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Ingek. stukken. — Besluit Centr. Afd. — Besluit verzending w. o. naar Comm. v. Voorber. en benoeming dier commissie. 

3 5 S T E V E R G A D E R I N G , 

VERGADERING VAN WOENSDAG 14 FEBRUARI 1934. 

(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.) 

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. missives van de 
Eerste Kamer; 3°. een Regeeringsmissive; 4°. verzoek
schriften. — Mededeeling van een besluit der Centrale 
Afdeeling. — Besluit genomen om ontwerpen van wet te 
verzenden naar een commissie van voorbereiding en be
noeming van die commissie. — Regeling van werkzaam
heden. — Aanvulling van een Commissie voor de Inlich
tingen op adressen. — Eervol ontslag veideend aan den 
heer mr. E. C. M. Deurvorst als commies-griffier der 
Kamer. — Behandeling en aanneming van het voorstel van 
den heer Aalberse c. s. tot wijziging van het Reglement 
van Orde der Kamer. — Behandeling van de Surinaamsche 
begrooting voor 1934. 

Voorzitter: de heer Ruijs de Beerenbrouck. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 83 leden, te weten: 

de heeren van Voorst tot Voorst, Louwes, Rutgers van Rozen
burg, Weitkamp, Wendelaar, van der Weijden, J . ter Laan, 
Schouten, Fleskens, Engels, van Koeverden, Groen, van Dobben 
de Bruyn, Bongaerts, van der Heide, Goseling, Loerakker, van 
Poll, Bakker, Ebels, Terpstra, van der Sluis, Hiemstra, Arts, 
van Boetzelaer van Dubbeldam, van Zadelhoff, mejuffrouw 
Groeneweg, de heeren Teulings, Schaper, Hermans, Steinmetz, 
Droesen, Kuiper, Aalberse, van den Tempel, Albarda, Kamp
schöer, Moller, Visscher, van Dijk, Zijlstra, van der Zaal, 
Smeenk, Duymaer van Twist, Vliegen, Wielinga, Amelink, 
Rutgers, Ketelaar, Cramer, van Dijken, Schaepman, Drees, 
Tilanus, Drop, Schalker, Vos, IJzerman, de Visser, Effendi, 
Schilthuis, Feber, Joekes, Wijnkoop, mejuffrouw Meijer, de 
heeren Sneevliet, Boon, van Kempen, de Geer, Bierema, Ling
beek, Faber, Thijssen, Lovink, van Braambeek, Kortenhorst, 
mejuffrouw Katz, de heeren Westerman, K. ter Laan, Brauti
gam, van de Bilt, Snoeck Henkemans, 

en de heeren Ministers van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en van Koloniën. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn inge
komen : 

1". berichten van loden, die verhinderd zijn de vergadering 
bij te wonen: van den heer Duys, vooreerst, wegens ongesteld
heid; van den lieer Zandt, wegens gemeenteraadsvergadering. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2°. vijf missives van de Eerste Kamer, houdende kennis
geving, dat zij zich heeft vereenigd met haar door de Tweede 
Kamer toegezonden voorstellen van wet. 

Deze missives, welke betrekking hebben op de ontwerpen 
van wet, aangenomen door de Eerste Kamer in haar ver
gadering van 13 dezer, worden voor kennisgeving aange
nomen ; 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1933—1934. •— II. 

(Voorzitter.) 
3°. een missive van de Ministers van Buitenlandsche Zaken 

en van Financiën, ten geleide van de rekening over 1933, opge
maakt ingevolge artikel IV der wet van 21 Juli 1928 (Staats
blad n°. 290) in zake de bestemming te geven aan de in de 
jaren 1926 tot en met 1940 vervallende, aan Nederland toe
komende termijnen van de door China op grond van artikel VI 
van het Slotprotocol, geteekend te Peking op 7 September 
1901, verschuldigde schadevergoeding. 

Deze stukken, welke niet zijn gedrukt, zullen worden 
gesteld in handen van de Commissie voor de Rijksuitgaven; 

4°. de volgende verzoekschriften: 
een, betreffende het ontwerp van wet tot wijziging van de 

Spoorwegwet en van de Locaalspoor en Tramwegwet, van: 
den raad der gemeente Wageningen: 

een, betreffende het reeds door de Kamer aangenomen ont
werp van wet tot vaststelling van bepalingen tot het tegengaan 
van lintbebouwing langs wegen onder beheer van het Rijk of 
op het Rijkswegenplan voorkomende, van : 

den voorzitter en den secretaris namens het bestuur der Ver
eeniging , ,Het Grondbezit" (Insti tuut voor den privaten lande
lijken eigendom), te 's Gravenhage. 

Deze adressen zullen worden gezonden aan de betrokken 
Commissiën. 

De Voorzitter: Ik deel verder aan de Kamer mede, dat de 
Centrale Afdeeling heeft besloten het ontwerp van wet tot wij
ziging van de voorschriften betrekkelijk den burgerlijken stand 
(308) te verzenden naar de vaste Commissie voor Privaat en 
Strafrecht. 

Overeenkomstig mijn te kennen gegeven voornemen stel ik 
voor om de ontwerpen van wet: 

Heffing van eene crisis-inkomstenbelasting (305); en 

Voorzieningen betreffende de heffing van belastingen van be
sloten vennootschappen en vercenigingen en hare aandeelhou
ders of leden; wijziging van enkele wettelijke bepalingen be
treffende directe belastingen (307), 

te verzenden naar een commissie van voorbereiding. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Verder stel ik voor bij deze commissie geen 
bijzitters te benoemen, zoodat zij zal bestaan uit zeven leden, 
ieder met een plaatsvervanger. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Aangezien blijkt, dat de Kamer de benoeming 
van de leden dezer commissie niet aan zich wenscht te houden, 
worden door mij benoemd: 

tot lid de heer Ketelaar en tot diens plaatsvervanger de heer 
Ebels; 

tot lid de heer Snoeck Henkemans en tot diens plaatsver
vanger de heer Tilanus; 

^ tot lid de heer Fleskens en tot diens plaatsvervanger de heer 
Kortenhorst; 

tot lid de heer van den Tempel en tot diens plaatsvervan"er 
de. heer J . tor Laan; 

tot lid de heer Schouten en tot diens plaatsvervanger de heer 
Smeenk; 

tot lid de heer Suring en tot diens plaatsvervanger de heer 
van Poll; 

tot lid de heer Bierema en tot diens plaatsvervanger de 
heer Vos. 
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(Voorzitter e. a.) 
In verband met het afdeelingsonderzoek op a. s. Vrijdag, 

waartoe is besloten, en het gisteren genomen besluit om het 
ontwerp van wet tot wijziging der Winkelsluitingswet 1930 
(Staatsblad n°. 460) (270) te verzenden aan de Commissie van 
Rapporteurs voor het ontwerp van wet houdende tijdelijke be
voegdheid tot het vaststellen van bijzondere afwijkingen van 
enkele bepalingen der Winkelsluitingswet 1930 (Staatsblad 
n°. 460) (205), zullen de leden dezer commissie voor den duur 
van het afdeelingsonderzoek van eerstgenoemd ontwerp van wet 
voor zooveel noodig over de afdeelingen moeten worden ver
deeld. 

Door mij worden voor den duur van het afdeelingsonderzoek 
ingedeeld: 

de heer Sehilthuis in de 2de afdeeling, en 

de heer Teulings in de 5de afdeeling. 

Van de leden der begrootingscommissie voor hoofdstuk X der 
Rijksbegrooting hebben de heeren van den Heuvel en Bierema 
zitting in de 1ste afdeeling. 

Door mij wordt voor den duur van het afdeelingsonderzoek 
van ontwerpen van wet, op het Xde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting betrekking hebbende, de heer Bierema ingedeeld in de 5de 
afdeeling, zoolang geen nieuwe trekking der afdeelingen heeft 
plaats gehad. 

Ik stel aan de Kamer voor de interpellatie van den heer 
Schouten over de plannen, welke blijkbaar bij de Regeering 
bestaan, om het bedrijf van de N. V. K.E.M.A. van Arnhem 
over te doen plaatsen naar Delft of omgeving van deze ge
meente en over de wijze, waarop deze door het genoemde be
drijf niet wenschelijk geachte overplaatsing van Regeeringswege 
wordt bevorderd, aan de orde te stellen tegen morgen, bij den 
aanvang der vergadering. 

Verder stel ik voor den spreektijd voor den interpellant in 
eersten termijn te bepalen op ten hoogste 30 minuten, en voor 
diens repliek en voor eventueel tusschenkomende sprekers op 
ten hoogste 15 minuten per spreker. 

De beraadslaging over het voorstel van den Voorzitter wordt 
geopend. 

De heer Schouten: Mijnheer de Voorzitter! In het algemeen 
behoort een Kamerlid, dat aan de Kamer verzocht heeft over 
een bepaald onderwerp eenige vragen tot Ministers te mogen 
richten, er zeer mede ingenomen te zijn, dat van uw zijde 
bevorderd wordt, de aangevraagde interpellatie op zeer korten 
termijn aan de orde te stellen. Maar op eiken regel zijn uit
zonderingen, en een dergelijke uitzondeving is hier ook_ aan
wezig. He t was mij niet bekend, dat deze interpellatie op 
zeer korten termijn zou moeten worden gehouden. Dat is mij 
eerst bekend geworden op een zoodanig laat tijdstip, dat het 
mij niet meer mogelijk was zulke veranderingen in mijn werk
zaamheden te brengen, dat ik tijdig de vragen bij de Ministers 
zou kunnen inzenden en de zaak zou kunnen behandelen op 
het voorgestelde tijdstip. In verband daarmede zou ik u, Mijn
heer de Voorzitter, willen verzoeken in uw voorstel een kleine 
wijziging aan te brengen, welke hierop neerkomt, dat de inter
pellatie niet morgeu bij den aanvang der vergadering, maar 
aanstaanden Dinsdag bij den aanvang der vergadering zal wor
den gehouden. 

Ik geloof niet, dat het noodig is voor u en voor de Kamer, 
daaromtrent in een brcedcre motiveering te treden. Ik acht 
mijn verzoek op zich zelf zoo eenvoudig, dat ik hoop, daarvoor 
uw medewerking te mogen verkrijgen. 

De Voorzitter: Ik merk den geachten afgevaardigde op, dat 
zijn interpellatie aanvrage is geschied vóór Kerstmis. Intus
Bcben, met onwillige interpellanten is het moeilijk interpellaties 
houden. Ik heb daarom geen bezwaar aan het verlangen van 

den geachten afgevaardigde te voldoen en wijzig mijn voorstel, 
zoodat ik thans aan de Kamer voorstel, de interpellatie te doen 
houden a.s. Dinsdag, bij den aanvang der vergadering. 

Het gewijzigd voorstel van den Voorzitter wordt zonder be
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De Commissie voor de Inlichtingen op de 
adressen van G. Rijsdijk, te Zwijndrecht, strekkende om zijn 
verzoek om schadevergoeding, verband houdende met de uit
voering der afdammingswerken in ,,de Strooppot", waaromtrent 
door de Kamer op 12 Februari 1932 een conclusie is aange
nomen, opnieuw in behandeling te nemen (187), en J . W. J . 
Driessen, directeur der N. V. Stoomweverij Herman Driessen 
& Zoon, te Aalten, houdende beklag over te veel betaalde be
lasting (191) is door het ontslag nemen als lid der Kamer van 
den heer van Hellenberg Hubar onvoltallig geworden. 

Door mij wordt in diens plaats tot lid der commissie be
noemd de heer Teulings. 

Naar aanleiding van het in handen van de Commissie voor de 
huishoudelijke aangelegenheden der Kamer gestelde adres van 
den heer mr. E . C. M. Deurvorst, houdende verzoek om ontslag 
als commies-griffier der Kamer, stelt de commissie aan de Kamer 
voor den heer Deurvorst het gevraagde ontslag met ingang van 
heden eervol te verleenen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van: 

I. het voorstel van den heer Aalberse c. s. tot wijziging van 
het Reglement van Orde der Kamer (231). 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer de Visser: Mijnheer de Voorzitter! Dit voorstel 
gooit wel een hel licht op de verhoudingen, waarin wij tegen
woordig leven en waarbij gezegd kan worden, dat ook in dit 
land, waar men heet te staan tegenover het fascisme, de fasci
seering van den burgerlijken Staat zich in een steeds snellere 
mate voltrekt. Dit voorstel tot wijziging van het Reglement 
van Orde van de Tweede Kamer bedoelt zg. uitwassen van het 
parlementaire stelsel te bestrijden. Het voorstel zelf echter is 
een zeer bedenkelijke fascistische plant van onkruid in den par
lementairen hof. Grondwettelijk zijn nota bene de rechten van 
het Parlementslid gewaarborgd, de vrije meeningsuiting zooda
nig omschreven, dat voor de volksvertegenwoordigers zelfs geen 
vervolging mogelijk is voor datgene, wat zij in het Parlement 
meenen te moeten zeggen (art. 98 van de Grondwet). Men 
moet dan ook om maatregelen van dergelijken reactionnairen 
aard te vinden, die bedoelen de rechten van het Parlementslid 
aan te tasten en de vrije meeningsuiting te belemmeren, in de 
historie teruggaan tot het jaar 1642, toen dergelijke maat
regelen in het Engclsche Parlement ten uitvoer werden gelegd 
door den bekenden Karel I, wien het zijn kroon kostte ten 
gevolge van den opstand, die daarop volgde. Ook deze Vorst 
wilde met geweld de parlementaire oppositie afmaken. Hier in 
het Parlement komt men niet binnenrukken met een aantal 
soldeniers, maar men heeft daarvoor in den tegenwoordigen 
tijd de voorzitters van de onderscheiden Kamerfracties, die 
bereid zijn op andere wijze hetzelfde doel te doen bereiken. 

In een moeizamen strijd veroverde de bourgeoisie in haar 
revolutionnaire tijdperk de vrije meeningsuiting voor de Volks
vertegenwoordiging en zij wist haar rechtspositie te waarborgen 
en te omschrijven. 

Dit werd onder meer samengevat in de parlementaire on
schendbaarheid van de volksvertegenwoordigers. Deze is in de 
parlementair geregeerde landen ontstaan in een vaak zeer feilen 
strijd togen de hcerschende Vorsten en andere klieken. Vele 
voorbeelden van machtsmisbruik van Vorsten en anderen zou
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den zijn aan te voeren om aan te foonen, hoe de reactie in 
het verleden probeerde de rechten van de volksvertegenwoor
digers_ aan te tasten. Een van de meest bekende gebeurtenissen 
van dien aard is wel het optreden in het revolutionnaire Frank
rijk van 1789. Toen Lodewijk XVI beval, dat de Staten-Generaal 
moesten uiteengaan, hield de bekende volkstribuun Mirabeau 
daarop zijn bekende rede, met dezen treffenden slotzin: wij, 
volksvertegenwoordigers, verlaten onze plaatsen niet dan door 
de macht der bajonetten, waarna hij het voorstel deed tot in
voering van de onschendbaarheid van het Parlement, welk voor
stel ook korten tijd daarna werd aangenomen. 

Ook in het Nederlandsche Staatsrecht is er zooveel mogelijk 
naar gestreefd in het verleden, om de onafhankelijkheid van de 
volksvertegenwoordigers tegenover iedereen, tegenover de Re
geering, ja, zoo noodig, tegenover den Vorst, te waarborgen. 
Vandaar dat wij dan ook reeds in de Staatsregeling van 1798 de 
onschendbaarheid vinden opgenomen, waaraan zelfs een heele 
afdeeling van die Staatsregeling werd gewijd. In de Grondwet
ten van 1814 en 1815, zij het op weinig vrijgevige wijze, zooals 
Kranenburg het uitdrukt, vindt men dat recht terug. In de 
Grondwetten van 1848 en 1887 is het eveneens weer, op ruimere 
wijze, omschreven en ook in de Grondwet van 1922 vond het 
Parlement het noodig de onschendbaarheid van de parlemen
taire leden te waarborgen. 

Waarom is in ons Staatsrecht, zooals men het noemt en in 
het Staatsrecht van de overige parlementaire landen zooveel 
waarde gehecht aan de onschendbaarheid der volksvertegen
woordigers? Eenvoudig hierom, omdat Parlementsleden, volks
vertegenwoordigers, als het noodig is zonder aanzien des per
soons het tegen een ieder, het tegen allen, het tegen de Regee
ring en, als het moet, zelfs tegen de Kroon moeten kunnen 
opnemen. Daarom zijn die rechten gewaarborgd op de wijze, 
zooals ik het omschreef. Zij moeten onbevreesd, vrijuit, zonder 
eenige belemmering hun meening kunnen uitspreken. Zij 
moeten, indien het belang van de massa dat eischt, de scherpste 
critiek op hun wijs kunnen uitdrukken; zij moeten, indien het 
belang van de massa dat eischt, de scherpste critiek durven 
oefenen; zij moeten de gelegenheid hebben om in staat van 
beschuldiging te stellen; zij moeten dus in de gelegenheid zijn, 
zelfs, als het noodig is, de personen in hun schijnbare eer aan 
te tasten. Dat is de quintessens van de grondwettelijke rechten, 
die aan de parlementariërs zijn gegeven. 

Als ik den generaal hoor interrumpeeren, dan rammelt zijn 
tong als elders zijn sabel! 

Zij moeten, ik herhaal, zoo noodig in staat van beschuldiging 
kunnen stellen, allen, niemand uitgezonderd. Dit is een van 
de meest fundamenteele grondslagen van het parlementaire 
systeem en wie die grondslagen aantast, die doet hetzelfde, als 
dat men een generaal zijn commando afneemt. He t is het 
wezen van het huidige Staatsbestel, indien men daaraan ten 
minste waarde wil toekennen, dat men die rechten onbeperkt 
handhaaft. E n wie daartegen in gaat, is, zij het dan niet een 
openlijke, dan toch een bedekte vijand van het parlemen
tarisme. Die doet ,,alsof", maar hij is er tegen. 

He t is dan ook niet toevallig, dat de beste kenners van ons 
Staatsrecht, Buys, Kranenburg, de Vos van Steenwijk, de 
Savornin Lohman en tal van anderen dit oordeel zijn toegedaan. 
Al is het dan niet onbekend, dat er ook in den tegenwoordigen 
tijd een strooming is onder de rechtsgeleerden, waaronder o. a. 
mr. W. A. E . van Os, die meenen, dat dat oude parlementaire 
recht van onschendbaarheid kan worden losgelaten, het staat 
ook weer vast, dat de groote kenners van het Staatsrecht zich 
tegen de nieuwlichterij in de Staatswetenschap met de meest 
mogelijke kracht verzetten. 

Nu wil ik wel zeggen, dat met het aanhangige voorstel tot 
wijziging van het Eeglement van Orde de grondwettelijke rech
ten van de Parlementsleden worden aangetast, en het is wel 
heel erg, dat dit fundamenteele beginsel van het burgerlijke 
parlementarisme door een communist moet verdedigd worden 
tegenover de hyper-parlementairen. 

Het is mij ook bekend, dat, naar het oordeel van rechtsgeleer
den, waar de rechter geen vat op de gedragingen van den volks
vertegenwoordiger in het Parlement heeft, de eenige rem voor 

die vertegenwoordigers is het Reglement van Orde van het 
Parlement, alsmede het gezag van den Voorzitter. Prof. Kranen
burg wijst er dan ook op, dat b. v. het Reglement van Orde van 
de Tweede Kamer vrij wat scherper is dan het Reglement van 
Orde van de veel rustiger Eerste Kamer. Maar dat rechtvaardigt 
niet, dat, omdat het Reglement van Orde een rem moet zijn, 
die rem zoo krachtig gaat werken, dat alle overige rechten daar
mede weggewerkt worden. Dan gebeuren er ongelukken, zegt de 
heer Duymaer van Twist, en waar ik zelfs den generaal voor 
ongelukken wil sparen 

De Voorzitter: Ik moet den geachten afgevaardigde doen 
opmerken, dat hij hier met medeleden, niet met militairen te 
doen heeft. 

De heer de Visser: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil ons geacht 
medelid Duymaer van Twist mede voor zijn ongeluk sparen. 

Mijnheer de Voorzitter! Met dit voorstel, hoe men het ook 
wendt of keert, maakt men, dat u wordt, Mijnheer de Voor
zitter, de onaantastbare dictator in het Parlement. Dit voorstel 
ruikt dan ook heel sterk naar datgene, wat men van fascistische 
zijde noemt: het leiderschap en handelen naar het principe van 
den leider. 

Met dit voorstel vernietigt men rechten, als ik omschreef. He t 
recht der onschendbaarheid wordt hierdoor tot een leege 
formule. 

Als men geen scherpe aanklacht meer mag uitspreken, als de 
scherpe critiek wordt gesmoord, als men niet in staat van be
schuldiging mag stellen, als men niet meer voor zijn meening 
mag uitkomen, wat heeft de onschendbaarheid, in de Grondwet 
omschreven, dan nog voor beteekenis? Het wordt een formule 
zonder mhoud. Het Kostbaarste, wat het parlementarisme voor 
de bourgeoisie bracht, wat in eeuwen van strijd werd veroverd, 
wordt met een slag vernietigd. 

Waarom'? Omdat de bourgeoisie haar rechten en eischen, die 
zij had te stellen in de maatschappij, heeft verwezenlijkt ge
kregen, omdat er opkomende is een klasse, die nu tegen de 
reactionnair geworden machten van de bourgeoisie heeft op te 
treden, die deze voorschriften van aan de bourgeoisie verleende 
rechten in het verleden thans gebruikt, ten einde die zelfde 
bourgeoisie te bestrijden, die vroeger de heerschende machten 
uit het verleden bestreed. Nu wordt de bourgeoisie net zoo 
reactionnair als de machten uit het verleden, waartegen zij heeft 
gestreden en vindt zij het noodig, dezelfde belemmerende be
palingen in het leven te roepen, die zij vroeger in den strijd 
tegen de vijanden van haar klasse moest overwinnen. 

