de directies van de diverse 
postkantoren en het Hoofdbestuur. Ik heb getracht in mijn 
Nota aan te toonen, dat de inrichting vau de tegenwoordige 
inspectie-af deelingen daarvan een belangrijke oorzaak is. De 
inspecteurs zijn geen controleurs meer, het zijn geworden 
•de bemoeials in het bedrijf, met wie de directeuren, niet qua 
mensoh maar qua ambtenaar, niet kunnen opschieten, de 
menschen, die alles tegenhouden, en iedere directeur, die 
prijs stelt op zijn zelfstandigheid, die wat gevoelt voor de 
zaak, waarvoor hij verantwoordelijk is. kan en zal uit zijn 
praktijk mededeelen, dat hij voor zijn kantoor en zijn perso-
neel veel meer had kunnen doen, wanneer de inspecteur hem 
niet voortdurend tusschen de beenen geloopen had. Wordt 
dat ontkend in de Memorie van Antwoord? Geenszins, 
Mijnheer de Voorzitter! De Minister zegt: als alle directeuren 
zelfstandig waren, zou het misschien zoo zijn. Dat is een 
Seit enhieb aan het adres van de directeuren, onder wie er 
zeker zullen zijn, die niet zelfstandig genoeg zijn, maar dat 
ligt dan niet aan de inspecties, maar aan het stelsel van 
recruteering, aan de wijze waarop men de directeuren betrekt. 

Maar aan den anderen kant staat de zaak zoo, dat ten 
slotte wordt toegegeven, dat ik gelijk had, want ten aanzien 
van de kantoren Amsterdam, Rotterdam en den Haag, waar-
voor enkele jaren geleden een afzonderlijke inspectie is in-
gesteld, waarvan de meest hopelooze resultaten het gevolg 
zijn geweest, doet de Minister in de Memorie van Antwoord 
voorstellen, om die inspectie op te heffen. Ik juich dat toe 
als een eersten stap in de goede richting en hoop dat er 
spoedig nog meer van dergelijke stappen zullen volgen. 

Thans de quae^tie van het personeel. Het spreekt van-
zelf, dat ik over de salarieering en wat daarmede verband 
houdt niet spreken zal; daartoe krijgen wij bij de behandeling 
van een ander wetsontwerp de gelegenheid. Toch kan ik 
niet nalaten enkele zaken van het personeel, voor zoover zij 
verband houden met hetgeen ik ten aanzien van deze zaak 
in mijn Nota heb aangevoerd, in het kort te bespreken. 

De Regeering maakt zich van hetgeen ik beweerd heb en 
vroeger geweest is, af met de opmerking, dat als men steeds 
over het verleden spreekt men niet mede kan werken aan den 
opbouw. Zoo is het mijns inziens niet. II; geloof juist, dat 

's men iets goeds wil maken, men dan beginnen moet met 
de fouten, die in het verleden gemaakt zijn, behoorlijk onder 
de oogen te zien. En ten aanzien van iiei personeel zijn 
legio fouten gemaakt en worden op het oogenblik nog be-
laugrijke fouten gemaakt. 

In de Memorie van Antwoord wordt de veronderstelling 
uitgesproken, dat ik geen kijk zou hebben op de verschil-
lende dingen, die in het belang van het personeel en voor het 
verkrijgen van een behoorlijke personeelsorganisatie gedaan 
zijn. Ik heb een groot aantal van die maatregelen in een 
andere functie mede voorbereid, besproken en behandeld, 
maar de wijze waarop die maatregelen worden uitgevoerd, 
waarop men den laatsten tijd bezig is die maatiegelen stuk 
voor stuk te verknoeien en te verprutsen, en het personeel 
tegen de administratie op te zetten, wil ik met enkele staaltjes 
belichten. 

Vooraf' wil ik echter mijn vreugde uitspreken over het feit 
dat de Minister erkent de juistheid van de door mij in mijn 
Nota geproduceerde cijfers, waarbij ik aantoonde, dat het 
beetje personeel, dat krachtens de begvuoting werd aa:ige-

Handelingen der Staten-Generaal. — 1919—1920. — I I . 

vraagd, absoluut niet in verhouding stond tot de behoeften 
van het bedrijf. Met genoegen heb ik in de Memorie van 
Antwoord gelezen, dat bij het opmaken van de begrooting 
nog geen gelegenheid had bestaan de gevolgen van de gewij-
zigde arbeidsvoorwaarden voldoende onder de oogen te zien, 
en dat in werkelijkheid tot een veel ruimera uitbreiding van 
personeel zal worden overgegaan. Ik laat deze argumentatie 
voor wat ze is ; ik begrijp, dat de Minister niet zoo gemakke-
lijk kan zeggen, dat ik gelijk heb. Het komt hier echter aan 
op de erkenning van het feit, dat inderdaad te weinig pett-
soneel is aangevraagd en meer personeel zal worden aange-
steld. 

Wat nu betreft de wijze, waarop tegen het personeel wordt 
opgetreden, wil ik twee voorbeelden aanhalen: het eene be-
treffende den arbeidstijd, het andere betreffende den Zon-
dagsdienst. 

Volgens de Memorie van Toelichting van wetsontwerp n". 
464 werd de arbeidstijd van de brievenbestellers ten vorigon 
jare gesteld op 8 uren. Op een conferentie van den Minister 
met de organisaties op 1 Juli werd aanvankelijk gesproken 
van 46 uren per week; den volgenden dag bleek, dat de 
Minister zich vergist had, en zes dagen later werd in de 
Kamer de diensttijd op 51 uren vastgesteld; daarin is deze in 
de Commissie van 0verlag teruggebracht tot 48 uren. Thans 
blijkt de directeur-generaal in een bespreking niet vertegen-
woordigers van een aantal organisaties zich bereid te hebben 
verklaard het loon te verhoogen, mits hij den diensttijd van 
48 op 51 uren mag terugbriengen. Deze zigzag-liju, deze 
schommelpolitiek kan slechts tot groote moeilijkheden aan-
leiding geven en is oorzaak van voortdurende ontstemming 
en onrust onder het personeel. 

Hetzelfde geldt voor den Zondagsdienst. Laat ik direct 
zeggen, dat ik het niet eens ben met den heer Smeenk, dat 
op Zondag eigenlijk alles moet gesloten zijn, dat er geen 
gelegenheid moet zijn om telegrammen of brieven te ver-
zenden. De Zondagsdienst moet wel tot het hoogst nood-
zakelijke worden beperkt, maar dat mag niet geschieden door 
oplegging van Zondagsrust, maar moet worden gevonden in 
een meer economisch beheer van het bedrijf. Dit is zeer goed 
mogelijk door aan het personeel, dat op Zondag dienst ver-
richt, op dagen in de week vrij te geven. 

In de staatscommissie tot regeling van de arbeidsvoor-
waarden is vastgesteld, dat voor dienst op Zondag een vrije 
dag in de week moet worden teruggegeven. De Regoering 
wilde daarop niet ingaan. Alleen voor Zondagsdienst lang.=r 
dan 4 uur zou een vrije dag in de week worden gegeven, 
minder dan 4 uur zou worden afgetrokken van den gewonen 
werktijd. Met die regeling was men vrijwel tevreden. 