Het ergste is, dat dit alles gebeurt op initiatief van het Parle
ment zelf. Dit teekent den tijd, waarin wij leven. De bour
geoisie heeft haar doeleinden bereikt en de opkomende klasse, 
het revolutionnaire proletariaat, moet ook in haar vertegenwoor
digers in het Parlement worden getroffen. Men wil, ondanks do 
handhaving van den schijn van het parlementarisme, het Parle
ment maken tot een willoos werktuig, waarin de meeningsuitiug 
van de revolutionnairen niet meer mogelijk is op de wijze, die zij 
behoeven, ten einde daarmede de bezittende klasse steun, kracht 
en sterkte te vetieeiien. Zou het oorspronkelijke voorstel zijn 
gehandhaafd, het zou zelfs zoo draconisch geworden zijn, dat u, 
Mijnheer de Voorzitter, zelfs zonder één woord van waarschu
wing, zonder zelfs één aanduiding van een tot-de-orde-roeping, 
een lid het woord zou hebben kunnen ontnemen. Ik zeide ,,een 
lid", maar dat is onjuist uitgedrukt: ik moet zeggen ,,een revolu
tionnair lid van dit Par lement" , want daartegen zijn deze be
palingen gericht; de bourgeoisie-vertegenwoordigers, de verte^en
woordigers_ van de burgerlijke partijen, het is waar, zullen °van 
deze bepalingen weinig of geen moeilijkheden ondervinden, maai
de waarachtige strijders voor de belangen van de opkomende 
klasse van het proletariaat zullen met deze bepalingen worden 
getroffen. Daartegen is, ondanks de ontkenning daarvan in het 
Voorloopig Verslag, dit voorstel gericht. 

Men wil het voorstel echter blijk-baar door een zoo groot moge
lijke meerderheid van de Kamer zien aangenomen; men heeft 
reeds de voorzitters van de groote fracties tot de onderteekening 
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(de Visser.; 

weten te vinden; één ontbrak er nog aan, maar wij leven in een 
tijdperk, ook hier, van de gelijkschakeling. Ik heb het recht, uit 
het amendement, door de sociaal-democraten op dit voorstel in
gediend, af te leiden, dat zij reeds vóórdat de slag geleverd is ten 
aanzien van deze reactionnaire maatregelen van de bourgeoisie, 
zich hebben laten gelijkschakelen. He t amendement bedoelt 
immers niet minder dan de mogelijkheid te openen, dat ook de 
sociaal-democraten aan dit voorstel hun stem zullen kunnen 
geven. Vandaar ook, dat men het oorspronkelijk voorstel gewij
zigd heeft, dat men aan de stemmen, in het Voorloopig Verslag 
van die zijde gehoord, zooveel mogelijk is te gemoet gekomen, 
voor zoover men dat kon met handhaving van alle reactionnaire 
voorwaarden, in het voorstel omschreven. 

Ook met het gewijzigde voorstel kan de stem van de revolutie, 
kan de meening van een geheele richting in deze Kamer worden 
gesmoord. Men leze slechts het nieuwe art. 71, luidende: 

„Wanneer een lid zich beleedigende uitdrukkingen ver
oorlooft, de orde verstoort of" — en dan komt het —, „zij 
het slechts door het betuigen van instemming, aanspoort 
tot onwettige handelingen, wordt hij door den Voorzitter 
vermaand en in de gelegenheid gesteld de woorden, die tot 
de waarschuwing aanleiding hebben gegeven, terug te 
nemen. Maakt hij van die gelegenheid gebruik, dan worden 
die woorden in het stenographisch verslag van de beraad
slaging der vergadering niet opgenomen." 

Mijnheer de Voorzitter! Wie maakt uit, wat beleedigend is? 
Alleen u. Wie vindt, dat de orde verstoord wordt? Alleen u. 
Maar erger is: wie maakt uit, of er slechts door het betuigen 
van instemming aangespoord wordt tot onwettige handelingen? 
Ik heb het goed voor met mijn tegenstanders en ik zou daarom 
willen vragen: hebben de heeren wel goed overwogen wat dit 
alles beteekent? Voor den laatsten en voor den eersten onder
teekenaar van dit voorstel geldt immers nog altijd iets hoogers 
dan het wettig gezag, dat immers slechts menschenwerk is? 
Mag een Katholiek in het vervolg niet meer instemmen met de 
gedragingen b.v. van het Vaticaan, zooals die indertijd uitgingen 
tijdens den machtsgreep van Mussolini? Mogen zij daarmede 
als Katholiek hun instemming niet meer betuigen, omdat het 
inging tegen het wettig gezag in Italië ? Mag een Katholiek zijn 
instemming niet meer betuigen als indertijd met het verzet 
tegen het wettig gezag in Mexico? Mag een Katholiek nu niet 
meer instemmen met het optreden, als in het begin dezer eeuw, 
tegen het Fransche Ministerie-Combes? Mag een Katholiek niet 
meer instemmen met het verzet van Katholieke priesters tegen 
het misdadig regime van een Hitler? Mijnheer de Voorzitter! 
Ik hoor u hameren. Ik zal dan zeggen: het gewelddadig regime. 

De Voorzitter: He t regime. 

De heer de Visser: He t regime, Mijnheer de Voorzitter! 
Mag een Protestant niet meer instemmen met het optreden 

van de Gereformeerde priesters tegen de aanvallen op de Pro
testantsche Kerk in Duitschland en de kerkelijke organisaties? 

De heer Visscher zegt n u : wij hebben geen priesters. Voor
gangers dan. In welke positie moet onze geachte professor 
komen, dien ik hier hoor,..„ 

De Voorzitter: Wij hebben hier geen professoren, alleen 
medeleden. 

De heer de Visser: Ons geacht medelid de heer Visscher dan. 
E n hoc zal het gaan met ons geacht medelid den heer 

Kersten, wanneer hij zijn instemming betuigt met het verzet 
tegen het zegeltjes plakken, hetgeen een zuiver antiwettelijke 
handeling is, wijl het plakken wettelijk is voorgeschreven? 
Hoe zal het gaan, als hij zijn instemming betuigt met diegenen, 
die uit principieele overtuiging zich verzetten tegen den stem
dwang, tegenwoordig opkomstplicht geheeten? En hoe zal het 
"aan met ons geacht medelid den heer Lingbeek, die steeds 
spreekt van „toegepast Roomsch recht" , dat voor hem onrecht 

is, maar toch wettelijk is gesanctionneerd. I n welke positie 
zullen alle burgerlijke partijen komen, die er nog een andere 
opvatting dan het gewone recht van den Staat op na houden, 
die een hooger recht erkennen, zooals zij dat noemen, en dat 
voor hen een veel hooger belang heet te vertegenwoordigen. 

Maar mag ik vragen, Mijnheer de Voorzitter, mogen onze 
sociaal-democratische vrienden ik bedoel Parlementsleden, 
te zamen met de bourgeoisie, niet meer tegen de Sovjet-Unie 
ageeren hier in het Parlement? Het is toch een wettig gezag. 
Zullen zij, het eenheidsfront, niet meer mogen meedoen met 
de bourgeoisie tegen ons, omdat zij ingaan tegen het wettig 
gezag in de Sovjet-Unie? Zal de heer Sneevliet zelfs niet meer 
tegen ons mogen optornen met zijn misvattingen, ontleend aan 
het Trotzky-isme ? Waar gaan wij naar toe, indien een conse
quente toepassing plaats heeft van hetgeen men hier heeft 
voorgesteld en geen klassebevoorrechting in het Parlement en 
geen partij.bevoorrechting in het Parlement zullen worden toege
past? Ik wil wel zeggen: dan zal er een verhouding komen, 
waarbij het Parlement, dat zich toch al zoo sterk heeft gecom
promitteerd bij de massa, gewoon tot een aanfluiting worden. 

Maar ik mag toch ook vragen: hoe moet het gaan met hem, 
die protesteert als Parlementslid, indien hij meent, dat er door 
de rechtbank vonnissen worden uitgesproken van zeer sterk 
klassekarakter, waarbij b.v. vonnissen worden geveld als tegen 
de militairen van De Zeven Provinciën? Als men daartegenover 
ziet, dat b.v. vonnissen worden geveld tegen een blanda-officier, 
die, omdat hij een bruine doodslaat, 6 maanden krijgt, mag hij 
dan daartegen niet protesteeren, omdat dit alles gedragen wordt 
door het wettig gezag? Mag men niet meer voor zijn meening 
uitkomen en laten zien wat recht on onrecht is in deze maat
schappij, ook al wordt het zg. door het wettig gezag gedekt? 
Mag er niet meer worlen opgekomen tegen het onrecht, het 
Overheidspersoneel b.v. aangedaan, waaraan men het meest 
elementaire recht, dat de proletariër kan hebben, het recht om 
arbeid te kunnen weigeren, heeft ontnomen bij de bekende 
dwangwet van 1903, en tegen het feit, dat men nu weer, in strijd 
met de artt. 7 en 9 van de Grondwet en in strijd met de bepalin
gen van het vcreenigings en vergaderingsrccht, in de wet om
schreven, heeft verboden deel uit te maken van bepaalde orga
nisaties? Mogen, omdat dit alles wordt gesanctionneerd, de 
revolutionnaire opstandigen in het Parlement daartegen niet 
meer protesteeren ? Mag een Nederlander in dit Parlement niet 
meer instemmen met de gedragingen van Willem de Zwijger, 
wiens geheele optreden een en al onwettig was tegen het toen
malige gezag? Mag men niet meer herinneren aan de overwin
ningen van dezen Oranjevorst en mag men er niet meer op 
wijzen, dat b.v. de kroon hier niet meer gedragen zou zijn door 
een Oranje, indien dit onwettig optreden in de historie niet had 
plaats gevonden ? Mag men geen instemming meer betuigen met 
de Geuzen, die zeer scherpe antiwettelijke maatregelen hebben 
toegepast, waar wij nog het een en ander van kunnen leeren als 
bolsjewiki in het revolutionnair verzet? 

Ik wil zeggen, Mijnheer de Voorzitter, dat, indien men aan 
al deze dingen in de, historie herinnert, men de bepalingen over
treedt als omschreven in dit Reglement van Orde, drtt men tot 
wet voor het Parlement wil maken. Hier wordt geïnterrumpeerd : 
Dat mag. Het doet mij buitengewoon genoegen, dat deze inter
ruptie hier geplaatst wordt, omdat ik daardoor de gelegenheid 
krijg om vast te stellen, dat deze bepalingen precies zullen zijn, 
wat zij bedoelen te zijn, d. w. z., dat zij niet bestrijden uitlatin
gen, als zij ingaan tegen de rechtsopvatting, zooals die in den 
tegenwoordigen Staat geldt, wanneer zij niet ingaan tegen het 
belang van de bourgeoisie. Men verwacht immers van u, Mijn
heer de Voorzitter, dat u ze met beleid en tact zult toepassen. 
Als het tegen het belang van de bourgeoisie ingaat, zult gij, 
Mijnheer de Voorzitter, het zwaard van Damocles gebruiken 
tegen degenen, waartegen gij meent, dat het gebruikt moet wor
den. Dan zal er hier in het Parlement niet zijn algemeen recht, 
maar dan zal ook hier zeer nadrukkelijk en omschreven klasse
recht worden doorgevoerd. 

Wil men dat, laat men het dan ook openlijk uitspreken. Ik 
herinner er aan, dat zelfs een van mijn scherpste tegenstanders, 
de tegenwoordige Minister-President, bij de behandeling van de 



Vel 315. 1219 Tweede Kamer. 

35ste VEEGADEEING. — 14 F E B R U A R I 1934. 

231. Voorstel van den heer Aalberse c.s. tot wijziging van het Reglement van Orde der Kamer. 

(de Visser.) 
gebeurtenissen op De Zeven Provinciën tot mij heeft gezegd, dat 
hij respect had voor de openlijkheid, waarmede wij voor onze 
meening uitkomen. Komt gij, burgerlijke vertegenwoordigers, nu 
even fier en openlijk voor uw meening uit en zegt: ja, het is ons 
er om te doen u, revolutionnairen, hier in het Parlement te muil
korven, dat is de bedoeling van deze bepaling en daarvoor wordt 
zij gemaakt. Deze bepalingen zijn gericht tegen een partij, het 
is een partijreglement, dat men hier gaat maken. 

Men zal bovendien de gelegenheid vinden om, indien aan een 
spreker het woord is ontnomen, in het vervolg datgene, wat hij 
gezegd heeft en waarom hem het woord is ontnomen, uit de Han
delingen te schrappen. Nu denk ik weer aan den heer Colijn, die 
bij de behandeling van de gebeurtenissen op De Zeven Provin
ciën zeide, dat hij respect had voor onze meening en dat het 
hem alleen maar speet, dat die meening op kosten van den Staat 
in de Handelingen werd afgedrukt; en hij zeide er toen bij, dat 
hij geen weg wist om daarin verandering te brengen. Professor 
Aalberse heeft zich gehaast, nu de heer Colijn Minister-President 
is geworden, om aan dat verlangen te voldoen en om althans te 
probeeren die onaangename gedeelten, die men uit de Hande
lingen geschrapt wil hebben, daaruit te kunnen laten schrappen. 
Dat zal beteekenen, dat de Handelingen in het vervolg niet meer 
zullen zijn de Handelingen van het Parlement, van wnt er ge
beurd is, zooals het zich heeft voltrokken, maar dat het gecou
peerde Handelingen zullen zijn, vervalschte Handelingen, dat
zullen Handelingen zijn, waarop men zich niet meer zal kunnen 
beroepen. 

Men beweerde in de gewisselde stukken, dat dit niet zulk een 
ernstig bezwaar was, omdat het officieele stenogram bewaard 
blijft. Ik vraag u : wat heeft men er aan, of het officieele steno
gram hier of daar in een kast van de griffie wordt opgeborgen? 

Wat de massa weten moet is wat er in het Parlement precies 
is gebeurd en indien men deze bepalingen aanvaardt, dan maakt 
men, dat zelfs het stenogram van het Parlement niet meer uit
drukking geeft van wat er in het Parlement is gebeurd. 

In art. 72 wordt omschreven, dat, indien een lid zich niet 
volkomen buigt voor de wenschen van den Voorzitter, hem het 
woord kan worden ontnomen. Art. 73 geeft den Voorzitter het 
recht, het lid voor één of meer vergaderingen uit te sluiten uit 
het Parlement. Men heeft daaromtrent niets te zeggen; de 

Kamer heeft er zich niet in te mengen; de Voorzitter besluit het. 
Dit is zoo iets als een regeling in overeenstemming met het 
leidersprincipe, zooals ik straks al zei. 

Art. 74 geeft den Voorzitter het recht om uit het stenographisch 
verslag, in overleg met de Commissie voor de Stenographie, een 
betreffend gedeelte te laten schrappen, indien men zich heeft 
gedragen overeenkomstig het omschrevene in de artt. 71 en 72, 
op grond waarvan dat lid het woord is ontnomen. Met andere 
woorden, het publiek zal geen kennis dragen van de feitelijke 
verhoudingen, welke zich bij zulke gebeurtenissen hebben vol
trokken. 

Er is straks al een paar maal geïnterrumpeerd: hoe komen wij 
eigenlijk aan die bepalingen? Nu heb ik nog eens precies na
gegaan wat er eigenlijk is gebeurd toen een paar keer van het 
recht gebruik is gemaakt, toen de Voorzitter aan een lid, op de 
wijze zooals dat in het thans nog geldende Reglement van Orde 
is omschreven, het woord heeft ontnomen. Gelijk u weet, Mijn
heer de Voorzitter, overkwam dat mij. Ik durf echter rustig te 
zeggen, dat bij beide keeren het recht aan mijn zijde stond. Dat 
kan ik met de stenogrammen in de hand bewijzen, wat in het 
vervolg heel moeilijk zal zijn. Er is op gewezen, dat de laatste 
keer, dat dit is gebeurd, was in Februari 1933, dus een jaar 
geleden. Is er eenigerlei aanleiding om op dit oogenblik der
gelijke maatregelen te treffen? Deze vraag is ook in het Voor
ïoopig Verslag gesteld, en er is van de zijde van de voorstanders 
op geantwoord: ook al is er voor dit oogenblik geen aanleiding toe, 
dan zou daaruit juist blijken, dat het voorstel niet gericht zou 
zijn tegen één partij. 

Wie dit heeft gezegd kon het toch moeilijk zonder een lach op 
zijn gezicht zeggen, want uit alles blijkt, dat het zeer nadruk
kelijk is gericht tegen de revolutionnairen. Die omschrijving, 
dat het niet is gericht tegen één partij, staat dan ook in vol
strekte tegenspraak met de werkelijkeheid. 

Handelingen der Staten-Generaal, — 1933.—1934. — I I , 

Een beroep bij een en ander op de Kamer zal niet meer 
mogelijk zijn. De Voorzitter kan zelfs een voorstel aan de Kamer 
doen en bepalen dat het betreffende lid voor geruimen tijd wordt 
uitgesloten. Als men wil, kan men dus voor circa een jaar een 
parlementairen vertegenwoordiger de uitoefening van zijn functie 
verhinderen. 

Zijn die dictatoriale, draconische maatregelen in ons Regle
ment van Orde noodig! Ik ontken dit volstrekt; de maatregelen 
zijn niet noodig en ik wil wel zeggen, dat het eigenlijk een 
aantasten van uw positie is, Mijnheer de Voorzitter, indien 
men deze gewijzigde bepalingen gaat uitvoeren. 

Immers : is het ooit in de Tweede Kamer gebleken, dat de 
Voorzitter niet in staat was de vergadering op een behoorlijke 
manier te leiden? De verschrikkelijkste twee gebeurtenissen, die 
hebben plaats gehad, bestonden in het voor een oogenblik schor
sen van de vergadering. Wie de verhoudingen in het Hollandsche 
Parlement eens wil vergelijken met die in andere Parlementen 
— ik zal ze niet noemen — weet, ik zou haast zeggen, dat 
het er hier op z'n Nederlandsch naar toe gaat, dat er bijna 
nooit sprake is van ordeverstoring in dien zin, dat men zich 
daaraan behoeft te stooten. 

Men heeft gezegd: indien het niet is voor degenen, die er nu 
zitten, dan geldt het toch voor de vertegenwoordigers van de 
partijen, die naar het Parlement komen juist met de bedoeling 
om de orde te verstoren. 

Mijnheer de Voorzitter! U gebruikte zooeven een variant van 
het spreekwoord: met onwillige honden is het slecht hazen 
vangen. Ik zou ook kunnen zeggen: indien het er nu werkelijk 
om te doen is, de orde te verstoren, meent men dan heusch, 
dat men met het reglement, zooals het nu geredigeerd is, indien 
het werd aangenomen, zou kunnen verhinderen, dat de orde 
verstoord werd? Mijnheer de Voorzitter! Daar staat een te 
knikken van ja; die weet niets van wat „ordeverstoring" betee
kent; die moet er nog eenige lessen in krijgen. Want ik wil u 
wel zeggen, dat juist onwillige Parlementsleden de orde kunnen 
verstoren, zonder dat u zelfs de gelegenheid krijgt, hen er uit 
te wippen, zelfs met deze bepalingen. 

Juist als men dat wil doen, zijn er nog reeksen van andere 
middelen, waarbij men zelfs, als het noodig is, niet eens het 
woord behoeft te voeren. 

Met al deze maatregelen verhindert men een opzettelijk ver
oorzaakte ordeverstoring niet. Ik ontken echter, dat er opzet 
tot ordeverstoring was op het moment, dat het recht tot het 
bijwonen van de vergadering voor een lid werd geschorst. Ik 
ontken evenzeer, dat er eenige aanleiding was om met deze 
gewijzigde regelingen te komen in verband met wat zich in deze 
Kamer heeft voorgedaan. 

Bovendien: indien men meent, dat te eeniger tijd (zoo staat 
het in het Voorloopig Verslag) dergelijke elementen hier zouden 
kunnen komen, zouden wij dan niet wachten met het toepassen 
van deze maatregelen tot het te eeniger tijd noodig blijkt? Nu 
blijkt het niet noodig te zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Men zegt wel, dat u van uw nieuwe 
positie een voorzichtig en tactvol gebruik zult maken. Welke 
waarborgen zijn er voor? Ik spreek over den Voorzitter in func
tie het liefst niet, maar er komen waarschijnlijk nog na u tal van 
andere Voorzitters, als ons parlementaire systeem het ten minste 
zoolang houdt. Welke waarborgen zijn er, dat zij daarvan op 
een tactvolle wijze zullen gebruik maken. Als de Voorzitter het 
niet doet, heeft men een correctief in handen door middel van 
de nominatie, die eens in het jaar opgemaakt wordt. Het lijkt 
mij verkeerd op deze manier de zaken te regelen, waarbij de 
rechten van het Parlement afhankelijk worden gemaakt van het 
toeval. Worden deze bepalingen aangenomen, dan zal men in 
deze Kamer, in strijd met de bedoelingen van de Grondwet, 
minder mogen zeggen dan zelfs een doodgewone burger buiten 
het Parlement mag zeggen. 