In de commissie van overleg echter, een instituut, dat goed 
kon zijn, maar dat niet goed is, omdat het mogelijk blijk*, 
dat daarin_ de vastgestelde arbeidsvoorwaarden worden ver-
slechterd, is in tegenstelling met wat besloten was in meer-
derheid uitgemaakt aan het personeel voor Zondagsdienst 
in de week geen dubbele vergoeding te geven. Het gevolg is, 
dat het personeel te hoop loopt tegen de administratie, dat 
de dienst niet behoorlijk wordt uitgevoerd on de Zondags-
dienst niet wordt ingeperkt. Want, Mijnheer de Voorzitter, 
alleen als de administratie schade heeft bij den Zondags-
dienst d. w. z. als zij die uren later dubbel moet teruggeven, 
is zij bereid den Zondagsdienst in te perken. Dat weet ik uit 
de practijk. Daarom moeten die leden aan de overzijde, die 
voor Zondagsrust zijn, mij steunen in mijn verzet tegen het 
verknoeien van de arbeidsvoorwaarden door de Regeering en 
de administratie. 

Nu iets over de uitvoering van den dienst. De heer Staa!-
man sprak van de slechte uitvoering van den besteldienst. 
In Amsterdam, Rotterdam en den Fnag worden slechts vier 
bestellingen per dag uitgevoerd, tegen 7.0* vóór den oorlof;. 

Wat mij nu wordt bericht is nog veel evger. Op het oogen-
blik wordt in Amsterdam het geroutineerde hulpbestellers-
personeel uit den dienst ontslagen en wordt iiri'soneel van het 
platteland, drt in Amsterdam geen weg wr>et, te werk gesteld, 
met h«t gevolg, dat o.m. de vorige week 's nachts om hal? 
twee een besteller door een politieagent naar huis werd ge-
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stuurd, omdat hij toen de meusi hen niet nicer wakkei mocht 
bellen om de post aan te nemen ! 

Zoo zou ik meer gevallen kunnen noemen, waaruit blijkt 
dat het met de personeelorganisatie niet in orde is. 

Een kort woord over de financiën. 
Ik heb over de financiën heel wat gezegd, maar Zijn ISsoait 

lentie zeide, dat mijn berekening niet klopte en ik niet een 
juist standpunt innam, maar nu blijkt toch, dat alleen vo H de 
Rijkspostspaarbank en voor de Rijksverzckeiingsbnnk 8</£ 
ton meer is uitgetrokken dan stond op de begiuoting die 
ik heb aangevallen. Bovendien is door den po»tchèqu-> *n 
girndienst in plaats van 2^ó 000 gulden mi een bedrag van 
meer dan 9 ton toegedacht, als vergoeding" aan het P . T. T. 
bedrijf. 

Men is dus tot de erkenning gekomen, dat er wat meer 
an,'i het bedrijf moest worden vergoed! 

Ik moet nog opmerken, dat ik van den Minister geen woord 
heb gehoord over de vergoeding van al de kosten, die door 
de administratie voor de veldpost zijn gemaakt. Voor zoover 
mij bekend zijn al de werkzaamheden, de verzending van die 
niillioenen brieven, niet vergoed. Ik zou er op willen aan-
driugen bij de Regeering, dat aan dit bedrijf een vergoeding 
voor die diensLen werd uitgekeerd. 

Als ik nu de rekening opmaak, dan constateer ik: 
1°. dat erkend is, dat de verhouding tusschen Departe-

meut en Hoofdbestuur te wenscken heeft overgelaten; 
2°. dat toegegeven wordt, dat dit een gevolg is van het 

gebrek aan juiste afbakening der bevoegdheden, waarom 
een en ander thans zal worden herzien; 

3°. dat niet is ontkend, dat de toestanden aan het Hoofd-
bestuur niet in orde zijn, doch dat slechts wordt verwezen 
naar diezelfde toestanden aan andere Departementen; 

1". dat toegegeven is, dat de inspecties, althans voor de 
grootere kantoren, overbodig en hinderlijk waren, waarom 
alvast de mee^t hinderlijke en overbodige wordt opgeheven; 

5°. dat mijn opmerkingen over de onvoldoende personeels-
uitbreiding als juist zijn aangemerkt, waarom is medegedeeld 
dat in werkelijkheid op veel ruimer schaal tot uitbreiding zal 
worden overgegaan. 

6°. dat toegegeven wordt, dat overleg met het personeel 
noodig en nuttig is, op grond waarvan verwezen wordt naar 
de thans werkende commissie van overleg, met welke instem-
mingeen fout der bedrijfsleiding v;in jaren her wordt erkend. 

7°. dat ook nu de wijze, waarop tegenover het personeel 
wordt opgetreden, niet juist kan worden genoemd en een 
ruimere opvatting van de personeelspolitiek gewenscht is. 

8°. dat de gemaakte opmerkingen over den portvrijdom 
rijn onderschreven en eerlang deze zaak zal worden onder 
de oogen gezien; 

9°. dot de in de nota geconstateerde te lage ramingen, ter-
zake van vergoeding voor diensten, aan derden bewezen, zijn 
toegegeven, waarom 8i ton meer is uitgetrokken. 

10°. dat over de veldpost en de daaraan voor het bedrijf 
verbonden nadeelen een veelbeteekend stilzwijgen is bewaard; 

11". dat niet is ingegaan op de opmerkingen over de uit-
voering van den dienst o.m. van den besteldienst op de 
groote kantoren; 

12". dat is toegegeven dat Parlement, publiek en personeel 
medezeggenschap bij de dienstuitvoering behooren te hebben, 
waarom een commissie uit die belanghebbenden zal worden 
ingesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit alles overwegende ben ik over 
de resultaten van mijn pogingen niet ontevreden en hoop ik 
zeer, dat deze gedachtenwisseling tot herstel van de goede 
werking van ons P . T. T.«bedrijf zal medewerken. 

In verband hiermede vestig ik de aandacht op volgend 
bericht uit de Nieuwe Rotteriamsche Courant van 1 Maart 
1920: 

,,Op initiatief van het Duitsche postministerie zullen 
in de standplaatsen der opperpostdirectiën regelmatig 
conferenties met vertegenwoordigers van de pers plaats 
hebben ter bespreking van verkeerskwesties van alge-
meen belang." 

Ik dring aan op spoedige instelling van een door den Mi-
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nister en door mij bedoelde commissie en zou gaarne van den 
Minister willen vernemen, welke bevoegdheden Zijn Excel-
lentie zich voorstelt aan de te benoemen commissie te geven. 

De heer WilittrmaiiiS: Mijnheer de Voorzitter! Ik wenschte 
een enkel woord te spieken in aansluiting en ter uitbreiding 
van hetgeen de heer \ \ eitkamp hier gezegd heeft over de 
telefonie, en ook door de andere geachte sprekers in het mid-
den gebracht is ter aanbeveling van de telefoniseering van het 
platteland. Ik onderschrijf dat niet enkel, maar ik wijs er op, 
dat dat niet alleen is €en boerenbelang maar een algemeen 
belang van het platteland, waarbij de aansluiting met de 
centra van beteekenis is. 

Niet alleen van één zijde is het van belang, mura ook van 
de andere zijde: nl. bij de centra, speciaal de provinciesteden. 

Ik zou zeggen eeu even g-root belang als voor de omwonen-
den. Theoretisch genomen is een vermeerdering van elk num-
mer voor allo bestaande nummers gelijk. Practisch echter zal 
veelal een aansluiting: op grocter afstand, grootere toename 
van het nuttig effect der bestaande aansluitingen beteekenen. 
Er zijn ook algemeenere belangen die de telefoniseering van 
het platteland dienen; de medische verzorging bijv. van het 
platteland, zol aanzienlijk gebaat zijn by het bestaan van een 
betrekkelijk ruim aantal aansluitingen, en bij de bekende 
bersidvaardigheid van de plattelanders zuilen ook de armsten 
in tijden van nood van zoo'n telefoonaansluiting gebniik 
kunnen maken. Ook voor de politie is het bestaan van een zeer 
groot aantal aansluitingen van belang, zoodat de veiligheid 
ten platteland© ook gediend ie, wanneer er veel aansluitingen 
komen en zoodoende zal de geheele bevolking, dus niet alleen 
het landbouwende deel, er mede gebaat zijn. 