De onschendbaarheid voor parlementsleden is juist doorge
voerd, ten einde hen in de gelegenheid te stellen dingen te zeg
gen, die men buiten het Parlement niet mag zeggen; vandaar 
de onschendbaarheid. Nu omschrijft men de verhoudingen zoo, 
dat een parlementslid in 'iet Parlement minder zal mogen zeg
strekte tegenspraak met de werkelijkheid. 
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Hiermede heb ik wel duidelijk omschreven de volkomen ver
keerde manier, die men hier toepast. Als er spra'ie is van weder
rechtelijk handelen, dan is het hierbij, waarbij met een Regle
ment van de Tweede Kamer zelfs de grondwettelijk gewaar
borgde rechten vernietigd zijn en het recht van de Kamer wordt 
aangetast. De mogelijkheid tot willekeur wordt verhoogd en het 
recht van de kiezers tot het aanwijzen van hun vertegenwoordi
gers zeer belangrijk ingeperkt. Wat moet er gebeuren, wanneer 
een parlementslid op voorstel van den Voorzitter voor een ge
heele zitting ongeveer wordt uitgesloten? Op die manier kan de 
meerderheid haar positie in het Parlement zeer nadrukkelijk ver
sterken en kan zij de oppositie zeer belangrijk inperken. Indien 
men zelfs den schijn van willekeur zou willen vermijden, dan 
zou men deze bepalingen niet in het Reglement van Orde moeten 
opnemen. Ik heb nu meegemaakt twee Voorzitters van dit Par
lement, u, Mijnheer de Voorzitter, en den tegenwoordigen Minis
ter van Justitie. Ik heb nog nooit gemerkt, dat deze Voorzitters 
met de bestaande bepalingen van het Reglement van Orde niet 
mans genoeg waren om de orde en de verhoudingen hier in het 
Parlement te regelen. He t komt mij eigenlijk voor, dat u dit 
voorstel als een aantasting van uw positie moet beschouwen. 

Mijnheer de Voorzitter! U moest aan den tweede-Voorzitter 
vragen uw plaats in te nemen en u moest afdalen tot het Parle
ment en daar optreden als Parlementslid en zeggen: ik verlang 
met mijn ervaring als Voorzitter van het Parlement niet, dat 
men den Voorzitter dergelijke draconische bepalingen in de hand 
geeft; de Voorzitter is mans genoeg om het zaakje te leiden op 
de wijze, waarop hij meent, dat het behoort. 

De Voorzitter: Ik verzoek den spreker op dit punt niet door 
te gaan. Het goede gebruik, waaraan de geachte afgevaardigde 
zelf herinnerde, brengt mede, dat de Voorzitter buiten de dis
cussie wordt gehouden. 

De heer de Visser: Mijnheer de Voorzitter! Ik was ook niet 
van plan u als Voorzitter in de. discussie te mengen, maar ik 
verzocht juist of het niet mogelijk was, dat u van uw bijzon
dere positie . . . . . j 

De Voorzitter: Ik verzoek den geachten afgevaardigde over 
dit punt ook niet te spreken. Dit is ingevolge een bepaling van 
het Reglement van Orde geheel overgelaten aan den Voorzitter. 

De heer de Visser: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil gaarne, als 
dit prikkelend zou kunnen worden, daarvan afzien en zal daar
over dus niet verder spreken. 

Uit niets van hetgeen hier in het Parlement gebeurd is, is 
gebleken, dat deze bepalingen noodig zijn. Als deze bepalingen 
er komen, dan is dat een toegeven aan de fascistische drijve
rijen, die zich alom hoe langer hoe meer openbaren. Dan neemt 
men den schijn aan alsof men zich tegen het fascisme verzet, 
terwijl men in de praotijk regelmatig en steeds meer fascistische 
maatregelen gaat toepassen. Wij wenschen openlijk en royaal 
voor het front van de publieke meening voor onze opvattingen 
te getuigen. Wij wenschen in en buiten het Parlement in do 
openlijkheid te getuigen, hoe wij over de zaken denken, maar 
wij zullen ons zoo scherp mogelijk moeten verzetten tegen alle 
maatregelen, die worden genomen om te probeeren den wil en 
de meening van de strijdende arbeidersklasse in hun uitingen 
te verhinderen. Zeer tot mijn spijt, wil ik wel zeggen, en telkens 
en telkens valt het je als parlementariër opnieuw tegen, dat 
een van de grootste partijen hier in het land zoo proletarisch 
onwaardig doet; die partij — ik bedoel de sociaal-democratie — 
heeft met het door haar ingediende amendement immers reeds 
uiting gegeven aan de opvatting, dat zij klaarblijkelijk mede 
bereid is deze verscherpte maatregelen, deze fascisseering van 
het Parlement, te helpen bevorderen, een verdere stap dus op 
den weg van de fascisseering van den burgerlijken staat. Zij zal 
dit voor haar eigen verantwoordelijkheid hebben te nemen, maar 
ik wil wel zeggen: het is in strijd met de belangen van de 
arbeidersklasse, het is in strijd met de opstrevende revolution
naire klasse, die haar rechten moet verdedigen en veroveren 
op de heerschende klasse en indien zij deze maatregelen tot 

(de Visser e. a.) 

werkelijkheid helpt maken, dan zal de klasse-overheersching, 
die in deze geheele burgerlijke maatschappij zoo sterk spreekt, 
maar binnen het Parlement voor een belangrijk gedeelte onder 
'tal van verhoudingen is verdoezeld, meer en meer openlijk en 
brutaal worden bevorderd en heeft zij zich zelf duidelijk ge
kenschetst. 

De heer Sneevliet: Mijnheer de Voorzitter! Moeten de voor
stellers van deze wijziging niet, mede door hetgeen tot dusverre 
in deze Kamer daarover gezegd is en de wijze, waarop dit gezegd 
is door den geachten vorigen spreker, tot de conclusie komen, 
dat zij, volkomen ten onrechte, voorbarig den weg zijn gaan 
betreden, die toeh practisch neerkomt op aantasting van datgene, 
dat voor de bourgeoisie in opkomst, voor de kapitalistische 
periode van bloei met zooveel trots genoemd werd: de waardig
heid van de Volksvertegenwoordiging? Is in het betoog van den 
vorigen geachten spreker niet zoo duidelijk gebleken een buiten
gewone mate van zelf-controle, een buitengewone mate van 
waardeering voor het leiderschap van deze Kamer; is niet met 
veel zorg vastgesteld, dat men elk prikkelend optreden wilde ver
mijden? Waarom hebben wij dan nog die verscherping noodig, 
die door de voorzitters van vijf partijen wordt voorgesteld? Ik 
acht het bij de zaak, die hier aan de orde is, ook al neem ik aan, 
dat in feite de kans op vruchtbare bestrijding gering is, plicht, 
dat toch die bestrijding in overeenstemming is met den ernst 
van dit voorstel. Ik meen, dat wij ons allereerst hebben bezig 
te houden met de vraag: waarom komt op dit tijdstip een der
gelijk initiatief-voorstel? In de stukken is daarover iets gezegd, 
maar er is weinig positiefs gezegd. Er is in do stukken dit element 
naar voren gebracht: dat het mogelijk zou zijn, dat in de Kamer 
nieuwe groepeeringen komen en opgetreden wordt op een wijze, 
die het noodzakelijk maakt, dat voorzorgsmaatregelen van deze 
soort worden getroffen. Het was politiek niet fout gezien om deze 
zinswending te gebruiken met het oog op die mogelijke groepen, 
die in de Kamer zouden kunnen binnenkomen, want klaar
blijkelijk is het streven van de voorstellers er op gericht en 
danken wij daaraan de verzwakking van hun eigen voorstel, onder 
gedeeltelijke omstelling van de artikelen, die te zamen dit voor
stel vormen, om ook buiten de partijen, die verantwoordelijkheid 
voor dit stelsel aanvaarden, door de onderteekenaars de hulp van 
andere groepeeringen te winnen; die worden gemakkelijk gp
wonnen, althans èèn daarvan, wanneer men maar zeer sterk 
onderstreept de verwilderende uitkomsten, die een eventueel 
optreden van fascistische groepeeringen in een vergadering aks 
deze zal kunnen hebben. Ik zou wat meer positiefs willen hooren 
van de voorstellers, waarom dit tijdstip gekozen is. Ik kan aan
nemen, dat het een toevallige coïncidentie is, dat wij de behan
deling van dit voorstel krijgen vlak vóór de behandeling van de 
Indische begrooting. Het kan toevallig zijn, maar de stukken, 
die betrekking hebben op dit voorstel, wijzen in verband met 
het openen van de mogelijkheid om de verslagen van deze 
Kamer te wijzigen en te verminken, met nadruk op het gebruik, 
dat men in Indië van ongewijzigde verslagen zou kunnen maken. 
Er is iets van verband en al voegt de geachte afgevaardigde de 
heer Wijnkoop mij toe, dat wij dit van den voorsteller den heer 
Joekes nauwelijks kunnen aannemen, toch moet ik voor mij 
vaststellen, dat op dit punt het mij in de laatste plaats ver
wondert om dezen democraat onder dit voorstel tegen te komen. 

Ik meen, dat, wanneer wij ons rekenschap geven van de 
karakteristiek van dit tijdperk, wij dan moeten spreken van een 
aan de orde zijnde inflatie der democratie. Wanneer in verband 
met de vermindering van de pensioenen door den geachten afge
vaardigde den heer de Geer gesproken is over de inflatie van 
het rechtsbewustzijn, waarover wel te philosopheeren viel in 
verband met dat ontwerp, meen ik, dat het niet moeilijk valt 
in feite vast te stellen, dat, hoe hartstochtelijk men ook hier 
gekant is tegen inflatie van de muntwaarde, men onverbiddelijk 
allemaal den weg opgaat van voortgezette en in snel tempo 
volbrachte inflatie van de democratie en van de democratische 
rechten. De heer Joekes maakt thans een opmerking, die naar 
mijn meening — het zij met alle respect gezegd; ik vind niet 
direct een andere uitdrukking — slaat als een tang op een var
ken. De heer Joekes zept, dat ik een beeld gebruik, dat van 
veel zelfinzicht getuigt. De kennis van mensch en dier, die de 
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heer Joekes bezit, moge een heel bijzondere zijn, het succes, dat 
hij met deze interruptie beoogt, lijkt mij zoo goedkoop, dat het 
beneden het peil van den heer Joekes zou moeten lijken. 

Mijnheer de Voorzitter I Ik heb hier de karakteristiek gebruikt: 
wij leven in een tijdperk van inflatie van de democratie. Ik 
meen, dat wij te dien opzichte in het laatste jaar een serie van 
duidelijke aanwijzingen hebben verkregen, die ons zeggen, dat
wij ons op een sterk hellend vlak bevinden. Ik meen, dat, wan
neer wij in het kort met een paar aanduidingen een aantal van 
de maatregelen, die dit laatste jaar zijn tot stand gekomen, in 
den geest terugroepen, hot zonder nadere redeneering duidelijk 
is, dat dit ontwerp volkomen past in het kader van hetgeen 
tot dusver in deze richting is gepresteerd. 

In den opgangstijd van het parlementarisme zou het aan een 
Parlement niet overkomen zijn, zoo lichtvaardig om te springen 
met den duidelijken wil van de kiezers als bij de constitutie 
van deze Kamer is geschied ten opzichte van het scheppen 
van de mogelijkheid voor diverse op wettige wijze gekozen ver
tegenwoordigers om hun plaatsen in te nemen. De schoonmaak 
bij Defensie, de lijst van voor het Overheidspersoneel verboden 
organisaties, het uniformverbod met bijkomende bepalingen, de 
bekende wijziging van het artikel van het Strafwetboek, de cir
culaire die de verminking van het vereenigingsrecht van het 
Rijkspersoneel uitbreidde tot het locale personeel, de aankon
diging van nieuwe Strafwetboekartikelen, die in het geheele 
land in het publieke leven aan giftige gassen van vervolging 
ruime plaats willen geven, en ook de laatste circulaire van den 
Minister van Justitie zijn even zoovele aanwijzingen hiervoor, 
dat het met een bedenkelijke snelheid bergaf gaat, voor wat 
de positie van de democratie in Nederland betreft. 

He t past in zulk een tijd van inflatie der democratie, dat wij 
te doen krijgen met een wisselwerking tusschen het initiatief 
der Regeering en het initiatief van de partijen, die het veilig 
stellen van de Regeering als de hoogste vrucht van staatsmans
wijsheid zien. Herhaaldelijk komen uit de beide Parlementen 
aanduidingen, aanwijzingen, voorstellingen en gedachten, die dat 
proces van afbraak der democratie slechts kunnen bespoedigen. 
Wij hebben reeds te doen gehad met dusdanige denkbeelden, 
bijv. voor wat betreft de uitsluiting van ongewenschte elemen
ten in de Kamer, dat wij moeten zeggen, dat de grens van 
dolzinnigheid een heel eind bereikt is. 

Ik wil dit voorstel nu nader op de keper bekijken. E r is 
geen twijfelen aan den geest van dit voorstel. Uit dit voorstel 
blijkt gebrek aan vertrouwen bij de voorstellende partijen in de 
werking van hun eigen Staatssysteem. 

Waarom die extravaganties, dat uitglijden? Waarom heeft 
het Parlement zulke zwakke zenuwen gekregen, dat men als het 
ware extra geneesmiddelen ter beschikking moet stellen om de 
eerbiedwaardige tante op krachten te houden? 

He t komt mij voor, dat in feite geen enkele blijkbare aanlei
ding aangegeven kan worden om die verminking van het Regle
ment van Orde, die ik beschamend acht voor de groepeeringen, 
welke de democratie willen hooghouden, te moeten aannemen. 

De voorstellers maken op mij den indruk, dat zij zich zelf niet 
heelcmaal patent voelen met hun eigen voorstel. Ik schrijf dit 
toe aan het feit, dat zij in de Memorie van Antwoord op het 
Voorloopig Verslag zich dankbaar aansluiten bij de uitspraak, 
welke enkele leden in het nfdeelingsonderzoek hebben ten beste 
gegeven. Wie zich ordelijk gedraagt, wordt door de bepalingen in 
geen enkel opzicht getroffen. Zij zullen zonder twijfel slechts een 
heilzame preventieve werking hebben. Daarop antwoorden de 
voorstellers: 

„Inderdaad zal geen enkel lid, dat zich ordelijk gedraagt, 
van de nieuwe bepalingen ook maar eenigen last ondervin
den. 

En ook zij verwachten, dat de nieuwe bepalingen bovenal 
preventief zullen werken." 

Mag ik vragen, wat die duistere uitdrukking beteekent, dat 
die bepalingen „preventief" zullen werken? In welke .richting 
preventief? Er zijn bij het tot stand brengen van dergelijke 
regelingen en nieuwe bevoegdheden altijd twee dingen, waarop 
men moet let ten: a. op de mogelijkheid van doorvoering en 

eventueel scherpe doorvoering van die bevoegdheid, en b. op de 
mogelijkheid, dat men alleen door het scheppen van die maat
regelen een parlementaire discussie verkrijgt, die langs een zeer 
rustige bedding verloopt, maar die daardoor ook zeer veel aan 
haar innerlijke waarde, aan haar innerlijke oprechtheid gaat 
inboeten. Welke preventieve maatregelen wilt gij met deze be
palingen? Wut verlangt gij anders dan dat het bestaan van 
die bepalingen door daarvoor in aanmerking komenden gevoeld 
wordt als een soort geestelijke boeien, die hun beletten om op 
de wijze, zooals ook de geestverwanten van de Katholieken dat 
hier in het Parlement wel gekund hebben, uiting te geven aan 
gevoelens van verontwaardiging, die in verband met verschrik
kelijke gebeurtenissen volkomen op hun plaats waren en die 
vrijuit in het Parlement moesten kunnen worden geuit. Welke 
preventieve werking wilt gij? Wilt gij, dat hier een soort hoog
druk gaat heerschen, dat wij hier aldoor in het gevoel leven: die 
Voorzitter van de Kamer heeft langzamerhand de positie gekre
gen, waarbij hij zelf de rechten van den curator over de Par
lementsleden kan nemen, zij het ook in beperkte mate en aan 
de voorwaarden gebonden, welke in het gewijzigde voorstel te 
vinden zijn ? 

Voor mij is het bedenkelijke niet de vraag, of de Voorzitter in 
bepaalde gevallen doortasten zal en gebruik maken zal van deze 
rechten. Voor mij is juist het bedenkelijke, dat de burgerlijke 
partijen van heden, ook zij, die alle dagen zeggen het democra
tisch systeem te willen verdedigen, voor een gezonde werking 
van het Parlement noodig achten n a afregelen, die als het ware 
a priori bewerken, dat de Kamerleden leeren zich in boeien 
te bewegen. Waarom dit boeien aanleggen aan de geesten? 
Waarom in een reglement van orde deze vage begrippen, want 
het zijn vage begrippen, opgenomen, die aanleiding tot door
tasten kunnen worden ? 

Ik vind het betrekkelijk een vrij onschuldige bezigheid, dat 
de Voorzitter, die met volle aandacht luistert, onafgebroken, 
ingespannen luistert, op een bepaald moment zegt: die uitdruk
king lijkt mij beleedigend, door instemming met dit of dat is 
nu een aansporing tot opruiing verkregen, of wat dan ook. Ik 
vind het betrekkelijk onschuldig, dat zoo'n Voorzitter dan den 
hamer laat vallen, waarschuwt, aanmaant, enz. 

Wordt de positie van dien Voorzitter niet verre van benijdens
waardig, wanneer hij in de spanning van een oogenblik, met alle 
kans van mistasten en zelfs met de kans van misverstaan, moet 
optreden als politierechter, die meteen vonnis spreekt, die in 
beperkte mate het recht van individueel vonnissen heeft ver
kregen, zonder dat er ook maar eenige discussie mogelijk is over 
de vraag, of men wel voldoenden grond voor die beslissing ziet. 
Ik kan niet begrijpen, dat onder de namen van de voorstellers 
van dit denkbeeld namen worden aangetroffen, zooals ik hier 
zie, en in eer speciaal geval kan ik dat zeer beslist niet be
grijpen

Dit is in ieder geval het openen van perspectieven aan het 
parlementaire leven, die met de verdediging van de democratie 
niets meer te maken hebben; dit is in ieder geval het aanwen
den van kunstmatige middelen, waardoor dit Parlement zich 
zelf nog veel eerder zal dooden dan door de werking van de 
krachten in het economische en politieke leven dit vonnis vol
trokken zal worden. Hebben wij dat noodig, bij dit Parlement, 
dat men zich minder vrij uiten kan? Is niet een van de verwij
ten, die men in de kringen van de fascistische bestrijders van 
het parlementaire systeem hoort, dat de heeren zich allen zeer 
gereserveerd over allerlei onderwerpen als cumulatie en derge
lijke uitdrukken en dat doen, omdat zij zooveel te verbergen 
hebben, omdat zij er zooveel belang bij hebben om in zwakke, 
dubbelzinnige vormen de dingen te zeggen? Met het gewijzigde 
Reglement van Orde wordt dit tot regel gemaakt en ik geloof, 
dat de bedreiging van dit voorstel, ook in den verzwakten vorm, 
zoo ernstig is, dat ik mij afvraag: wanneer de voorstellers, blijk
baar na kennisneming van de stukken nog eens met Bieb. zelf 
zijn te rade gegaan en in dit opzicht zich zelf nog eens ernstig 
hebben onderzocht, waarom zouden zij er dan niet toe kunnen 
komen, nog eens weer deze kanten van de zaak te bekijken en zich 
af te vragen: moeten wij, in een tijd, dat het parlementaire 
stelsel den doodsteek dreigt te krijgen en wij een te hoop loopeu 
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hebben van intellectueelen en middenstanders, die zich radeloos 
achter de vanen van het fascisme scharen, niet omgekeerd ons 
best doen, dat het frissche leven van dit Parlement gewaar
borgd blijft? 

Ik heb, wanneer ik spreek over de inflatie van de democratie, 
die thans het kenmerk is ook van de Nederlandsche politiek, 
bij dat beeld nog een nadere aanvulling noodig. De democratie, 
die voor haar eigen gezondheid inflatie toepast, heeft den afgo
dendienst noodig van het sterke centrale gezag. Ik kan mij, 
lettende op de opsomming van maatregelen, die straks door mij 
gememoreerd zijn, niet vrijmaken van de gedachte, dat de voor
naamste productie van het parlementaire systeem in deze 
periode een productie van muilkorven wordt. Is dat, wat wij 
noodig hebben? Zullen wij clan de problemen, die er zijn, vrij 
kunnen behandelen, ontleden en tot de diepste kern kunnen 
blootleggen? Ik snap er niets van. Ik kan niet begrijpen, dat 
men, met zoo weinig directe aanleiding als men hier tot dusverre 
had, tot deze maatregelen is overgegaan. 

Ik heb in het betoog van den geachten vorigen spreker, die op 
menig punt zeer sterke argumenten tegen dit voorstel naar voren 
heeft gebracht, een zwakken kant aangetroffen, waarop ik 
wijzen moet, omdat noodcloos het kwaad van dit voorstel daar
door wordt verkleind. Is dit voorstel een bedreiging, alleen van 
ccnige bepaalde partij ? Wanneer de sociaal-democratie van 
Nederland morgen in de verste verte Oostenrijksch zou gaan 
spreken (het is een gek begrip, maar politiek is het een begrip 
geworden), zou zij dan niet met de machtsbevoegclhedcn van 
den Voorzitter, in dit Reglement gegeven, te maken kunnen 
krijgen? 

De heer Vliegen: Dan wordt het Parlement heelemaal niet 
meer bijeengeroepen. 

De heer Sneevliet: De heer Vliegen begint bij het einde, 
omdat, willen de Oostenrijksche sociaal-democraten tot deze 
uitingen van nu in staat zijn, daaraan dan moest voorafgaan een 
periode van geestelijke voorbereiding, van geestelijke op
voeding van een soort, waartoe zeker de heer Vliegen niet ge
makkelijk zal komen, maar waartoe, naar ik vertrouw, toch nog 
een belangrijk deel van de sociaal-democraten wèl zal komen in 
het belang van de arbeidersklasse, en dan is het recht van den 
Voorzitter een recht, dat ook hen treft. Al kan het dus begrij
pelijk worden geacht, dat de burgerlijke partijen, m. i. verkeerd 
en volkomen overbodig en dus schadelijk, bewijzen van zwakte 
geven, ik kan mij heel moeilijk indenken, dat dezelfde dag. 
die hier in Europa te zien geeft de Oostenrijksche gebeurtenis
sen, zou te zien geven de. ondersteuning van de sociaal-demo
cratie van dit meer dan bedenkelijke voorstel. Dit is zeker niet 
een houding, die, gelet op de ontwikkeling der tijden, van 
politieke wijsheid zou getuigen. 

Deze maatregelen zijn door een van de afgevaardigden, die aan 
liet afdeelingsonderzoek hebben deelgenomen, gebrandmerkt als 
medicamenten uit de apotheek van de fascistische dictatuur. 
Hierop is zeer beminnelijk geantwoord en is zoo onschuldig 
mogelijk gezegd: neen, wij halen geen gif uit de fascistische 
apotheek; wij hebben voor een anti-septicum gezorgd, dat uit 
eenvoudige middelen van de huisapotheek is bereid. Ik meen, 
dat allen zicli over de toepassing van deze nieuwe bepalingen 
een denkbeeld moeten vormen. Ik wil dus niet handelen als de 
heer de Visser, die onder het aanvoeren van uitspraken van bur
gerlijke Staatsrechtgeleerden naar voren bracht, dat bescher
ming van de meeningsvrijheid in het Parlement eenmaal door 
de bourgeoisie gezien werd als een kostbaar goed. Ik wil heel 
nuchter een paar voorbeelden uit het parlementaire leven aan
halen om die nader te bekijken en de vraag te stellen: wil men 
datgene, wat toen kon, vandaag den dag beletten? Ik heb de 
Handelingen eens nagezocht van vroeger tijd. Jarenlang is in 
mijn herinnering blijven voortleven de positie, die door den 
Katholieken afgevaardigde de Stuers werd ingenomen met be
trekking tot wat hij te i-echt brandmerkte als uitingen, die in 
geen enkel opzicht door den beugel konden, begeleidingsver
schijnselen van de uitbreiding van het koloniaal gezag in Indië. 
Ik heb in de Handelingen van 1911, blz. 282, dit stuk gevonden: 

's Winters gaan de heeren naar de opera, als ,,De Huge
noten" wordt opgevoerd en als zij dan in de laatste akte 
zien, hoe de arme Protestanten worden doodgeschoten als 
opgejaagd wild, terwijl hun Psalmgezang ten hemel opgaat, 
zullen zij, en te recht, verontwaardigd zijn en zich ergeren, 
en tevens medelijden en bewondering gevoelen voor de mar
telaren, die biddend voor hun geloof sterven. Maar ik vraag, 
of wij niet op dezelfde wijze moeten denken over die 
mannen, vrouwen en kinderen, die als vossen in een 
vossenkuil werden gesmoord, die zich niet hebben verdedigd 
maar eenvoudig een wanhoopskreet tot hun God, die ook 
de onze is, hebben doen opgaan, die, zoolang zij konden 
ademen, niets anders hebben geroepen dan : ,,Allah — God 
is groot!' ' 

Terwijl die arme mensehen aldus hun wanhoop in de 
wereld en hun vertrouwen in God ons op onze sommatiën 
toeriepen, stonden onze troepen een helsch vuur te stoken 
met massa's natte bladeren, om toch maar veel rook te 
verwekken, en wachten zij, of de ongelukkige uitgeweke
nen soms uit de grot te voorschijn willen komen. Zij deden 
dat echter niet, zij bleven den rechtvaardigen God aan
roepen , totdat eindelijk de rook van het viermalen 
gestookte vuur hun stemmen deed verflauwen en ten slotte 
verstommen. Toen onze troepen niets meer hoorden, hebben 
zij voorzichtig nog een geheele nacht gewacht, alvorens het 
te wagen de grot binnen te gaan. Den volgenden morgen 
vonden zij de lijken van 9 mannen, 12 vrouwen en 11 kleine 
kinderen, en als vuurwapens niet anders dan een geweer 
en twee gave donderbussen ! 

Als ik zulke gruwelen lees en mij levendig voor oogen 
stel, dan kookt mij het bloed en ik zou willen, dat ook hij 
u en anderen het hart sneller sloeg bij het vernemen van 
zulk een bedrijf. Het is een van de zwartste bladzijden uit 
de geschiedenis van Indië. Behalve den Gajoetocht en do 
executie te Goegoer-Sigandong weet ik uit de laatste eeuw 
geen ander even hartverscheurend drama. Als dergelijke 
dingen zich voordoen, is het werkelijk plicht, die niet te 
vergoelijken, er niet de spons over te halen, maar een 
kreet van verontwaardiging te doen hooren!' ' 

Mijnheer de Voorzitter! Ik acht het best mogelijk, dat. wan
neer op dit moment over soortgelijke geluiden geoordeeld zou 
worden met die felle scherpte, waarmede de heer de Stuers 
oordeelen kon, bij u twijfel zou kunnen ontstaan, of u al dan 
niet gebruik zoudt moeten maken van de nieuwe bevoegdheid, 
die u gekregen hebt. He t zou mij wat waard zijn, als de heer 
de Stuers nu nog in de Katholieke fractie zat. Dan was er ver
gelijkend materiaal aanwezig. Dan werd de zaak voor u nog 
meer precair. Ik gun u geen kwaad, Mijnheer de Voorzitter, in het 
geheel niet, maar ik hoop toch, dat u zeer veel moeite zult 
hebben om ooit een rechtsgrond te vinden om van het recht 
gebruik te maken tot uitsluiting van welk Kamerlid, van welke 
richting dan ook. 

Het is in dit verband, dat in 1914 door denzelfden heer 
de Stuers in October gesproken is over al die mooie en breecle 
wegen in Indië, waaraan bloed kleeft van de Inlanders. Plet is 
een onderwerp, dat vandaag weer ter sprake kan komen. Het 
zal straks bij de bespreking der Indische begrooting blijken. 
Zoudt u b.v. mij een dag verlof willen geven, zooals in dit 
Reglement bedoeld, wanneer ik op de wijze, waarop dat pas 
geeft, hier laat zien de perspectieven van een wederinstelling 
der heerendiensten, waartoe men in dezen armoetijd, om be
lasting binnen te krijgen, weer komt? 

Die dingen zijn van belang, zooals de heeren meenden, die 
daars t raks luisterden en zeiden: Zooals de Stuers het zegt, 
laten wij het wel gaan. Wanneer pas bij de behandeling van 
Buitenlandsche Zaken, of althans ongeveer in dien tijd, het ge
achte Kamerlid de heer Vliegen, sprekende over de gebe"rte-
nissen op De Zeven Provinciën, over een ,.schandvlek" ge
sproken heeft, dan spreekt hij in een gloed en in een kleur 

De Voorzitter: Ik verzoek den geachten afgevaardigde zich 
te matigen. 
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De heer Sneevliet: Ik ben buitengewoon matig. Ik vertel de 
geschiedenis. 

De Voorzitter: In de wijze, waarop u de geschiedenis vertelt, 
kunt u matig zijn. 

De heer Sneevliet: Is de vorm, waarin ik deze geschiedenis 
beschrijf, zoo verschrikkelijk';' 

Wanneer zoo'n uitdrukking gecensureerd wordt, dan is zoo'n 
uitdrukking in het wezen van de zaak de noodzakelijke uitkomst 
van een gevoel van verontwaardiging, die door een spreker als 
den heer de Stuers in de Kamer zou kunnen zijn gewekt. Waar 
gaat men naar toe? Het is niet de vraag of een partij getroffen 
wordt, het is de vraag, dat de vrije meeningsuiting verstikt 
wordt hier in het Parlement, juist omdat de voorstellers zooveel 
heil van de preventieve werking verwachten. Ik heb dus be
zwaar tegen het verzwakte voorstel, ook al kan ik vaststellen, 
dat althans onder de voorstellers er waren, die voor de conse
quenties van hun oorspronkelijke gedachte teruggeschrokken 
zijn, dan wel politieke overwegingen hebben laten gelden om de 
basis van dit voorstel te verbreeden. Zooals het nu ligt, zijn 
de termen in art. 71 te vaag voor mij. Ik weet, dat men met 
een sterk element van subjectief aanvoelen zal oordcelen en nog 
wel a la minute, zoodat ik meen, dat wij dezen kant geen stap 
uit moeten, zoomin als wij ook maar één stap moeten zetten 
in de richting van deze in het Reglement van Orde besloten 
vcrvalsching der evangeliën van het Parlement. Ook dit is een 
duidelijke aanwijzing van de inflatie der democratie. Is het een 
motief, dat men in de Indische bladen zoo nu en dan gebruik 
ziet maken van citaten van Kamerredevoeringen? Als dat do 
maatstaf moet zijn, dan geef ik u, Mijnheer de Voorzitter, in 
overweging zich door een bevoegd bureau een aantal kranten
knipsels gedurende langen tijd te laten bezorgen uit do 
Maleische pers en u te laten overleggen alle citaten van Kamer
redevoeringen, die gebruikt worden en die dus dienstbaar ge
acht worden aan de propaganda van den vcrzetsgeest tegen het 
Xederlandsche gezag, dan zult u zien, dat het u ten ecnenmale 
onmogelijk zal zijn om aan de verwachting te beantwoorden, 
die bij de voorstellers aanwezig is, en te meenen, dat het u ge
geven zou zijn op uw eentje of met de leden van de stenografie
commissie uit te maken, welke citaten bruikbaar zouden zijn 
voor de voorlichting van deze Indonesische massa en welke 
niet. Juist omdat eenzijdig gelet is op het gebruik in Indonesië 
zeg ik: De voorstellers moeten begrijpen, dat zij een droeve 
figuur slaan, wanneer zij zelfs een college als dit onderwerpen 
aan de vindingen, zooals zij die met elkaar hebben tot stand 
gebracht. 

Ik eindig met te zeggen, dat ik er zeker van ben, dat dit 
moet worden afgewezen in welken vorm dan ook, en met te 
wijzen op de mogelijkheid, dat men de verminking van liet 
Parlement toch in laatste instantie zou moeten bedrijven in de 
vergadering van het Parlement zelf en door dit Parlement, 

De heer Albarda: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb bij deze 
algemeene beschouwingen slechts enkele korte opmerkingen te 
maken. 

Ik wil beginnen met er mijn blijdschap over uit te spreken, 
dat het vóór het begin van het reces gelukt is de behandeling 
van het voorstel aan te houden, zoodat wij het nu in een andere 
gedaante voor ons krijgen dan waarin het toen bij de Kamer was 
gedeponeerd. Zooals de Kamer weet, het is immers uit het Voor
loopig Verslag gebleken, bestonden bij mijn partijgcnooten en 
mij tegen het oorspronkelijke voorstel een aantal ernstige be
zwaren. Dat was reeds hieruit gebleken, dat niet een vertegen
woordiger van onze fractie had deelgenomen aan de indiening 
van het voorstel. Wanneer het voorstel geen wijzigingen had 
ondergaan, dan zouden wij tot ons leedwezen ons verplicht 
hebben gezien onze stem daartegen uit te brengen. Dat zou ons 
gespeten hebben, en toch zagen wij daarvan de waarschijnlijk
heid, want in de Memerie van Antwoord werd tegenover den aan
drang van onze groep om eenige o. i. belangrijke wijzigingen aan 
te brengen niet de minste tegemoetkomendheid betoond. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1933—1934. — I I . 
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Des te meer verheugt het mij, dat, nu wij eenige weken 
verder zijn, de voorstellers aanleiding hebben gevonden om in 
hun voorstel eenige wijzigingen te brengen en daarmede eenigs
zins te gemoet te komen aan eenige van de bezwaren, die van 
onze zijde en misschien ook wel van andere zijde in het Voor
loopig Verslag waren geopperd. He t doet mij genoegen, dat do 
voorstellers daartoe bereid zijn geweest, want daardoor is de 
mogelijkheid vergroot om dit voorstel tot wijziging van het 
Reglement van Orde in de Kamer te doen aannemen met een 
zeer groote meerderheid. Wij behooren tot hen, die meenen, dat 
in een tijd als dezen, nu de democratie aan zulke ernstige en toe
nemende gevaren blootstaat, aanleiding bestaat om te over
wegen of niet in het Reglement van Orde bijzondere voorzienin
gen moeten worden getroffen ten einde de orde en een vlotten 
gang van zaken in het Parlement te bevorderen. Wij behooren 
dus tot degenen, die meenen, dat inderdaad met het Reglement
van Orde in de hand het Parlement en de parlementaire demo
cratie moeten worden beschermd, maar wij gelooven ook, dat, 
wanneer in het Reglement van Orde wijzigingen met die strek
king worden aangebracht, die wijzigingen moeten hebben de 
instemming van een zoo groot mogelijk deel der Kamer, zoodat 
men zal kunnen spreken van een gemeenschappelijk besluit der 
Kamer, en dat het onjuist zou zijn, wanneer in bet Reglement 
van Orde bepalingen werden opgenomen, die zulke groote be
voegdheden ook geven aan den President, als dit geschiedde door 
een meerderheid, die deze bepalingen aan een groote minderheid 
zou opleggen. Daarom, ik herhaal het, doet het ons genoegen, 
dat de voorstellers met eenige wijzigingen zijn te. gemoet gekomen 
aan enkele van de. bezwaren, die bij ons bestonden. De voor
stellers hebben ons nog niet op alle punten bevredigd, maar ook 
wij willen onzerzijds toonen tot tegemoetkomingen bereid te zijn 
en wij zullen dus niet op alle punten, waarop wij onbevredigd 
zijn gebleven, de bestrijding voortzetten of zelfs de gedachten
wisseling openen. 

Wij willen evenwel aan een paar punten nog onze aandacht 
vijden, waarover ik echter nu niet zal spreken, omdat er bij de 
behandeling van art. 74 gelegenheid zal zijn om onze bezwaren 
tegen het in dat artikel voorgestelde met betrekking tut het 
stenographisch verslag te berde te brengen, en omdat wij op 
art. 74tZ een amendement hebben ingediend, ten einde tusschen
tijdsche opheffing van do verlengde uitsluiting mogelijk te 
maken; punten, waarop ik, wanneer zij straks aan do orde 
komen, hoop terug te komen. 

Ik zou met deze korte verklaring kunnen volstaan, indien 
wij niet een paar groote redevoeringen hadden gehoord, waarin 
de voorstelling werd gegeven, alsof wij hier hebben te, doen met 
een voorstel, dut aan het Parlement zeer belangrijke rechten 
zcu willen ontnemen, een voorstel, dat zou strekken om de 
parlementaire democratie te ondermijnen. 

Het is wel een eenigszins vreemd gezicht, den heer de Visser 
hier een uur lang te zien optreden als verdediger van de parle
mentaire democratie; den heer de Visser, van wien men weet, 
dat, wanneer het ging naar den zin van hem en zijn medeleden, 
van geen Parlement en van geen democratie in Nederland meer 
sprake zou zijn. 

De heer de Visser heeft ons hier onthaald op zeer belang
rijke on leerzame historische beschouwingen, die reeds begonnen 
bij 1644 en waarbij werd stilgestaan bij 1789; buitengewoon 
belangrijk en buitengewoon leer/aam, maar niet ter zake die
nende. Wij hebben hier niet te doen met het verleden, ma,ir 
met het heden. Wij hebben hier te doen met groote nieuwe, 
gevaren, die zich in het verleden niet hebben voorgedaan. Wij 
hebben in dezen tijd te doen met de groote nieuwe gevaren, die 
de democratie bedreigen; gevaren, welke vooral van twee kanten 
komen, van den kant van het communisme en van den kant 
van het fascisme. Deze richtingen maken menigmaal gebruik 
van de methode, om de orde te verstoren in de openbare licha
men, die een democratisch recht uitoefenen, opdat het ver
trouwen van het publiek in het parlementaire stelsel zal worden 
ondermijnd en straks, onder den afkeer bij het publiek, die1 door 
hun stelselmatig werken tegen bet parlementaire stelsel wordt 
versterkt, het parlementaire stelsel zal bezwijken. 

In deze omstandigheden zijn bijzondere maatregelen gewet
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tigd. De maatregelen, welke nu worden voorgesteld, zijn geens
zins pogingen tot aantasting van het recht van vrije meenings
uiting, zooals de heer Sneevliet zei. E r staat in dit voorstel 
niets, dat een lid van de Kamer, dat op ernstige wijze wil mee
werken aan de zaken, welke hier moeten worden behandeld, 
dat op ernstige wijze wil getuigen voor zijn beginselen, daarin 
zou kunnen belemmeren. Deze bepalingen zijn slechts gericht 
tegen excessen, zooals wij in het buitenland op groote schaal 
hebben gezien, waarvan wij in het buitenland het noodlottig 
effect hebben kunnen waarnemen; excessen, welke ook in Neder
land zich reeds in sommige symptomen beginnen te vertoonen 
en die men wil onderdrukken, vóórdat zij hier de afmetingen 
gaan aannemen, die zij in het buitenland tot schade van de 
democratie en van de arbeidersklasse hebben aangenomen. Het 
gaat er om, te voorkomen en zoo mogelijk te verhinderen, dat 
parlementaire rechten worden gebruikt als middelen om de parle
mentaire democratie te sloopen. 

De Heer Aalberse: Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat de 
opmerkingen, welke bij de algemeene beschouwingen over dit 
voorstel zijn gemaakt, geen aanleiding behoeven te geven tot 
een breedvoerige en langdurige verdediging. Wanneer ik de 
algemeene critiek samenvat, welke door enkele sprekers er op 
is uitgeoefend, dan geloof ik, dat, wanneer men hier hoort 
gebruiken uitdrukkingen als „muilkorven", „he t ontnemen 
van de meest essentieele rechten aan de Volksvertegenwoordi
ging, zooals die gewaarborgd zijn in art. 98 van de Grondwet", 
dergelijke uitdrukkingen en beweringen zoo ver van dit voorstel 
af staan, dat het bijna niet noodig zal zijn, daarop nog in het 
bijzonder de aandacht te vestigen. 

De eerste spreker, de heer de Visser, heeft in dit voorstel 
eigenlijk een fascistischen maatregel gezien. Mij aansluitende 
bij hetgeen de heer Albarda zei, geloof ik — ik wil niet zeg
gen, dat het juister zou geweest zijn, maar wel —, dat het mis
schien toch dichter bij de waarheid zou zijn geweest, wanneer 
hij dit een anti-fascistischen maatregel had genoemd. 

In het algemeen kan ik wel zeggen, dat de grondgedachte, 
welke degenen, die dit voorstel hebben gedaan, heeft bezield, 
is geweest: op te komen, ook naar buiten, door maatregelen, 
die hier binnen worden genomen, voor de waardigheid van het 
Nederlandsche Parlement. 

Dat is de eenige bedoeling geweest. Wie achter dit voorstel 
naar iets anders zoekt, kijkt naar spoken. 

Wij hebben bij dit voorstel geen enkele partij en geen enkel 
lid op dit oogenblik op het oog gehad. He t is volkomen te recht 
opgemerkt, dat er in de omstandigheden, waarin wij in de afge
loopen drie maanden hier hebben beraadslaagd over de Eijks
begrcoting en verschillende groote wetten, toch waarlijk geen 
aanleiding was te vinden om nu met dit voorstel te komen. Die 
opmerking is tot zekere hoogte volkomen juist, en ik zou juist 
zeggen, dat toch die opmerking de beste rechtvaardiging is van 
het tijdstip, waarop wij met dit voorstel zijn gekomen. Wan
neer wij incidenten hadden gehad, als waarop wij bij dit voor
stel het oog hebben, en die kort geleden hadden gehad, zou het 
veel moeilijker voor ons zijn geweest, hier te komen met het 
voorstel, dat op bepaalde leden een bepaald stigma zou druk
ken. Zooveel collegialiteit, in de goede en gezonde beteekenis 
van het woord, is er bij alle meeningsverschil in het Nederland
sche Parlement altijd geweest, dat het velen van ons tegen de 
borst zou hebben gestooten onder die omstandigheden met een 
voorstel als dit te komen. Maar juist de groote rust en kalmte, 
waarin wij die begrootingsbeschouwingen hier hebben kunnen 
houden, hebben gemaakt, dat juist nu de goede sfeer er was 
om te zorgen voor de toekomst, dat ook in de toekomst, wan
neer de gemoederen misschien eens wat meer verhit mochten 
worden, de Voorzitter voor de handhaving van de orde de meest 
noodzakelijke middelen tot zijn beschikking heeft. 

Nu peet' ik onmiddellijk toe, dat de tijden verschillend kun
nen zijn, en het eene oogenblik de Voorzitter van een vergade
ring als deze met veel minder toe kan om de orde te hand
haven dan in een anderen tijd. In het Fransche Parlement 
is het eens voorgekomen, dat de Voorzitter op een oogenblik, 

(Aalberse.) 
dat de Minister op een geweldige manier gehinderd werd door 
interrupties, om de orde te handhaven alleen deze bedreiging 
gebruikte: als de hoeren voortgaan met interrumpeeren, zal ik 
hun meteen het woord geven. Onmiddellijk was het doodstil en 
niemand waagde het meer een interruptie te plaatsen. Dat was 
nog in de dagen, dat men er eenigszins tegen opzag in het 
Parlement het woord te voeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Als dat middel in dozen tijd door u 
gebruikt zou worden, zou het wel eens een precies averechtschc 
uitwerking kunnen hebben, vooral wanneer wij erg sterk ge
rantsoeneerd worden. 