Voor stedelingen, die in connectie staan met winkeliers, 
neringdoenden en ambachtslieden is ook de telefoon van zeer 
groote waarde. 

Van beteekenis is de telefoon, gelijk de heer Weitkamp 
reeds gezegd heeft, ook voor de kleine landbouwers, mits de 
prys niet te hoog is. 

Ik zou dus willen zeggen, dat voor rationaliseering van 
het bedrijfsleven het platteland enorm gebaat is door de 
telefoon en het algemeen belang daardoor grootelijks ge-
diend wordt. 

Wat betreft de bedenkingen die in de Memorie van Ant-
woord gemaakt zijn, die zijn m. i. gelukkig niet al te ernstig 
te nemen. 

Als men op de historische ontwikkeling van het postwezen 
Iet, dan komt men wel tot de overtuiging, dat hetgeen daar 
in de Memorie van Antwoord staat over de aansluiting van 
de verder afwonenden niet zoo heel ernstig dient te worden 
opgenomen, althans dat er veel kans bestaat dat men spoedig 
over dat standpunt heen zal zijn. 

Ik twijfel er niet aan of het eerste voorstel tot unifor-
meering van de pesttarieven zal ongeveer op dezelfde wijze 
bejegend zijn, als hier het denkbeeld van de uniformeering 
voor telefoonaansluitingen en toch spreken wij thans over 
het uniforme posttarief alsof het de meest gewone zaak van 
de wereld is. 

In de Memorie van Antwoord wordt een argument aange-
haald, waaromtrent ik gaarne nog r.adere inlichtingen van 
den Minister zou willen hebben. 

Op bladz. 9 lees ik: 
, ,Wat betreft het tarief voor aansluiting van per-

cpelen, op verren afstand van het telefoonkantoor ge-
legen, zij medegedeeld, dat met het oog op de hoog© kos-
ten van aanleg en onderhoud bezwaar bestaat voor iedere 
verbinding hetzelfde bedrag in rekening te brengen." 

En verder: 

,,Er bestaat dan ook overwegend bezwaar tegen, het 
afstandsgeld voorshands te verlagen." 

Dit klinkt als woorden uit den ouden tyd, als het ware 
alsof enkele tientallen jaren geleden een directeur van de 
posterijen zich vejzette tegen de uniforme posttarieven. 

Er wordt in de Memc:ie van Antwoord ook een redeneering 
gebruikt als antwoord op een redeneering van sommige leden 
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in het Voorloopig Verslag, die zich er op beroepen hadden, 
dat de gas- en waterleidingen ook geen lariefsverschillen 
maken. De Minister zegt daar: 

„Gevraagd' moge voorts worden, of de hier aan het 
woord zijnde leden zich ten aanzien van de gas- en water-
leidingen niet vergissen, aangezien ondergeteekendo 
meent, dat voor perceelen, die op verren afstand van de 
hoofdleiding zijn gelegen, — bij wijze van vergoeding 
in eens — de meerdere kosten van aanleg worden in reke-
ning gebracht." 

Ik beu het niet gewee.il, die de gas- en walerleiding-aan-
sluitingen vergeleken heeft met de telefonische aansluitingen. 
Men BOB hetzelfde van de electrische aansluitingen kunnen 
zoemen. Maar er is hier een groot verschil. 

Eet betreft hier een wederzrjdsohe aansluiting, terwijl de 
aansluiting aan het electrisck net, aan de gas- of de water-
leiding een eenzijdig belang dient. Daarom gaat de verge-
li.jkiug niet op en is dus de daaraan vastgeknoopte redeneering 
geheel foutief. 