Wat is er waar van de voornaamste opmerking, die gemaakt 
is, nl. dat dit voorstel zou geven een beknotting van de rechten 
van de leden van het Parlement en dat het daarom zooal niet 
met de letter, dan toch met den geest van art. 98 van de Grond
wet in strijd zou zijn? Ik geloof toch, waar wij hier als 
fatsoenlijke menschen onder elkaar verkeeren, gerust te mogen 
zeggen, dat van die bewering niets, maar dan ook absoluut niets 
aan is. Men kan niet zeggen, zonder elkaar eigenlijk te beleedi
gen, dat door dit voorstel ook maar één lid van dit Parlement 
in zijn vrije wijze van uiting wordt belemmerd. Want wie zal 
zeggen, dat hot tot de vrijheid van uiting in het Parlement, 
zooals bedoeld is in de Grondwet die ter handhaving neer te 
leggen, behoort, dat ntèn beleedigingen tegen elkaar of tegen 
Eegeeringspersonen uitspreekt, dat men hier mag opruien tot 
onwettige daden? Iets anders hebben wij niet gezegd? Wij heb
ben gezegd: dat zijn de redenen, waarom de Voorzitter iemand 
het woord mag ontnemen, hem voor dien dag mag uitsluiten, 
waarop den volgenden dag de Kamer kan besluiten, op voorstel 
van den Voorzitter, om die uitsluiting nog gedurende eenige 
dagen, die men kan vaststellen, te verlengen. Is er nu iemand, 
die prijs stelt op behoorlijke en in den vorm gehouden beraad
slaging in het Nederlandsche Parlement, die zich daardoor nu 
gemuilkorfd kan gevoelen en beroofd van zijn vrijheid van 
mceningsuiting in dit Parlement? Ieder zal toch verstaan, dat 
het woord vrijheid iets anders is dan het woord bandeloosheid. 
Daarom moet ik vooral den heer Sneevliet danken voor den 
krachtigen steun, dien hij aan dit voorstel heeft gegeven na de 
rede van den heer de Visser, die had gezegd: de scherpste 
critiek moet hier mogelijk zijn en die is met dit voorstel niet 
meer mogelijk. 

De heer Sneevliet nu heeft uit de Hnndcl'nigcn een passage 
aangehaald. Ik was dien middag in de Kamer aanwezig, toen 
die rede van den heer de Stuers uitgesproken werd, en ik kan 
wel zeggen, dat die rede zoo'n indruk maakte, dat verschillende 
Ministers bleek aan de tafel zaten, verschillende Kamerleden 
hoogst ontdaan waren; die rede was dus in mijn herinnering ook 
altijd wel blijven leven. De heer Sneevliet heeft nu het scherpste 
deel van die rede hier voorgelezen. Ik heb zitten luisteren en 
ik heb bij alles, wat hij daaruit voorlas, geen enkelen zin, geen 
enkel woord gehoord, waaraan volgens dit voorstel, zooals het 
hier ligt, de Voorzitter het recht zou kunnen ontleenen om dien 
spreker op grond van beleedigingen of van het opwekken van of 
aansporen tot onwettige daden het woord te ontnemen. Die rede 
van den heer de Stuers kan, na de wijziging van het Reglement, 
precies op dezelfde wijze gehouden worden als zij toen onder 
groote consternatie gehouden is hier. 

Hoe kan men hier nu spreken van het ontnemen van het vrije 
woord, van het onmogelijk maken van het uitoefenen van 
scherpe critiek op Eegeeringsdaden? Dat blijft geoorloofd en dut 
recht van scherpe critiek moet het Nederlandsche Parlement 
zich ook wel degelijk reserveeren; ook dat is een groot volksbe
lang. Maar wil de Kamer het moreele recht behouden om scherp 
tegenover de daden van een Eegeering op te treden en daarop 
critiek uit te oefenon, dan zal het juist des te meer noodig zijn, 
dat men dit doet in een waardigen vorm, dat men zich onthoudt 
van persoonlijke beleedigingen, dat men zich niet schuldig 
maakt aan dingen, waarmede men buiten deze Kamer strafrech
telijke feiten zou plegen, ook al kunnen wij daarvoor door de in 
de Grondwet neergelegde immuniteit niet vervolgd worden. De 
groote vrijheid van spreken hier, zonder vrees, dat men met de 
Eegeering of met de Justitie in aanraking zal komen, is juist een 
bewijs van vertrouwen in de Volksvertegenwoordiging, maar dat 
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recht heeft als absoluut aequivalent den plicht, dat wij van dat 
recht een moreel gebruik maken. En het gebruik maken van be
ieediging, opruiing en het op slinksche wijze aansporen tot on
wettige daden, dat alles behoort, naar mijn meening, tot dat
gene, dat maakt, dat de positie van het Parlement tegenover de 
Regeering verzwakt wordt, maar vooral, dat het aanzien van het 
Parlement bij het Nederlandsche volk naar beneden wordt 
gehaald. 

Ik heb één uitdrukking van den heer de Visser met genoegen 
gehoord, nl. toen hij zeide: ach, men moet er toch rekening 
mede houden, dat wij hier te doen hebben met dat kalme Neder
landsche Parlement. Dat acht ik volkomen juist. Daar kunnen 
wij rekening mede houden, maar des te minder begrijp ik, dat 
die zelfde spreker, die zoo'n verstandige opmerking op dit punt 
maakte, even daarna zeide, dat door deze Reglementswijziging 
de meerderheid van de Kamer de oppositie door het verwijderen 
van leden zou kunnen verzwakken. Nu vraag ik toch di t : wij 
zijn Nederlanders hier bij elkander zijnde; wie van ons gevoelt 
niet, dat wat het meest tegen den loyalen, nobelen Nederland
schen aard ingaat, juist is, dat de meerderheid, die toch aldus 
numeriek een macht heeft, van dergelijke bepalingen misbruik 
zou gaan maken — dat zou het toch zijn, in grove mate — om 
de minderheid nog van eenige stemmen te gaan berooven? Wan
neer de heer de Visser zoo spreekt over het Nederlandsche Par
lement, met onze Nederlandsche bedaardheid en kalmte, moge 
hij ook bedenken, dat wij ook nog andere eigenschappen van 
het Nederlandsche volk hier medebrengen, nl. dat wij eerlijk en 
loyaal tegenover elkaar, en zeker als meerderheid tegenover 
minderheid, altijd optreden. Daarom geloof ik ook, dat, wanneer 
de geachte afgevaardigde dit als gevaar ziet, dit de meest 
ernstige hersenschim is, die de geachte afgevaardigde tegen dit 
voorstel heeft aangevoerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu zijn er ook enkele opmerkingen 
gemaakt speciaal over de artikelen. Ik zou daarover willen 
zwijgen, maar ik moet toch één opmerking maken. 

De heer Sneevliet heeft gezegd, dat wij ons voorstel, zooals 
het oorspronkelijk luidde, door de Nota van Wijziging hebben 
verzwakt. Het is mogelijk, dat die indruk is gewekt. Toch is 
ook dat meer schijn dan wezen, want wanneer men goed leest 
wat door de voorstellers in hun Memorie van Antwoord is op
gemerkt, dan meen ik te mogen zeggen, dat wij, na ons beraden 
te hebben, ons voorstel niet hebben verzwakt, maar alleen, dat 
wij de redactie van het artikel hebben gebracht in overeenstem
ming met de bedoeling, welke van het begin af aan heeft voor
gezeten, en zooals deze blijkt uit de toelichting, maar vooral 
uit de Memorie van Antwoord. Waarover gaat het'? Dat in dat 
artikel gezegd wordt, dat het aansporen tot onwettige handelin
gen zelfs kan gebeuren door het betuigen van instemming. De 
oorspronkelijke tekst was ruimer. E r stond alleen: het blijk 
geven van instemming met onwettige handelingen, maar uit de 
toelichting en vooral uit de wijze, waarop het in de Memorie 
van Antwoord verdedigd is, blijkt duidelijk, dat de bedoeling van 
de voorstellers met het willen doen opnemen van die bepaling 
iu het Reglement niet was, dat dit geheele breede veld zou wor
den bestreken, maar alleen, dat de klaarblijkelijke bedoeling van 
dengene, die zich daaraan schuldig maakt, was aan te sporen 
tot de onwettige handelingen, waarmede men instemming be
tuigt. Toen ook gebleken was, dat deze ietwat ruime redactie 
een groot struikelblok voor vele leden was en wij moesten erken
nen, dat de redactie, die wij voorstelden, ruimer was dan het 
begrip, dat wij hadden bedoeld, hebben wij in deze gewijzigde 
redactie precies gezet wat wij oorspronkelijk ook bedoelden met 
liet artikel. Wij geven dus toe, dat formeel van een verzwakking 
kan worden gesproken. Wanneer men aanneemt, dat het eerst 
voorgestelde letterlijk in zijn volle strengheid bedoeld was, dan 
is het een verzwakking, maar wanneer men vraagt, wat de be
doeling geweest was van de voorstellers, dan staat er nu in wat 
wij oorspronkelijk met de ruimere redactie bedoelden. 

Mijnheer de Voorzitter! Na deze korte opmerkingen geloof ik, 
dat ik de aanneming van dit voorstel aan de leden van de Kamer 
mag aanbevelen. 

Do heer de Visser: Mijnheer de Voorzitter! De eerste onder
teekenaar heeft het voorgesteld, alsof eigenlijk de inhoud van dit 
voorstel van vrij onschuldige beteekenis was en geen belangrijke 
verandering in de verhoudingen hier in het Parlement zou bren
gen. Ik herinner slechts aan het laatste van hetgeen de geachte 
spreker heeft opgemerkt, nl. dat zelfs bij het gewijzigd ontwerp 
van een verzwakking van de opvatting, zooals de voorstellers die 
hebben bedoeld, geen sprake is. Ik zou willen zeggen: Daar kan 
de heer Albarda, die zich met zijn fractie reeds heeft vastgelegd, 
het mee doen, want in de wezenlijke verhouding van het voor
stel komt geen wijziging. Alleen reeds uit de tweede alinea van 
art. 71 van de nieuwe editie ziet men, waar men in dit Parlement 
naar toe gaat. Meer handig dan juist heeft de geachte voorsteller 
nagelaten een antwoord te geven op een reeks van vragen, die 
ik daaromtrent heb gesteld. In de tweede alinea staat immers: 

„Wanneer een lid zich beleedigcnde uitdrukkingen veroor
looft, de orde verstoort," — dat laat ik nog daar, maar dan 
krijgt men het belangrijkste, waarop de spreker de aandacht 
vestigde — ,,of, zij het slechts door het betuigen van instem
ming, aanspoort tot onwettige handelingen " . 

Ik heb daaromtrent een reeks van vragen gesteld. Ik heb 
gevraagd, wat onwettige handelingen zijn en waar men zijn 
instemming mee kan betuigen. Ik heb aangetoond, dat, als ons 
het woord wordt ontnomen, omdat wij b.v. instemming betuigen 
met daden van verzet van de arbeiders en dergelijke, dan wordt 
dat een stuk klasserecht in dit Parlement. Terwijl anderen, die 
ook instemmen met onwettige handelingen c n dus daarmede hun 
sympathie betuigen, maar wanneer dit haUv....ingen zijn, die in 
overeenstemming zijn met de algemeene begeerten, die de bour
geoisie of burgerlijke vertegenwoordigers er op na houden, dat 
ongestoord zullen kunnen doen. Ik heb daarvoor een aantal zeer 
practische voorbeelden genoemd, ontleend aan de politieke prac
tijk van de partij en de richting, waartoe de geachte eerste onder
teekenaar van dit voorstel behoort. 

Ik heb dat toegelicht met voorbeelden van andere polilici, 
hier aanwezig, maar de geachte voorsteller is zoo verstandig 
geweest dat maar buiten bespreking te laten, want daarop kan 
hij geen antwoord geven. Hij heeft gesproken van hier eerlijk, 
oprecht en ronduit voor zijn meening uitkomen. Ik vraag hem: 
indien door een wettelijk instituut een handeling gepleegd wordt, 
ingaande tegen de diepste geloofsovertuiging van den geachtcn 
eersten onderteekenaar van het voorstel, zal hij zich dan bukken 
voor dat wettelijk voorschrift of zal hi] zijn geloofsovertuiging 
volgen? He t antwoord behoeft hij niet eens te geven, want reeds 
het stellen van de vraag geeft het antwoord. Als het hem waar
achtigheid is met zijn geloofsovertuiging, zal hij zeggen : aan een 
wet, die ingaat tegen mijn geloofsovertuiging, zal ik weerstand 
bieden. Dat is de hoogste overtuiging van den geachten voor
steiler, en daarvoor kan ik respect hebben, maar als wij zien de 
toepassing van onze beginselen naar onze hooeste overtuiging 
en wij zouden daarmede onze instemming betuigen, dan komt 
de klasse-uitspraak van dit Reglement van Orde; dat wordt niet 
gewaardeerd niet alleen, maar het wordt schei]) veroordeeld, en 
dan ontneemt men aan zoo iemand het recht om zijn meening 
te geven. 

Hierin ligt de kern van het vraagstuk en het is den geachten 
voorsteller niet gelukt om op dat punt ook maar eenige klaarheid 
te brengen. Hij zegt nu. dat de mogelijkheid tot de scherpste 
criüek blijft bestaan. Die critiek. ik heb dat ook weer met voor
beelden aangetoond, kan bestaan in de aantasting van de hoogste 
dragers van het gezag. Het kan parlementair noodzakelijk zijn 
den hoogsten Minister en de draagster van de kroon te criti
seeren, als dat is in het belang van de massa, die wij vertegen
woordigen. 

Met dit Reglement van Orde heeft de Voorzitter, vóórdat 
men er toe is om zijn critiek uit te spreken en om zijn in staat 
van beschuldiging stellen te formuleeren, de gelegenheid om t" 
zeggen: ik ontneem u het woord. Ik weet uitdrukkelijk, dat de 
geachte voorsteller het waarschijnlijk heelemaal niet kwaad be
doelt, dat kan mij ook eigenlijk niets schelen, maar indien m u 

N hier in het Parlement, dut is toch tul vun malen gebeurd, slechts 
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den naam noemt van een bepaalden functionaris, indien men 
slechts aanduidt een bepaalde qualiteit, bijv. de draagster van 
de Kroon, dan hoort men oogenblikkelijk al den Voorzitters
hamer, die eenvoudig af klopt, en zegt de Voorzitter: dat komt 
hier niet te pas om dat aan de orde te stellen. 

Waarom niet? Dat kan wel degelijk in verband met de ver
houdingen, waaronder wij verkeeren, dringend noodzakelijk zijn. 
He t staat wel vast, dat dergelijke vormen van critiek en in-staat
van-beschuldiging-stelling, ik zal niet zeggen nu absoluut 
onmogelijk worden, want. om nu maar alleen voor onze fractie te 
spreken, om dat heelemaal onmogelijk te maken, zou men een 
muilkorf moeten hebben, die hermetisch gesloten zou zijn, en dat 
is hat nog niet; maar, dat het een zeer belangrijke .belemmering 
is voor de uitoefening van de meeningsuiting, dat wij niet in 
volstrekte openlijkheid zullen kunnen uitkomen en getuigen van 
ons revolutionnair standpunt, staat wel vast. Wij zullen zelfs 
zeer moeilijk instemming meer kunnen betuigen met revolution
naire daden. De geachte voorsteller weet wel, dat ook hij zal 
kunnen instemmen met onwettige handelingen, dat hij onwet
tige handelingen in tal van omstandigheden hoogelijk kan res
pecteeren, maar hij weet ook wel zeker, dat hem daarvoor geen 
moeilijkheden in den weg zullen worden gelegd. Dat is juist ons 
groote bezwaar, dat, wat men ook in de algemeene recht
spraak aantreft, die klasse-toepassing van betaalde maatrege
len, zich ook hier zal gaan voltrekken. Daarom blijven wij 
ons met de meest volkomen kracht tegen deze maatregelen 
verzetten. He t is heel erg, dat de tegenwoordige sociaal-demo
cratie, hoewel de voorstellers zeer nadrukkelijk nebben omschre
ven, dat hetgeen zij in het gewijzigd voorstel hebben vastgelegd 
in wezen geen verandering is of een verzwakking van hetgeen 
zij bedoelden voor te stellen — dat heb ik ook in eersten termijn 
in het licht gesteld — het is heel merkwaardig, dat een man, 
die nog kort geleden sprak van de „dappere ongehoorzaamheid" 
nu is gekomen tot de dapperheid van de gehoorzaamheid, dat de 
sociaal-democratie nu meegaat met al degenen, die ingaan tegen 
wat tot dusver revolutionnair ook in het Parlement mogelijk was. 

Als men durft te beweren, dat ik hier heb staan te verdedigen 
de democratie, dan wil ik wel verklaren, dat ik heelemaal die 
burgerlijke democratie hier niet heb verdedigd. 

Ik heb aangetoond wat het proces van groei van de burger
lijke democratie en het parlementarisme is als resultaat van 
do burgerlijke wijze van optreden tegen de oude machthebbers 
en bij de vestiging van hun nieuwe macht. Ik ontken zelfs, 
dat er in deze kapitalistische maatschappij van feitelijke demo
cratie sprake kan zijn. Feitelijke democratie, dit moet ook de 
heer Albarda nog leeren, kan er pas komen onder de dictatuur 
van het proletariaat, dat wil zeggen als de proletarische massa 
de baas is, want democratie en heerschappij van de meerderheid 
is gelijkgerechtigdheid. Al die essentieele grondslagen van de 
waarachtige democratie kunnen alleen werkelijkheid worden, 
als de massa dan ook werkelijk de baas is, als er is proleta
rische heerschappij. Dus dat ik zou opgetreden zijn voor de 
schijndemocratie van de burgerlijke formatie, die men daar
onder verstaat, is volkomen mis. Maar ik stel wel vast, dat 
zelfs met deze schijndemocratie, die in het proces van do maat
schappelijke ontwikkeling noodig was voor de verovering van 
de machtsposities, waartoe de bourgeoisie moest komen, in dit 
lijdsgewricht — en dat is het merkwaardige verschijnsel in 
dezen tijd — met de tegenwoordig nog geldende maatregelen 
van zoogenaamde democratische rechten en zoogenaamd demo
cratisch bestuur de bourgoisie niet meer toe kan en zij daarom 
grijpt naar steeds meer beperkingen van die oude rechten van 
burgerlijke z.g.n. democratie en fasciseert zij den burgerlijken 
staat, evenals het Parlement. Wanneer de geachte opponent 
tegenover mij de opmerking maakt, dat juist dit voorstel vol
komen antifascistisch is, kan het zijn, dat hij zicli dat in zijn 
professorale hoofd heeft geformuleerd, maar in de practijk is 
het precies het tegendeel. 

De Voorzitter: Ik verzoek den geachten afgevaardigde de 
uitdrukking „professoraal hoofd" terug te nemen. 

De heer De Visser: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil gerust 
ook wel zeggen, dat de gachte afgevaardigde de gedachte in zijn 

(de Visser e. a.) 
hoofd heeft geformuleerd, dat hij met dit voorstel het fascisme 
bestrijdt, maar hierbij is liet zoo, dat hij zich verbeeldt het 
fascisme te bestrijden door juist fascistische maatregelen toe 
te passen. 

Dit is slechts een begin van de inperking van de parlemen
taire rechten en ik vermoed zoo, dat wij niet al te ver meer 
weg zijn van een ander politiek tijdperk. Als ik mij herinner 
wat de geachte Minister-President in de Eerste Kamer heeft 
toegezegd aan dat deel van de Staten-Generaal omtrent het
geen wij zullen krijgen, bijv. een commissie van onderzoek 
over de vertegenwoordigers in het Parlement, dan geloof ik, dat 
dit de eerste etappe is, wij dan de tweede krijgen en dat wij 
dan zien, dat deze hceren sociaal-democratische afgevaardig
den, handhavende de burgerlijke z.g.n. democratie, gelijk
schakclen in het fasciseeringsnroccs, en, zooals ik het zooeven 
zei, van de dappere ongehoorzaamheid tot de dappere gehoor
zaamheid zijn verworden. 

De heer Sneevliet: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb slechts 
drie opmerkingen te maken in verband met hetgeen door de 
heeren Aalberse en Albarda is gezegd. 

De eerste opmerk-ing raakt de vraag: was het betoog van den 
geachten afgevaardigde den heer Aalberse sterk, toen hij onder 
verwijzing naar het citaat van den heer de Stuers verklaarde, 
,,daar hebt u juist het bewijs van wat allemaal gezegd kan 
worden en het blijkt, dat het dus met die meeningsvrijheid er 
hier nog niet zoo slecht voor s t a a t " ? 

Do geachte afgevaardigde heeft echter zelf in een ander deel 
van zijn betoog verklaard, dat de toepassing van dat recht van 
meeningsuiting zeer sterk aan bepaalde invloeden en omstan
digheden gebonden is. Het gaat er voor mij om, en de proef 
zou gemakkelijk te nemen zijn, te bewijzen, ook met dit voor
stel, dat de democraten, die meenen den democratischen vorm 
te handhaven en daarvoor een bepaalde leuze gevonden hebben, 
o. a. De Standaard: „Hoog de democratie tegen de gevaren 
van links en rechts" , in de practijk met een opeenvolging van 
maatregelen slechts een schim van die vrije meeningsuiting 
overlaten. 

Ik zou de proef kunnen nemen, wanneer ik op dezelfde wijs 
als door den heer de Stuers in 1911 is gedaan, het incident, het 
ongeluk, de ramp, de catastrophe zou beschrijven van 
10 Februari 1933, belichten zou ten volle en in bijzonderheden, 
wat daar in feite heeft plaats gevonden, en ik drukte mij even 
correct uit als de heer de Stuers, ik ben er zeker van, dat er in 
dezen tijd niet alleen geen sprake meer zou zijn van een sid
dering, in verband met wat door gezagswaan ongelukkigerwijze 
was aangericht, maar dat men te maken zou krijgen met een 
smoren van de stem van verontwaardiging, die zich in verband 
met die gebeurtenissen wilde laten hooren. Het staat voor mij 
vast, ik zal de proef een keer nemen, dat in de redevoeringen 
van den heer de Stuers over Indië te vinden zijn de duidelijke 
voorbeelden, waaruit te demonstreeren is de inflatie van de 
democratie in het bewustzijn van de democraten en daarom 
gaat het. Ik betreur het, dat de heer Aalberse niet nader is 
ingegaan op mijn hoofdbezwaar: de preventieve werking van 
deze bepalingen. Waar is de logica? De geachte afgevaardigde 
probeert te bewijzen, dat er maar weinig van belang verandert; 
daaraan klampt de heer Albarda zich dankbaar vast om op zijn 
beurt te verklaren: er verandert maar weinig. 

Dat hebben wij dus van beide sprekers gehoord, maar als er 
dan weinig verandert, welke heilzame preventieve werking ver
wacht men dan van dat weinige, dat er verandert? Als er dan 
zoo weinig verandert, wil dan die geachte voorsteller de moeite 
nemen nader duidelijk te maken, welk heil van preventie hij in 
zijn voorstel ziet, wanneer in feite zóó weinig verandoi-t, dat de 
sociaal-democratische bewonderaars van de democratie'er geen 
gewetensbezwaar tegen hebben. Welke preventieve werking 
wordt van die onbeduidende dingen verwacht? 

Het derde punt gold de bereidverklaring van den heer Albarda 
om in verband met de wijzigingen, die tot de juiste proporties 
zijn teruggebracht in het betoog van den heer Aalberse, zijn stem 
aan dit voorstel te geven. Of men de leuze aanheft : '„vóór de 
democratie, tegen de gevaren van links en rechts" , dan wel of 



Vel 317, 1227 Tweede Kamer. 

35ste VERGADERING. — 14 FEBRUARI 1934. 

231. Voorstel van den heer Aalberse c.s. tot wijziging van het Reglement van Orde der Kamer. 

(Sneevliet e. a.) 

men de leuze aanheft: „tegen de gevaren van fascisme en com
munisme", in beide gevallen krijgen wij meer of minder sterk 
— dat is een gradueel verschil — te maken met inflatie van de 
democratie. Daaraan is geen ontkomen. In den grondslag, waarop 
de sociaal-democratie gepoogd heeft harerzijds door agitatie in de 
massa een soort garantie te scheppen voor de democratie, ont
leend aan burgerlijke instellingen, moet men in dezen tijd een 
groot gevaar zien, omdat het de verbinding van noodzakelijke 
krachten in de arbeidersbeweging absoluut tegenhoudt en het de 
arbeidersklasse zal moeten zijn, die voor die democratische 
rechten en vrijheden ten slotte met consequenties zal hebben op 
te komen. 

He t is een fout in den gedachtengang, wanneer men meent 
•— men werkt dan alleen maar op schijnsucces — een soort hou
vast te hebben in het feit: er zijn voorstanders van machts
verovering en vestiging van de proletarische dictatuur, van het 
scheppen van de voorwaarden voor den overgangstijd, die in dezen 
tijd nog opkomen voor democratische rechten en vrijheden. Wij 
achten ons zeker, voor wat ons deel betreft, geroepen om die demo
cratische rechten en vrijheden, die zwaar aan ondergang zijn 
blootgesteld, zoo lang mogelijk te verdedigen en intact te houden 
en het is mede op grond daarvan, dat wij het als een groote fout 
zien in de gestie der sociaal-democratie, als een totale ver
loochening van de methoden, die men bijv. vandaag den dag in 
Oostenrijk toepast, dat men zoo gemakkelijk op den lijmstok is 
gaan zitten, die door den heer Aalberse met het aanbrengen 
van die wijziging, die geen wijziging was, aan de heeren is voor
gehouden. Ik betreur het, dat in het sociaal-democratische kamp 
geen stemmen weerklinken, waaruit kan worden afgeleid, dat 
men in dat kamp ook verdedigers heeft — want die differentiatie 
zal noodwendig moeten komen —, die bereid zijn om de demo
cratie op meer afdoende wijze te beschermen dan door het over
nemen van de verantwoordelijkheid, die anders zoo zwaar op de 
vrijzinnig-democraten zou neerkomen, door de sociaal-demo
craten zelf. In feite hebben daarmede de voorstellers een be
langrijk succes verkregen, al doet dat niets af aan dit feit: zij 
vergissen zich grondig, wanneer zij meenen, dat zij met dczeu 
maatregel geen koren dragen op den fascistischen molen. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: In de voorgestelde wijzigingen van de artikelen 
71 en 72 is, na het verschijnen van het verslag, door de voor
stellers wijziging gebracht. Naar ik verneem, heeft de Commissie 
van Rapporteurs tegen deze wijzigingen geen bezwaar. 

De voorgestelde wijzigingen van de artikelen 71 en 72 worden 
achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

De voorgestelde wijziging van artikel 73 wordt zonder beraad
slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over de voorgestelde invoeging van een nieuw 
artikel 74, luidende: 

„De Voorzitter is bevoegd te gelasten, dat in het steno
graphisch verslag van de beraadslaging der vergadering niet 
worden opgenomen de gedeelten van het gesprokene, die 
hem tot het nemen van een of meer der in de artikelen 
71 en 72 genoemde maatregelen aanleiding hebben gegeven. 
Alvorens hiertoe over te gaan, pleegt de Voorzitter overleg 
met de leden der Kamer, die zitting hebben in de Commissie 
voor de Stenographie.'

De heer Albarda: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb tegen dit 
voorgestelde artikel enkele bedenkingen. Dit artikel bepaalt, dat 
den Voorzitter de bevoegdheid zal worden verleend om, nadat 
hij met de leden van de Commissie voor do Stenographie over
leg heeft gepleegd, de woorden, die aanleiding hebben gegeven 
tot het ontnemen van het woord, te doen weglaten uit de 

Handelingen der Staten Generaal. — 1933—1934. — I I . 

(Albarda.) 
Handelingen. Ik heb tegen die bepaling bezwaar. In de eerste 
plaats schijnt het mij toe, dat het voorstel op dit punt blijk 
geeft van een al te groote bezorgdheid; deze bezorgdheid nl., 
dat door het opnemen van de gewraakte uitdrukking in het 
stenograpisch verslag onrust kan ontstaan of onrust zal wor
den bevorderd. Indien men inderdaad het geheim wilde doen 
bewaren omtrent incidenten, die in de Kamer hebben plaats 
gehad, dan zou men over de macht moeten beschikken om 
allen leden het zwijgen op te leggen, maar ook om de pers te 
verbieden van het voorgevallene eenige melding te maken. Ik 
hoop, dat niemand in de Kamer er aan zal denken om de vrij
heid van de pers op dit punt ook maar in het geringst te beper
ken, en dat de vrijheid van de pers onbeperkt zal blijven 
bestaan. Wanneer zich in de Kamer een incident voordoet, 
worden daarvan in alle bladen, die in Nederland verschijnen, 
aanstonds zeer kleurige verslagen gegeven. Er is nu eenmaal 
bij de journalisten begrijpelijkerwijze een even groote belang
stelling voor incidenten als er bij het publiek bestaat. Dat die 
belangstelling van de journalisten zoo groot is, komt hieruit 
voort, dat men moet voldoen aan den smaak van het publiek. 
De couranten, die zich in dit opzicht een zeer groote soberheid 
zouden opleggen, zouden waarschijnlijk in een slechte concurren
tieverhouding komen te staan tegenover de andere bladen. Wan
neer de journalist van een courant zich matig zou interesseeren 
voor incidenten, zou de uitgever van de courant waarschijnlijk 
daarover wel een opmerking maken. Zoo zijn de verslaggever 
genoodzaakt om, wanneer er iets voorkomt, dat aanleiding 
geeft tot incidenten, daarvan verslag te geven. De verslagen 
van de incidenten nemen in de verslagen van de Kamervergade
ringen in den regel een groote plaats in. Interrupties — som
mige leden speculeeren zelfs daarop — worden in de verslagen 
dikwijls vermeld op een wijze, die haar belang verre overtreft en 
waarbij de berichtgeving omtrent de redevoeringen zelf er som
tijds slecht afkomt. Ik verwijt dit den journalisten niet. Ik 
begrijp heel goed, hoe dat komt. In de couranten zullen wij dus, 
wanneer incidenten voorkomen, opzienbarende verslagen zien 
gegeven. Die verslagen zijn volstrekt niet altijd betrouwbaar, 
want een incident gaat gepaard met rumoer en verwarring en 
daardoor is een journalist niet altijd mogelijk, vooral niet in 
een zaal als deze, met slechte accoustiek, om precies te verstaan 
wat er gebeurt, zoodat, wanneer zooiets is voorgevallen en men 
de verslagen in de verschillende couranten vergelijkt, eenige 
verschillende lezingen van het geval worden gegeven. In den 
regel — en hierop wil ik de aandacht vestigen — zijn die lezin
gen meer sensationeel dan de lezing, die in het officieel verslag 
wordt aangetroffen. 

Wanneer men dus meent het opnemen in het stenogram van 
uitlatingen, die tot ingrijpen van den Voorzitter aanleiding heb
ben gegeven, te moeten verhinderen, dan zal men door dit weg
laten zijn doel niet bereiken, want dan circuleeeren er bij het 
publiek allerlei lezingen van het geval, die heel dikwijls te goeder 
trouw minder juist zijn, maar die ook wel eens te kwader trouw 
aangedikt zijn, waardoor een ernstiger onrust kan worden ver
wekt dan wanneer, ter controle ook van wat de couranten ver
tellen, het officieel verslag verschijnt, dat het gebeurde tot de 
juiste proporties terugbrengt. Men schijnt bevreesd te zijn, dat 
de Handelingen vooral mcdedeelingen van het voorgevallene en 
dus afgekeurde en gewraakte woorden zullen brengen in krin
gen, die door de pers niet gemakkelijk worden bereikt. Door de 
voorstellers schijnt ook aan Indië te zijn gedacht. Men wil voor
komen, dat gevaarlijke dingen, die hier zijn gezegd, in Indië een 
zekere gemoedsbeweging kunnen veroorzaken. De Voorzitter 
moet, door toepassing van het Reglement van Orde, voorkomen, 
dat die uitlatingen in Indië bekend worden gemaakt. Ik heb nooit 
geweten, dat de Handelingen zoo verspreid waren in Indië. In 
Nederland zelfs is het aantal personen, die de Handelingen lezen, 
tegenwoordig zeer gering, in onderscheiding met den goeden tijd 
van ongeveer 'M jaar geleden, toen de Handelingen op vrij ruime 
Behaal werden gelezen. Ik betreur, dat dit niet meer het geval is. 
In Indië zijn de Handelingen echter geen dagelijkschc lectuur. 
Men vreest nu, dat de pers in Indië uit do Handelingen zal over
nemen. Maar wanneer de pers uit de Handelingen overneemt, 
wat in de Kamer geschied is, dan zal zij niet alleen de afgekeurde 
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woorden overnemen, maar dan zal zij ook melding maken van 
het gevolg, dat aan die uitlating is gegeven, van de uitspraak, 
die naar aanleiding daarvan door de Kamer is gedaaan, zoodat, 
wanneer men zulJv een uitlating als vergif moet beschouwen, 
het tegengif tegelijkertijd wordt toegediend. 

Het is niet alleen een blijk van overdreven bezorgdheid en 
ondoelmatig, wat de voorstellers in dit artikel ons aanbieden, 
maar het is ook verkeerd om deze reden. Op hetgeen uit de 
Handelingen zal worden weggelaten, kan in den gedachtengang 
van het Reglement van Orde een zeer zware sanctie volgen, deze 
nl., dat aan een lid der Kamer voor een dag, misschien ook voor 
langoren tijd, de rechten van den Volksvertegenwoordiger worden 
ontnomen. 

Dit is geen geringe zaak, dit is een zeer ernstige maatregel. 
Wanneer zulk een maatregel wordt genomen, dan moet er toch 
een officieel proces-verbaal zijn van de handeling, die tot dien 
maatregel aanleiding heeft gegeven. In het voorstel van de voor
stellers wordt zulk een proces-verbaal niet gemaakt, althans 
niet in een vorm, waarin het voor iedereen is te raadplegen. Men 
zal dan, ter verdediging van het beleid van den Voorzitter en 
van liet daarop gevolgde besluit der Kamer, zich moeten be
roepen op courantenverslagen, die omtrent dit punt — het is 
een rumoerig voorval, een bewogen incident — onnauwkeurig 
moeten zijn. Dat lijkt mij volkomen onjuist. Het moet officieel 
vaststaan, welke uitlating, welke rede, welke interruptie van het 
lid aanleiding heeft gegeven tot een zoo ernstig besluit. Dat mag 
ook niet geheim blijven, want wanneer een lid der Kamer zich 
schuldig maakt aan een zoo ernstige overtreding van het Regle
ment van Orde, dat hij wordt uitgesloten, misschien voor langen 
tijd, dan moet hij zich ook kunnen verantwoorden tegenover 
zijn kiezers. Hij is toch de vertegenwoordiger van een deel van 
het Nedcrlandsehc volk en dat deel van het Nederlandsehe volk 
heeft het recht, te weten, waarom zijn gekozen vertegenwoordi
ger is uitgesloten van deelneming aan de parlementaire werk
zaamheden. Do verantwoording van den uitgeslotene en het 
vormen van het oordeel door zijn kiezers kunnen alleen op 
goede gronden plaats hebben, wanneer in het officieel steno
gram, dus ook in de Handelingen, de gewraakte uitlating is 
opgenomen. 

Om al deze redenen zijn mijn partijgenooten en ik niet bereid 
om aan de totstandkoming van dit artikel mede te werken. Wij 
zullen, mocht het in steming komen, daartegen onze stem uit
brengen; maar ik zou het op prijs stellen, indien de voorstellers 
in onze bezwaren, die, naar ik gerust durf te veronderstellen, 
ook door leden van andere fracties worden gedeeld, aanleiding 
mochten vinden, om dit artikel terug te trekken, waarmede het 
geheel ongetwijfeld wordt verbeterd. 

Do heer Aalberse: Mijnheer de. Voorzitter! Toen de voor
stellers de vorige week bijeenkwamen om te overwegen, nog eens 
nagaande alles wat in het Voorloopig Verslag tegen het oor
spronkelijke voorstel was aangevoerd, in hoeverre aan de be
zwaren van de leden kon worden te gemoet gekomen, heeft ook 
dii art. 74 een punt van zeer ernstige bespreking en overweging 
uitgemaakt. Wij hebben gemeend eenigermate aan het bezwaar 
te gi moet te komen ook door de bijvoeging aan art. 74, waar
door nu weer is ingevoerd de waarschuwing, en vervolgens de 
gelegenheid, die de Voorzitter aan een lid geeft om een bepaal
de uitdrukking of zinsnede terug te nemen en de gewraakte 
woorden dan niet in de Handelingen te laten verschijnen. Dat 
is natuurlijk in zooverre een tegemoetkoming, dat daardoor dus 
het lid zelf meewerkt aan het niet opnemen in de Handelingen 
van hetgeen hij heeft gezegd. Verder hebben wij niet kunnen gaan. 
Ik ontken niet de bezwaren, welke door den heer Albarda zijn 
aangevoerd; ik wil niet beweren, dat die bezwaren allemaal 
onjuist zijn, integendeel, wij hebben die zelf ook wel gevoeld, 
maar wij hebben gemeend, dat het bezwaar om het, artikel, zoo
als het nu is voorgesteld, te schrappen, toch inderdaad veel 
grooter is. 

Laat ik er eerst op wijzen, dat voor zoover ik weet bijna in 
;tl]o Parlementen, die ook den naam van werkelijk democra
1i>ehe Parlementen verdienen, een dergelijk artikel in het 
Reglement VMI Orde voorkomt. Ik heb hier bijv. art. 43 van het 

(Aalberse e. a.) 
Reglement van Orde van het Belgische Parlement, dat veel 
verder gaat. Daar slaat: 

,,De Voorzitter kan uit de Handelingen der Kamer en 
uit het Bel-nopt Verslag doen wegvallen de woorden, strij
dig met de openbare orde, of die, welke mochten zijn ge
sproken door een lid, dat niet aan het woord was . " 

De Voorzitter heeft daar dus het recht alle interrupties te 
schrappen en bovendien alles wat hij meent, dat strijdig is met 
de openbare orde. In dat Reglement is er altijd generaal sprake 
van „do orde", dus alles wat hij meent dat strijdig is met de 
orde, kan hij schrappen. Wij hebbon er nog bijgevoegd een 
zekeren waarborg, dat overleg moet kunnen worden gepleegd 
met de drie leden van de Commissie voor de Stenographie. Is 
er nu zooveel bezwaar tegen? Laat ik zeggen, dat er vele ge
vallen kunnen zijn, dat er werkelijk geen bezwaar tegen is, dat 
het stenogram onveranderd blijft, maar dan moet men ook er 
op acht geven, dat wij het niet imperatief hebben voorge
schreven. Wij hebben alloen erkend, dat do Voorzitter bevoogd 
is, wanneer hij meent, dat het noodzakelijk is, bepaalde woor
den of zinsneden te houden uit de Handelingen. 

Wij hebben daarbij vooral op het oog twee categorieën van 
dingen. Vooreerst wanneer het betreft grove belecdigingen, het
zij van de draagster van do Kroon, van een Minister of van een 
lid van hot Parlement. He t kan toch een zoodanige beleodiging 
zijn, dat het buitengewoon grievend is voor dongene, die daar
door getroffen werd, dat het op 's Lands kosten in een officieele 
uitgave van hot Rijk wordt verspreid. 

De tweede categorie, en deze is nog ernstiger dan do eerst
genoemde, zou ik haast zeggen, is, wanneer er woorden of 
zinnen zijn gesproken van opruicnden r.nrd, wanneer dus in 
woorden werd aangespoord tot onwettige daden. 

Mijnheer de Voorzitter! Hot komt ons voor, dat het een ge
weldige anomalie is, dat do Regecring — ton slotte is de Staat 
der Nederlanden de uitgever van de Handelingen der Staten
Gencraal — laat zotten, drukken, uitgeven en medewerkt aan 
de verspreiding van opruiing, van woorden, die opzettelijk ge
sproken zijn om in het Parlement een dool van de bevolking 
togen het wettig gezag op to ruien. Wij vinden het eigenlijk oen 
anomalie, die niet bestaanbaar is, dat de Regeering dergelijke 
uitdrukkingen laat publicoorcn en verspreiden. Wanneer een 
particulier opruiende woorden van een ander verspreidt, begaat 
hij een strafbaar feit. Hier zou de Regeoring feitelijk gaan doen 
datgene, wat, nis een particulier het dood, con strafbaar feit 
zou opleveren. Wij meenon, dat dit toch niot gaat. Ik zou 
gaarne ook op dit punt aan de geopperde bezwaren te gemoet 
komen, maar ik moet namens alle voorstellers van dit voorstel 
niededeelen, dat wij prijs stellen op de handhaving van art. 74, 
zooals het nu luidt, en wij vertrouwen, dat de Kamer het in hot 
Reglement zal opnemen. 

De hoer Albarda: Mijnheer de Voorzitter! De heer Aalberse 
hooft gezegd, dat hij hot min of meer vreemd zou vinden, wan
neer opruiende uitdrukkingen, indien zo in doze Kamer zijn 
gebruikt, zoudon worden gedrukt on verspreid mot medewerking 
van do Begeering en op kosten van het Rijk. Ik geloof, dat do 
geachte spreker dan toch aan woorden van opruicnden aard een 
to grooten en te ecnzijdigen invloed toekent. Het lijkt mij toe, 
dat men vooral in don laatsten tijd meermalen ondervindt, dat 
de verspreiding van opruiende uitlatingen of uitlatingen, die men 
als zoodanig wonscht te beschouwen, voornamelijk wordt bevor
derd door de tegenpartij. Met zulke opruiende uitdrukkingen 
wordt do meeste propaganda gemaakt door de tegenpartij, die 
daardoor juist afschrik on afschuw wil opwekken tegen degenen, 
die opruiende woorden hebben gesproken. Men zou dus veeleer 
kunnen zoggen, dat de verspreiding van opruiende woorden, 
door het doen drukken en uitgeven daarvan op 's Rijks kosten, 
juist in overeenstemming zou zijn met de belangen, die door 
de Regeering moeten worden behartigd. 

Intussehen meen ik, dat ik op iets anders de aandacht nog
maals moet vestigen, on wol naar aanleiding van de opmerking 
van den hoor Aalberse, dat hot Belgische reglement van orde 
de bepaling kent, zelfs in nog krasseren vorm dan ze hier wordt 



1229 

35ste VERGADERING. — 14 F E B R U A R I 1934. 

231. Voorstel van den heer Aalberse c.s. tot wijziging van het Reglement van Orde der Kamer. 

(Aibarua e. a.) 
voorgesteld, dut de voorzitter bevoegd is, bepaalde gedeelten uit 
liet offieieele verslag weg te laten. Het was mij bekend, en het 
is mij ook bekend, dat van die bepaling door den Belgischen 
Kamervoorzitter kort geleden nog gebruik gemaakt is, nl. om
streeks 14 December 1933, toen een Vlaamsche nationalist in 
de Belgische Kamer een redevoering heeft gehouden, die van 
zulk een inhoud was, dat misschien wel van hoogverraad of 
landverraad sprake was, en tijdens welke rede zulke interrup
ties werden uitgesproken, dat zij als zeer ernstige boleedigingen 
moesten worden verstaan. Be Voorzitter bepaalde, dat het inci
dent en de woorden, die daartoe aanleiding zoudon hebben 
gegeven, niet in het offieieele verslag zouden worden opgenomen. 
Maar de dagbladen in België en die in Nederland hadden den 
volgenden dag het uitvoerige verslag van het geheele incident 
en den tekst van de rede en van alle interrupties. Wat heeft 
men bereikt, door deze uit de Handelingen weg te laten? Dat 
op de uitlatingen, die de pers, volkomen te goeder of misschien 
tü kwader trouw, wellicht zeer overdreven, met of zonder ten
denz, heeft weergegeven, geen controle is; dat de mogelijkheid 
niet bestaat, het gebeurde tot de ware proporties terug te 
brengen. 

Mijn voornaamste bezwaar blijft, dat het ook niet mogelijk 
zal zijn, later aan de hand van een officieel openbaar document 
het beleid van den Voorzitter of van de Kamer, die een lid heeft 
uitgesloten, te beoordeelen en daarnaar bij volgende incidenten 
zich te richten. 

De heer Aalberse: Mijnheer de Voorzitter! De slotopmerking 
van den geaehten spreker geeft mij aanleiding nog even het 
woord te vragen, omdat ik in eersten termijn vergeten heb op 
één punt nog te antwoorden. 