De in het centrum wonenden staan in verbinding met de 
omwonenden, met de verder van de stad af wenenden en 
hebben dan, zonder daarvoor iets te betalen, aansluiting. Zij 
hebbeu daarbij belang. Maar met een waterleiding', gataan-
sluiting of electrische aansluiting is alleen gebaat degeen, 
die er op aangesloten is. 

Dit is een zoo groot verschil, dat ik hoop, dat de Minister 
zijn argumentatie zal willen terugnemen, en dat hij zal willen 
terugnemen de bedenking, die hij in aansluiting daaraan 
maakt, nl. dat er overwegend bezwaar bestaat om het tarief 
te verlagen. Kan de dienst op die wijze niet uitkomen, dan 
mo-3! het geheele tarief verhoogd worden. Toen hier de post-
tarieven verhoogd moesten worden, heeft meu niet gezegd: 
•wij zullen weder het oude onderscheid maken, aoodat men 
voor brieven, die verder vervoerd moeten worden, een hooger 
tarief zal betalen, omdat die meer kosten veroorzaken. Daar-
oni kan, dunkt mij, die redeneering niet tot dekking dienen. 
Wel ben ik er in het algemeen voor dat ieder bedrijf zijn 
eigen kosten zal bijbrengen, opdat de schatkist er niet in 
gemoeid is. 

Opdat de prijs der aansluiting niet afhankelijk zij van den 
afstand, zou ik den Minisier gaarne willen vragen, dat de 
uitbouw van do telefonie geschiede, zooals dat in een geo-
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grafisch geheel behoort. De stad en baar achterland, daar 
waar de menschen spreken van ,,de stad", zijn een geogia-
fiech geheel en ook economisch en wat het verkeer betreft op 
elkander aangewezen. Daarom zou ik gaarne van den Minister 
willen hooran dat hij van oordeel is, dat een stadetelefoon 
geen geheel is dat voldoet aan de eisohen van het economisch 
leven en dat de aansluitingen met het platteland, waaraan 
men communaal letterlijk niets aan heeft, als cl© plaats klein 
is, geheel zullen worden uitgebouwd tot eenheden: s treek-
telefonen, die stad en ommeland, zooals men in Groningen 
zegt, omvatten. 
_ Als de Minister in de Memorie van Antwoord de redein .-

rinfl had gevoerd dat ijzer niet met handen is te breken en 
zoodanige uitbouw niet in een oogenblik is tot stand te bren-
gen, zou men zich bij zoo'n argumentatie willen neerleggen, 
wanneer do Minister maar in principe toegeeft, dat een stede-
lijke telefoon nóch voor de stad noch voor het platteland Vol-
doen.de is, maar dat een onsplitsbaar geheel wenschelijk is, 
dat de telefonische verbinding een grooter g^ried moet om-
vatten. 

Ik hoop, dat de Minister de toezegging zal willen doen, dat 
de telefonioatie van Nederland aldus zal worden opgevat. 

De beer König, Minister van Waterstaat: Mijnheer de 
Voorzitter! In het door den heer van Doorn ter sprake ge-
bracht adres van de Vereeniging van directeuren en commie-
zen wordt allereerst betoogd dat de vooruitzichten der bela;;-
tmgambtenaren beter zijn en wordt de vrees uitgesproken dat 
dit invloed zal uitoefenen op den toeloop, alles met deze con-
clusie, dat ook voor de in dienst zijnde ambtenaren de rege-
ling moet worden verbeterd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou u willen vragen of u er 
zich mede kunt vereenigen dat ik, met bet oog op de vele 
spreken van hedenavond, in de gelegenheid worde gesteld 
het gesprokene nog eens na te gaan, waardoor ik op een vol-
gende vergadering de verschillende sprekers beter zal kunnen 
beantwoorden. 

De Voorzitter: Ik ben gaarne bereid aan het verzoek van 
den Minister te voldoen. 

De beraadslaging wordt verdaagd en de vergaderimr 
gesloten. 
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