De geachte afgevaardigde zegt: wat geeft het, dat de Voor
zitter die woorden in de Handelingen schrapt, die komen toch in 
allerlei vorm in de couranten. He t is hier een quaestie van 
verantwoordelijkheid voor medewerking aan de verspreiding. Als 
het in de Handelingen komt, is de Regeering mede aan de ver
spreiding van die opruiing of van die zeer beleedigende uitdruk
kingen schuldig, terwijl als de pers dat doet, zij dat zelf moet 
weten; dan komt het opnemen van die woorden ook voor reke
ning van de pers, die dat doet, en ook mogelijkerwijze de straf
rechtelijke verantwoordelijkheid voor de medewerking aan die 
verspreiding. 

De geachte afgevaardigde heeft ten slotte gezegd — ik heb 
vergeten daarop in eersten termijn te antwoorden —: men moet 
toch kunnen vaststellen wat door den bedoelden spreker is 
gezegd en wat niet in de Handelingen komt. Wij hebben er 
aan gedacht daarover een regeling in het Reglement op te 
nemen, maar de eindoverwegiug was, dat het niet noodig was, 
omdat de wijze, waarop deze zaak bij de uitvoering door den 
Voorzitter, met medewerking van den griffier, kan worden be
handeld, zeer voor do hand ligt. He t meest aannemelijke komt 
het ons voor, dat het stenogram van de verwijderde woorden 
wordt bewaard, door den Voorzitter wordt gewaarmerkt en 
gevoegd wordt bij het offieieele verslag van do zitting, dat te 
allen tijde ter inzage voor de leden ligt. Bij een dergelijke uit
voering zou dat bezwaar van den heer Albarda volkomen onder
vangen zijn en kan men altijd terugvinden in een bepaalde zit
ting, welke de gewraakte, uit de Handelingen verdwenen, woor
den zijn geweest, wanneer het noodzakelijk is, dit nog eens te 
constateeren. 

De Voorzitter: Ik verzoek thans de meening van de Commissie 
van Rapporteurs te mogen vernemen over het artikel, hetwelk 
is ingevoegd na het verschijnen van het verslag. 

De heer Vliegen, voorzitter van de Commissie van Rappor
teurs: Van de vijf leden der commissie is één lid er vóór om het 
artikel te schrappen; de andere leden zijn daartegen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

(Voorzitter e. a.) 
De voorgestelde invoeging van artikel 74, op verzoek van dun 

heer Albarda in stemming gebracht, wordt aangenomen met 
51 tegen 22 stemmen. 

Vóór hebben gestemd de heeren van Dijken, Sehacpman, 
Tilanus, Vos, Schil thuis, Feber, Joekcs, mejuffrouw Meijer, de 
heeren van Kempen, de Geer, Bierema. Lingbeek, Lovink. Kor
tenhorst, mejuffrouw Katz, de heeren Westerman, van de Bilt, 
Rutgers van Rozenburg, van der Weijden, Schouten, Fleskens, 
Engels, van Koevcrden, Groen, van Dobben de Bruvn, Bon
gaerts, Goseling, Loerakker, van Poll, Bakker, Ebels, Tcrp
stra. Arts, van Boetzelaer van Dubbeldam, Teulings, Hermans, 
Steinmetz, Kuiper, Aalberse, Kampsehöer. Moller, Visschor, 
van Dijk, Zijlstra, van der Zaal, Smeenk, Duymaer van Twist, 
Wielinga, Amclink, Rutgers en do Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren Ketelaar. Cramer, Drees, 
IJzerman, de Visser, Effendi, Wijnkoop, Sneevliet, Hoon. 
Thijssen, van Braambeek". K. ter Laan. J . ter Laan, van der 
Heide, van der Sluis. Hierna tra, van Zadelhof!', mejuffrouw 
Groeneweg, de heeren Schaper, van den Tempel, Albarda en 
Vliegen. 

De Voorzitter: Tn de voorgestelde wijzigingen van de artikelen 
74a, 746 en 74c is, na het verschijnen van het verslag, door de 
voorstellers wijziging gebracht. Naar ik verneem, heeft de ( om
missie van Rapporteurs tegen deze wijzigingen geen bezwaar. 

De voorgestelde wijzigingen van de artikelen 74a, 746 en 74c 
worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofde
lijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over het amendement van de heeren Albarda, 
van den Tempel, Faber, Drees en mejuffrouw Groeneweg (Stuk 
n". 8), strekkende om op artikel 74c: te doen volgen een nieuw 
artikel 74J, luidende: 

..Op voorstel van den Voorzitter of van tien leden kan 
de Kamer tijdens den duur der verlengde uitsluiting beslui
ten deze op te heffen. Een voorstel tot opheffing wordt 
behandeld in een vergadering met gesloten deuren. De 
stemming heeft plaats terstond na de opening der deuren." 

De 1 ïeer Albarda verkrijgt het woord tot toelichting van zijn 
amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Het voorstel, dat 
wij de eer hebben gehad bij de Kamer in te dienen, bedoelt 
om de mogelijkheid te scheppen, dat de verlengde uitsluiting, die 
over een lid is uitgesproken, tusschentijds kan worden beëindigd. 
E r is in Nederland geen straf zoo zwaar, of er kan tusschentijds 
een einde aan worden gemaakt. Zelfs iemand, die tot levenslange 
gevangenisstraf is veroordeeld, kan tusschentijds uit de gevan
genis worden ontslagen. Daartoe bestaat het recht van gratie. 
Het kan zijn. dat daartoe persoonlijke omstandigheden aanlei
ding geven of dat op de feiten, die grond voor de veroordeeling 
hebben opgeleverd, een nieuw licht valt. Tn ieder geval wordt 
steeds de wensehelijkheid gevoeld, dat aan een straf gedurende 
den tijd, waarin zij geldt, tusschentijds een einde kan worden 
gemaakt. De maatregel van uitsluiting, die op een lid van de 
Kamer zou worden toegepast, is een maatregel van den meest 
ernstigen aard, die als een straf kan worden beschouwd, hit 
zou de eenige straf zijn in Nederland — want de doodstraf ken
nen wij gelukkig niet —, die niet tusschentijds herroepen kan 
worden. 

De maatregel van uitsluiting kan zeer ernstige gevoljjen heb
ben. Men denke manr eens, welke gevolgen de uitsluiting van 
één of van enkele leden kan hebben, wanneer in de Kamer een 
beslissing moet worden genomen over een voorstel, waarbij niet 
een groote meerderheid kan worden verwacht en waarbij de uit
slag van de stemming zeer onzeker is. ik heb maar enkele voor
beelden in herinnering te brengen om de Kamer te doen gevoe
len, dat dit bij zeer ernstige aangelegenheden het geval kan zijn. 
Van het verdrag met België, dat in deze Kamer met zooveel 
ernst is behandeld en waarover de stemming met zoo groote 
spanning door het geheele land is te gemoet gezien, stond tot 
op het laatste oogenblik niet vast, hoc de stemming zou uitvallen. 
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Iedereen begreep, dat het van een enkel lid zon kunnen afhan
gen of het ontwerp-verdrag in de Kamer zou worden aangeno
men of verworpen. Het is ten slotte met 50 tegen 47 stemmen 
aangenomen. Maar er zijn voorbeelden van gewichtige wetten, 
die met een nog kleinere meerderheid zijn aangenomen. Ik denk 
aan de Vlootwet, die hier met 50 tegen 49 stemmen is verworpen; 
ik denk aan de Legerwet-van Dijk, die hier met 50 tegen 48 
stemmen is aangenomen. Zulke dingen kunnen zich opnieuw 
voordoen. Welk een indruk, denkt men, zal het maken in het 
land en ook in het buitenland, wanneer dat er bij betrokken is, 
•wanneer de uitslag van zulk een stemming wordt bepaald door 
de omstandigheid, dat bij die stemming één of meer leden ge
dwongen afwezig zijn, omdat op hen de uitsluiting van een 
zekeren duur is toegepast? Hier kunnen groote Landsbelangen 
en hier kan een groot prestige bij betrokken zijn. Bij zulke aan
gelegenheden kan het dus wensehelijk zijn om de uitsluiting tus
schentijds te beëindigen. 

Maar er kunnen ook geheel andere redenen zijn, die er toe 
bewegen een eenmaal uitgesproken uitsluiting tusschentijds te 
doen eindigen. Er kunnen groote gebeurtenissen plaats vinden 
van zoodanigen aard, dat men het noodzakelijk oordeelt het 
Parlement zoo voltallig mogelijk bijeen te doen komen. Indien 
groote nationale gevaren verschijnen, indien groote nationale 
rampen plaats hebben of andere groote nationale gebeurtenissen, 
kan het gewenscht worden geacht, dat alle leden van het Par
lement in de gelegenheid zullen zijn om een vergadering der 
Kamer bij te wonen. 

Er is nog een derde groep van redenen, die de Kamer zonden 
kunnen bewegen om een eenmaal uitgesproken verlengde uit
sluiting te verkorten. Die redenen kunnen gelegen zijn in min 
of .meer persoonlijke omstandigheden van het lid of van de leden, 
die door de uitsluiting zijn getroffen. He t is mogelijk, dat een 
lid, dat uitgesloten is, na die uitsluiting ophelderingen geeft, 
die een ander licht op het gebeurde werpen. Óok is het mogelijk, 
dat op andere wijze feiten en omstandigheden bekend worden, 
die het gebeurde stellen in een ander licht dan waarin het 
stond, toen de Kamer tot uitsluiting voor een bepaalden duur 
besloot. Het is ook mogelijk, dat de uitgeslotene komt tot de 
erkenning, dat hij onjuist heeft gehandeld, en dat hij zich ge
roepen gevoelt tot een verklaring, die het gebeurde wel niet 
ongedaan maakt, maar toch wel veel minder ernstig doet worden. 

Zoo kunnen er tal van omstandigheden zijn, waarin de Kamer 
het recht moet hebben om te beslissen, of zij de eenmaal voor 
een bepaalden duur uitgesproken uitsluiting tusschentijds wil 
doen eindigen. Dit schijnt mij volstrekt noodzakelijk en het is een 
ernstige leemte, dat die mogelijkheid in het voorstel niet wordt 
opengesteld. 

Nu geef ik toe, dat het recht, om een voorstel tot tusschen
tijdsche beëindiging van een uitsluiting aanhangig te maken, 
zeer lichtvaardig zou kunnen worden gebruikt en dat dit gebruik 
soms een misbruik zou kunnen worden. Daarom meen ik, dat 
het recht, om een zoodanig voorstel te doen, alleen moet worden 
toegekend aan den Voorzitter of aan tien leden; maar ik ga 
nog verder ter beperking van het kwaad, dat uit het gebruik 
van dit recht zou kunnen voortvloeien. Ik zou een voorstel van 
dien aard niet in de openbare vergadering der Kamer behandeld 
willen zien, want dat zou een gelegenheid kunnen worden om 
in de Kamer telkens weer een rumoerig en scherp debat te 
openen over het incident, dat misschien opnieuw met inciden
ten gepaard zou gaan, en dan zou dit artikel het middel kunnen 
worden om dat incident te verlengen, zoo niet permanent te 
maken gedurenden d m geheelen tijd van de verlengde uitsluiting. 
Daarom hebben wij voorgesteld, dat een voorstel van die strek
king bij de Kamer zal worden behandeld in comité generaal, 
maar dat de stemming, doch alleen de stemming, aanstonds 
daarna in openbare vergadering zal plaats hebben. 

Ik beveel dit amendement met den meesten aandrang en 
ernst in de overweging van de voorstellers aan en hoop, dat zij 
zich «laartegen niet hardnekkig zullen verzetten. Ik hoop, dat 
zij zullen toegeven, dat dit inderdaad een verbetering is, welke 
noode kan worden gemist. En mochten zij, wat mij zeer zou 
spijten, tot die tegemoetkoming niet bereid zijn, dan hoop ik, 
dat de meerderheid der Kamer bereid zal zijn om met ons tot 

(Aibarda e. a.) 
de opneming van deze bepaling in het Eeglement van Orde te 
besluiten. 

Voorgesteld door vijf leden, maakt het amendement een 
onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Aalberse: Mijnheer de Voorzitter! Aan de bedoeling, 
welke aan dit amendement ten grondslag ligt, hebben de voor
stellers al zooveel mogelijk willen te gemoet komen door een 
wijziging in een van de vorige, reeds aangenomen artikelen aan 
te brengen, nl. om den Voorzitter niet te verplichten binnen 
twee uur na het einde van de vergadering een voorstel te doen, 
maar om hem alleen te verplichten binnen twee uur van het 
voornemen om een voorstel te doen, kennis te geven aan de 
Kamer, zoodat hij pas den volgenden dag bij den aanvang der 
zitting het voorstel behoeft te formuleeren. De bedoeling van 
deze verlenging is geweest, dat de Voorzitter daardoor de ge
legenheid zal hebben, indien hij dat wenscht, om bijv. het 
seniorenconvent te hooren, zoodat dus de Voorzitter op de hoogte 
kan zijn, welke bezwaren uit de Kamer zouden kunnen ontstaan. 

Wij hebben gemeend op deze wijze zooveel mogelijk te gemoet 
te komen aan de strekking van het amendement, maar verder 
hebben wij, hoewel wij er eigenlijk aanvankelijk welwillend 
tegenover stonden bij de beoordeeling van de bezwaren en moei
lijkheden, welke zich voordeden, gemeend er niet aan gevolg te 
moeten geven, en wij zijn zelf dus niet met een dergelijk voor
stel bij de Kamer gekomen. 

Vooreerst zou ik hetzelfde argument willen gebruiken, dat de 
geachte voorsteller van het amendement heeft gebezigd, nl. dat 
het hier betreft een buitengewoon ernstige zaak. Men gaat 
iemand, die langs wettigen weg is aangewezen als volksvertegen
woordiger, beletten het recht, dat hij volgens de Grondwet heeft 
om aan de beraadslagingen van de Volksvertegenwoordiging deel 
te nemen, gedurende één of meer dagen uit te oefenen. Ook wij 
beschouwen dit als een zaak van buitengewonen ernst, waarvan, 
als het mogelijk was nooit, maar in ieder geval steeds een zeer 
beperkt gebruik zal moeten worden gemaakt. 

Nu zouden wij de verantwoordelijkheid van den Voorzitter en 
van de Kamer, die ten slotte den volgenden dag het voorstel 
van den Voorzitter zal hebben goed of af te keuren, niet willen 
verzwakken door de mogelijkheid te openen, om na enkele dagen 
eigenlijk op dat besluit weer terug te komen en te zeggen: wij 
hebben wel gezegd voor 5 of 10 zittingen, maar, om welke reden 
dan ook: wij komen er op terug. 

Wij zouden dat voor de zaak zelf bedenkelijk vinden. 
De geachte afgevaardigde heeft verder gezegd: het is de 

eenige straf, waarbij dan tusschentijds geen redres mogelijk 
zou zijn. 

Het is niet alleen een straf, het is ook een ordemaatregel. 
Maar bovendien: wanneer men het wil vergelijken met het straf
recht, dan w-eten wij, dat iemand, die tot gevangenisstraf ver
oordeeld is, verkorting van zijn straftijd kan krijgen, maar dan 
heeft men er naast zijn instituut van reclasseering, enz. Ik 
geloof niet, dat wij hier aan dergelijke dingen zouden moeten 
gaan doen en dat de vergelijking met het strafrecht eenigcrmate 
gevaarlijk is. 

Het argument, dat aanvankelijk op mij den meesten indruk 
heeft gemaakt, is, dat er een bepaalde stemming kan komen, 
waarbij het van één stem kan afhangen en dat het lid, dat toe
vallig dien dag uitgesloten zou zijn, dan niet aan die stemming 
zou kunnen deelnemen. 

Het is mogelijk aan dit bezwaar te gemoet te komen door de 
stemming een of twee dagen uit te stellen. Men behoeft dan 
niet te debatteeren over de vraag, of het delict al of niet heel 
erg is geweest. Ik wil er echter op wijzen, dat men nu voorstelt 
voor leden van het Parlement, die zich zeer ernstig misdragen 
hebben — want men moet zich zeer ernstig misdragen hebben, 
wil men voor de toepassing van deze bepaling in aanmerking 
komen —, zeer speciale maatregelen te treffen, terwijl voor 
leden, die wegens particuliere omstandigheden, b.v. wegens een 
sterfgeval of door ziekte niet in staat zijn aan een bepaalde 
stemming deel te nemen., precies hetzelfde geldt, terwijl in het 
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eerste geval het gaat om iemand, die door zijn wangedrag zich 
zelf in de positie heeft geplaatst, dat hij niet bij de stemming 
aanwezig kan zijn. 

Wanneer men de zaak zoo beziet, geloof ik, dat het argument, 
dat op het eerste gezicht tamelijk sterkt lijkt, bij vergelijking 
van de andere gevallen, waarin iemand niet aan een stemming 
kan deelnemen, niet zoo sterk is en degene, die zich misdragen 
heeft, daarvan ook de gevolgen moet aanvaarden. 

Wat krijgen wij verder bij de behandeling, die hier wordt 
voorgesteld? Een zitting met gesloten deuren, waarin een voor
stel komt om wijziging te brengen in een besluit, dat de Kamer 
genomen heeft op voorstel van den President. 

Dat voorstel komt in behandeling en er bestaat dus ook het 
recht van amendement. Er kunnen van verschillende kanten 
amendementen worden voorgesteld. Die beraadslaging wordt 
binnenskamers gevoerd. Ten slotte worden de deuren geopend 
en zal de stemming plaats hebben over het voorstel, waarop 
alle mogelijke amendementen kunnen ingediend zijn. 

Wij gelooven, dat men bij een zoo pijnlijke zaak als het hier 
betreft, de uitsluiting voor enkele dagen van een enkel lid, de 
behandeling eerst in besloten zitting en de stemming in het 
openbaar, ook met het oog op de waardigheid van het Parlement, 
als het niet absoluut noodzakelijk is, moet voorkomen. 

Dat zijn de redenen, waarom wij gemeend hebben, niet met 
een dergelijk voorstel te moeten komen en de voorstellers van 
meening blijven, dat het amendement geen aanbeveling ver
dient. 

De heer Albarda: Mijnheer de Voorzitter! He t doet mij leed, 
dat de geachte eerste onderteekenaar van het voorstel tegenover 
het amendement, dat wij hebben ingediend, een afwijzende hou
ding heeft aangenomen. 

Het komt mij voor, dat de wijze, waarop hij die houding heeft 
gemotiveerd, niet zeer sterk was. Ik heb den indruk, dat hij de 
argumenten, waarmede ik deze wijziging heb bepleit, niet 
krachteloos heeft kunnen maken. 

Enkele opmerkingen heeft de geachte afgevaardigde gemaakt, 
waarmede hij meende het systeem van het Reglement van Orde, 
zooals het door de indieners van het voorstel wordt voorgesteld, 
te kunnen aanbevelen en waarmede hij meende te kunnen aan
toonen, dat het artikel, dat ik heb verdedigd, niet noodig is. 
Zijn denkbeeld was dit, dat, indien één of meer leden uitgeslo
ten zijn, de stemming over een voorstel of een wetsontwerp, 
waarbij het op een enkele stem zou aankomen, één of twee 
dagen zou kunnen worden uitgesteld. 

Wij hebben op dit punt ervaring. Wij hebben twee keer be
leefd, dat het tegenwoordige art. 74 van het Reglement van 
Orde is toegepast, zoodat tweemaal een lid is uitgesloten. Den 
eenen keer was dat op denzelfden middag, waarop zou plaats 
hebben een hoogst gewichtige stemming, die over de Vlootwet 
van Minister Deckers. Na die uitsluiting heb ik toen, in overeen
stemming met mijn fractie, voorgesteld om de stemming 
wegens de gedwongen afwezigheid van een lid uit te stellen tot 
den volgenden dag. Dat heeft de Kamer verworpen. Er was niet 
de minste bereidwilligheid bij de fracties, waaruit nu de onder
teekenaars van dit voorstel zijn voortgekomen, om de billijkheid 
van zulk een wensch te erkennen. Nu is het zeer bevreemdend, 
dat de heer Aalberse nu zegt: wanneer zoo iets zich voordoet, 
kunnen wij de stemming eens uitstellen. De ervaring bewijst, 
dat die. hecren dan daartoe niet bereid zijn. 

Nu heeft de heer Aalberse een vergelijking gemaakt tusschen 
verschillende redenen van verhindering, waardoor leden bij een 
gewichtige stemming konden worden weerhouden van aanwezig
heid. Hij heeft vergeleken, en min of meer gelijkgesteld, de ge
vallen, dat men ziek is, en dat een lid uitgesloten is. Die ge
vallen zijn in het geheel niet gelijk. Wanneer een lid ziek is en 
in zoodanigen toestand verkeert, dat hij onmogelijk hier in do 
vergadering kan verschijnen, dan is dat een oorzaak voor zijn 
afwezigheid, die niet door toedoen van de Kamer is ontstaan en 
die ook niet door de Kamer kan worden opgeheven. Maar wan
neer een lid is uitgesloten van het bijwonen van de vergaderin
gen en er heeft dan een gewichtige stemming plaats, waarbij 
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het op één stem aankomt, dan is het de Kamer, die de afwezig
heid van dat lid heeft veroorzaakt en die met dat besluit tot 
het doen voortduren van de uitsluiting invloed heeft uitgeoefend 
op den uitslag van de stemming. 

Nu zegt men: het uitgesloten lid heeft zijn uitsluiting zelf 
veroorzaakt. Ik geef dat in zooverre toe, dat hij daarvoor de 
schuld draagt; want ieder lid moet weten en altijd moet het hem 
voor den geest staan, dat hij bij ernstige misdraging zich er aan 
blootstelt uitgesloten te worden van het bijwonen van de ver
gaderingen, en dat dit als gevolg kan hebben, dat hij bij belang
rijke stemmingen niet aanwezig is. Zulk een lid draagt onge
twijfeld zelf de schuld, dat hij wordt uitgesloten, als de Kamer 
rechtvaardig is geweest. Maar dat lid heeft geen invloed gehad 
op den tijdsduur van de uitsluiting; deze wordt niet door hem 
bepaald, maar door de Kamer, en die heeft zich op dat oogenblik 
geen rekenschap kunnen geven van gebeurtenissen, die zich ge
durende dien tijdsduur kunnen voordoen. Wanneer dan ge
durende dien tijd belangrijke nationale gebeurtenissen, nationale 
rampen of gevaren of gebeurtenissen van anderen aard voorvallen, 
die men niet heeft voorzien, dan kan het toch wenschclijk zijn, dat 
alle leden in de gelegenheid zijn aanwezig te zijn. Er kunnen 
zich voordoen gewichtige stemmingen, waarbij het op één stem 
aankomt, waarbij het ook met het oog op het prestige tegenover 
het buitenland noodzakelijk is, dat één of meer leden niet weer
houden zijn aan de stemming deel te nemen. Bovendien, wanneer 
een lid blijken heeft gegeven in te zien de onjuistheid van de 
handelingen, die tot zijn uitsluiting hebben geleid, en zoodanige 
ophelderingen heeft verschaft, dat het incident in een ander 
licht is komen te staan, dan mag onder zulke omstandigheden 
de Kamer toch niet aan handen en voeten gebonden zijn en mag 
zij toch niet zeggen: wij zouden die uitsluiting wel willen op
heffen, maar het Reglement van Orde geeft ons de gelegenheid 
daartoe niet. Dan moet het Reglement van Orde daartoe de 
gelegenheid geven, en dan is het de beste wijze van behan
deling, dat deze geschiedt in comité-generaal, zoodat de behan
deling geen opschudding verwekt en niet tot incidenten aan
leiding geeft. 

Nu meent de heer Aalberse, dat toch bij de behandeling van 
een voorstel tot opheffing der uitsluiting amendementen zouden 
kunnen worden voorgesteld, die stuk voor stuk in stemming 
zouden moeten worden gebracht. Ik vraag echter: hoe kan men 
amendementen indienen op een voorstel, om een uitsluiting op 
te heffen? Een voorstel tot opheffing van een uitsluiting is m. i. 
bezwaarlijk te amendeeren. Maar, indien de geachte afgevaar
digde daarvoor toch vreest, laat hij dan in overweging geven op 
te nemen de woorden : op dit voorstel k-unnen geen amendemen
ten worden ingediend. Daarmede zou ik volkomen akkoord kun
nen gaan. 

Eindelijk heeft de geachte afgevaardigde de heer Aalberse orn 
beroep gedaan op onze zorg voor de waardigheid van het Parle
ment. Ik zou ook een beroep willen doen op de waardigheid van 
het Parlement. Is het niet in strijd met die waardigheid, dat het 
Parlement aan zich zelf de gelegenheid ontneemt om'een be
sluit, dat ongedachte en onverwachte gevolgen zou krijgen, te 
herzien met het oog op gevolgen, welke moeten worden ver
meden? Dit is ook een cisch van do waardigheid van het Par
lement. 

De hoer Aalberse: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou op één 
Opmerking villen ingaan, omdat deze een antwoord was op het
geen door mij gezegd is. Ik heb er nl. op gewezen, dat de Kamer, 
indien bij een bepaalde zeer belangrijke stemming een bepaald 
lid, dat uitgesloten was en nog eemgen tijd uitgesloten zou blij
ven, niet aanwezig zou kunnen zijn, die stemming met één of 
twee dagen — het zal altijd een quaestie van eenige dagen zijn 
zou kunnen uitstellen. Nu heeft de geachte afgevaardigde daarop 
geantwoord, dat het juist zijn bezwaar was, dat wij omtrent dat 
punt ervaring hebben. Ik vraag, wat dat voor verschil maakt. 
Wij hebben het geval gehad, dat een lid uitgesloten werd voor 
dien dag, niet langer, terwijl op dien zelfden dag daarna een 
stemming kwam. Toen werd voorgesteld, de stemming uit te 
stellen, omdat het lid op dat oogenblik niet aanwezig lam zijn' 
De meerderheid der Kamer heeft'toen gezegd: dat doen wij niet 
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het is zijn eigen schuld, iemand, die ziek is, kan ook niet mede
stemmen, iemand, die voor straf verwijderd is, kan dat ook niet. 
De meerderheid heeft toen gezegd — ik zal op het oogenblik niet 
over de juistheid daarvan debatteeren —: wij vinden geen reden 
om die stemming uit te stellen. Nemen wij het geval, zooals de 
voorstellers van het amendement het nemen, en de Kamer een 
hd door wangedrag — het zijn quaesties van wangedrag, 
beleediging, aansporing tot onwettige handelingen, enz. — voor 
eenige dagen b.v. uitsluit. Wanneer dat gebeurt, moet het wel 
een ernstig feit geweest zijn. Welnu, dan zullen dezelfde leden, 
die nu zeiden : wij zien geen reden om de stemming een dag uit 
te stellen, ook stemmen tegen het voorstel om den straftijd in 
te krimpen, om dezelfde reden waarom zij toen gestemd hebben 
tegen het voorstel om de stemming uit te stellen. Ik geloof, dat 
wij kunnen zeggen, op grond van de ervaring, die wij hebben 
opgedaan, dat het op hetzelfde neerkomt. He t hangt er van af, 
welk standpunt men inneemt ten opzichte van een lid, dat voor 
enkele dagen is uitgesloten, en daarom kan ik, ook na hetgeen 
de heer Albarda in tweeden termijn heeft opgemerkt, mij 'niet 
vóór het amendement verklaren. 

De Voorzitter: Mag ik thans hei oordeel vernemen van de 
Commissie van Eapporteurs over het amendement van den heer 
Albarda c, s. ? 

De heer Vliegen, voorzitter van de Commissie van Eappor
teurs: Mijnheer de Voorzitter! Eén lid i.:; vóór het amendement, 
terwijl de vier overige leden er tegen zijn. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geef thans het woord aan den heer de 
Visser tot het afleggen van een korte verklaring. 

De heer de Visser: Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie zal 
aan dit amendement haar stem niet geven, omdat ook met dit 
amendement het principe van de uitsluiting, waar wij tegen 
zijn, wordt aanvaard. 

He t amendement van den heer Albarda e. s. (Stuk n°. 8) 
wordt verworpen met 53 tegen 19 stemmen. 

Tegen hebben gestemd de heeren Bakker, Ebels, van Boetze
laer van Dubbeldam, Teulings, Hermans, Steinmetz, Kuiper, 
Aalberse, Kampschöer, Moller, Visscher, van Dijk, Zijlstra, van 
der Zaal, Smeenk, Duymaer van Twist, Wielinga, Amelink, 
Eutgers, Ketelaar, van Dijken, Schaepman, Tilanus, Vos, de 
Visser, Effendi, Schilthuis, Feber, Joekes. Wijnkoop, mejuf
frouw Meijer, de heeren Sneevliet, Boon, van Kempen, de Geer 
Bierema, Lovink, Kortenhorst, Westerman, van de Bilt, Eut
gers van Eozenburg, van der Weijden, Schouten, Fleskens, 
Engels, van Koeverden, Groen, van Dobben de Bruyn, Bon
gaerts, Goseling, Loerakker, van Poll en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren van der Sluis, Hiemstra, 
Arts, van Zadelhof!', mejuffrouw Groeneweg, de heeren Schaper, 
van den Tempel, Albarda, Vliegen, Cramer, Drees, Drop, IJzer
man, Lingbeek, Thijsscn, van Braambeek, K. ter Laan, J . ter 
Laan en van der Heide. 

De voorgestelde wijziging van artikel 96 wordt zonder beraad
slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het voorstel in zijn geheel wordt aangenomen met 67 tegen 
4 stemmen. 

Vóór hebben gestemd de heeren Cramer, van Dijken, Schaep
man, Drees, Tilanus, Drop, Vos, IJzerman, Schilthuis, Feber, 
Joekes, mejuffrouw Meijer, de heeren Boon, van Kempen, de 
Geer, Bierema, Lingbeek, Thijssen, Lovink, van Braambeek, 
Kortenhorst, Westerman, K. ter Laan, van do Bilt, Eutgers 
van Eozenburg, van der Weijden, J . ter Laan, Schouten, Fles
kens, Engels, van Koeverden, Groen, van Dobben de Bruyn, 
Bongaerts, van der Heide, Goseling, Loerakker, van Poll, Bak

(Voorzitter e. a.) 
ker, Ebels, van der Sluis, Hiemstra, Arts, van Boetzelaer van 
Dubbeldam, van Zadelhoff, Teulings, Schaper, Hermans, 
Steinmetz, Kuiper, Aalberse, van den Tempel, Albarda, Kamp
schöer, Moller, Visscher, van Dijk, Zijlstra, van der Zaal, 
Smeenk, Duymaer van Twist, Vliegen, Wielinga, Amelink, 
Eutgers, Ketelaar en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren de Visser, Effendi, Wijn
koop en Sneevliet; 

I I . het ontwerp van wet tot vaststelling van de Surinaam
sche begrooting voor het dienstjaar 1934 (1) . 

De heer Schaper vervangt den heer Euijs de Beerenbrouck op 
den Voorzittersstoel. 

De algemeene beraadslaging wordt hervat. 

De heer IJzerman: Mijnheer de Voorzitter! De laatste jaren 
zijn tot tweemaal toe — in October 1931 en in Februari 1933 — 
uit Suriname berichten gekomen van ernstige ongeregeldheden, 
waarbij enkele dooden en tientallen gewonden vielen; berichten, 
die de toch al niet vroolijke voorstelling, die men hier van dat 
gewest pleegt te hebben, nog somberder hebben gemaakt. Over 
de vermoedelijke diepere oorzaken van dergelijke gebeurtenissen, 
die vroeger bijna niemand daar mogelijk had geacht, heb ik ver
loden jaar vrij uitvoerig gesproken. Mijn geachte mede-afgevaar
digde de heer van Boetzelaer van Dubbeldam heeft het gisteren 
betreurd, dat een nadere bespreking in de Kamer van de jongste 
ongeregeldheden te Paramaribo en van de daarmee verband hou
dende zaak-de Kom eerst thans, ruim een jaar, nadat al die 
ongeregeldheden zich hebben voorgedaan, mogelijk is. Ik moet 
hierbij opmerken, dat dit niet alleen ligt aan een samenloop van 
omstandigheden, maar ook aan het feit, dat de meerderheid van 
de Kamer in Mei 1933 wijzer heeft willen zijn dan haar Voor
zitter en zich niet heeft vereenigd met zijn voorstel om een 
door den heer Wijnkoop aangevraagde interpellatie toe te staan. 

Thans zijn èn de Minister èn de Gouverneur, onder wier be
wind die gebeurtenissen zich hebben afgespeeld, reeds afge
treden en is een bespreking er van daardoor in zeker opzicht 
van minder beteekenis geworden. Maar zij kan toch niet achter
wege blijven, gezien het ernstig karakter van het gebeurde en 
gezien ook het feit, dat blijkens de Memorie van Antwoord do 
tegenwoordige Minister van meening is, dat de wijze, waarop 
toen het bestuur in Suriname ten aanzien van de Kom en tot 
herstel der orde is opgetreden, volkomen in den haak was. 

Ik kan vooralsnog die meening niet deelen. 
Mijn twijfel aan de juistheid en de rechtmatigheid van de 

wijze, waarop ten aanzien van de Kom is opgetreden, is door 
het rapport van den Gouverneur niet geheel weggenomen; die 
twijfel is versterkt, door wat na de verschijning van dat rapport 
is voorgevallen. 

Toen de Kom in Januari 1933 in zijn geboorteland Suriname 
terugkeerde, had het bestuur ongetwijfeld redenen om eenig 
wantrouwen te koesteren omtrent de bedoelingen van dien 
terugkeer en te vermoeden, dat ze zich niet beperkten tot het 
bezoeken van familieleden. Dat hij, zooals in het rapport van 
den Gouverneur wordt aangenomen, een der communistische 
propagandisten was, wier uitzending naar Suriname reeds gerui
men tijd geleden was aangekondigd, is niet uitgesloten. Wel was 
hij geen lid der communistische partij, maar hij stond toch zeer 
dicht bij haar; het was niet ondenkbaar, dat de leiding der 
communistische centrale te Moskou of die van haar filiaal in 
Holland hem zoo al niet als gewoon partijgenoot, dan toch als 
oen soort partijgenoot in buitengewonen dienst beschouwde. 
Zekerheid bestond daaromtrent echter niet. En dat hij in Suri
name kwam met het fantastische plan om daar het gezag 
omver te werpen, komt me niet heel waarschijnlijk voor. 
Althans wat ik over de Kom en zijn optreden heb gelezen, geeft 
mij den indruk, dat hij niet zoo weinig snugger en zoo slecht 
op de hoogte van de Surinaamsche verhoudingen kon zijn om 
te meenen, dat een actie voor een gewelddadige omwenteling 
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er ook maar de geringste kans op succes zou hebben. Het schijnt 
me toe, dat hij, als zijnde een zeer ontwikkelde neger, te weinig 
lijkt op de ezels in Holland, dan dat hij niet zou hebben be ! 
grepen, dat een poging tot omverwerping van het gezag in 
Suriname op niets anders zou kunnen uitloopen dan op een 
deerlijk échec en hem zelf in de gevangenis of op het kerkhof 
zou brengen. 

Ik moet hierbij opmerken, dat men in sommige kringen in 
Suriname voorstellingen heeft van een zg. communistisch ge
vaar, dat daar zou dreigen, die mij buitengewoon overdreven 
voorkomen. Wat het rapport van den Gouverneur mededeelt 
over acties, vóór de komst van de Kom gevoerd en die onder 
communistische leiding zouden hebben gestaan, zou, vermoe
delijk geheel in strijd met de bedoeling van den opsteller van 
het rapport, bij de lezers dergelijke voorstellingen kunnen wek
ken. Ik wijs er daarom op, dat men in Suriname, en trouwens 
vrijwel overal in Zuid en Midden-Amerika nog meer dan elders 
geneigd is om iemand, die een min of meer scherpe oppositie 
tegen de aan het bewind zijnde Eegeering of tegen de Kerk 
voert, tegenwoordig „communis t" te noemen, ook al heeft hij 
van het communisme volstrekt geen kaas en zelfs geen kool 
gegeten. Iets van die neiging meen ik ook in het rapport te 
bespeuren. Zoo wordt daarin o. a. de heer L. Doedel ten tooneele 
gevoerd op een wrijze, die den indruk geeft, alsof deze heer een 
vervaarlijk communist zou zijn. Hij is echter, al heeft hij zich 
wellicht ook weleens voor communist uitgegeven en dit mis
schien te goeder trouw gedaan, in politiek opzicht niet anders 
dan een cameleon. Ik heb bijv. een exemplaar van een door 
hem geredigeerd propagandablaadje, waarvan het hoofdartikel, 
dat een zeer groven aanval doet op Gouverneur Kielstra, en 
eenige volgende artikelen misschien nog met eenigen goeden 
wil of eenigen kwaden wil als uitingen van een communistische 
gezindheid zijn te beschouwen, maar men zal den redacteur toch 
bezwaarlijk voor een communist kunnen houden, als men ziet, 
dat de laatste pagina van zijn blaadje gevuld is met een stukje 
uit een radio-rede van den heer Goebbels over Duitschland's 
vredelievendheid en een uit Nationaal Herstel overgenomen 
artikel van mijn geachten mede-afgevaardigde den heer Wes
terman I 

Al hoefde het bestuur van Suriname zich over de komst van 
de Kom niet hevig ongerust te maken, er blijkt uit het rapport, 
dat het reden had om er benieuwd naar te zijn, wat hij van 
plan was daar te doen en om een oogje in het zeil te houden. 
De nieuwsgierigheid kreeg spoedig een mogelijkheid tot bevre
diging. De Kom huurde een zaal om een lezing te houden over 
de geschiedenis van Suriname. Maar toen en ook steeds later 
werd de gelegenheid om in een openbare vergadering te spreken 
aan de Kom benomen, en daarmee benam het bestuur zich een 
gelegenheid omtrent de bedoelingen van zijn komst meer zeker
heid te krijgen. De ijver, waarmee de Kom werd belet in het 
openbaar te spreken, verhoogde bij velen de belangstelling voor 
zijn persoon, wekte het vermoeden, dat hij wel heel wat interes
sants te vertellen zou hebben en dat het bestuur in hem iets 
zeer bijzonders zag. 

Nog sterker in die richting werkte het, dat de Kom van meet 
af het voorwerp van een opvallende aandacht van het bestuur 
bleek te zijn. Drie politiebeambten werden, naar men reeds 
den dag van zijn aankomst in kranten kon lezen, met zijn 
bewaking belast. Hij kon geen stap op straat zetten of hij werd 
door een politiebeambte gevolgd; zijn huis werd voortdurend 
bewaakt, soms werd 's nachts een onderzoek ingesteld, of hij 
zich inderdaad in zijn woning bevond. Deze en andere in het 
oog vallende en opzienbarende maatregelen droegen er veel toe 
bij, de bevolking te doen gelooven, dat hij wel een door het 
bestuur zeer gevreesd en dus zeer machtig man moest zijn. 
Al spoedig werd dan ook in de pers, ook door personen, die niet 
de geringste sympathie voor heel of half communistische acties 
en agitators hadden, geklaagd, dat de Overheid voor de Kom 
veel meer reclame maakte dan deze zelf deed. 

Wat de Kom in de periode, die aan zijn arrestatie voorafging, 
voor strafbare handelingen heeft verricht, is mij nog altijd niet 
volkomen duidelijk. Volgens zijn eigen verklaringen heeft hij, 
toen hem het spreken in vergaderingen werd belet, een soort 

klachtenbureau opgezet en verder gewerkt aan de voorberei
ding van een memorie of petitie, die het bestuur zou worden 
aangeboden. Ik vermoed, dat deze voorstelling ietwat eenzijdig 
is en dat hij nog wel meer heeft gedaan; men vindt trouwens in 
het rapport diverse gegevens, die dit aannemelijk maken. Maar 
of de Kom iets gedaan heeft, en, zoo ja, wat, dat zijn arres
tatie rechtvaardigde, is voor mij ook uit het rapport niet vast 
komen te staan. Dat hij aanraking zocht met personen, die hij 
als geestverwanten beschouwde, dat hij met bevolkingsgroepen, 
waarbij hij sympathie voor zijn politieke denkbeelden hoopte 
te vinden, contact trachtte te krijgen, dat hij opwekte tot strijd 
tegen het kapitalisme, dit alles kan in een democratischen 
Rechtsstaat geen reden tot gevangenzetting wezen. Wel zou die 
reden bestaan hebben, indien de Kom bij zijn propaganda had 
opgewekt tot gewelddadigheden, tot een zich met geweld 
meester maken van de Staatsmacht of iets dergelijkt; doch dat 
hij dit gedaan zou hebben, is mij uit niets, ook niet uit het 
rapport, gebleken. 

He t feit, dat het meest vast of althans het minst onvast 
staat, is, dat van de zijde van de Kom aan de Javaansche 
plantage-arbeiders — de eenige groep van de bevolking, waarop 
hij een belangrijken invloed kreeg — werd wijsgemaakt, dat hij 
hun een kostelooze terugreis naar Java zou bezorgen, met eeu 
extra premie op den koop toe, en dat er al schepen op komst 
waren om hen af te halen. Als hij zich aan zulke valsche voor
spiegelingen heeft schuldig gemaakt, dan volgt hier echter niet 
uit, dat hij bezig was een omverwerping van het gezag voor te 
bereiden. Want wie dit wil doen, zou wel stapelgek wezen, 
indien hij de eenige groep menschen, waaronder hij aanhang 
vindt, ging wijsmaken, dat hij er voor zou zorgen, dat ze bin
nenkort Suriname konden verlaten. Want er zou voor hen geen 
enkel motief zijn, om zich met een risquante onderneming als 
de omverwerping van het gezag van Suriname in te laten, om
dat ze immers binnen enkele dagen of weken uit dit land zouden 
vertrekken. Indien de Kom inderdaad de Javanen op zoo'n 
manier heeft bedot, dan is hij — hoe luide de Amsterdamsche 
communisten hem na zijn terugkeer mogen hebben toegejuicht 
— in Suriname een revolutionnair propagandist geweest om er 
eentje op toe te geven. Dan is hij daar niet als politieke propa
gandist opgetreden, maar als een politieke flessehentrekker, 
een charlatan. Dan is hij bovendien een erg domme charlatan 
geweest. Want zoo'n bedotterij moest binnen korten tijd uit
komen, daar weldra zou blijken, dat de aangekondigde schepen 
niet verschenen en dat hij geen enkele van zijn beloften kon 
nakomen. 

Het is echter niet zoover kunnen komen. Nadat te Parama
ribo groote onrust was ontstaan door het toestroomen van 
massa's Javanen uit buitendistricten, werd de Kom 1 Februari 
1933 gearresteerd, als verdacht van een misdrijf of poging tot 
een misdrijf tegen de veiligheid van den Staat. In een 4 Febru
ari uitgevaardigde proclamatie van den Gouverneur kon al wor
den verklaard, dat het bij gedane huiszoekingen en op andere 
wijze verkregen bewijsmateriaal bevestigd had, dat de Kom zich 
omverwerping van het gezag ten doel stelde. De Kom's juridi
sche raadsman verzocht om, indien het bewijsmateriaal niet 
zóó bezwarend was, dat veroordeeling moest volgen, de Kom 
toe te staan dadelijk met zijn gezin naar Holland terug te gaan; 
men zou hem dan in Suriname kwijt zijn, terwijl een eventueele 
vrijspraak na strafvervolging allicht groot agitatie zou verwek
ken. Dit verzoek werd afgewezen, wat begrijpelijk schijnt, 
gezien de oi'ficieele mededeeling omtrent het verkregen bew ijs
materiaal. En in het rapport van den Gouverneur, dat dateert 
van 31 Maart 1933, lezen we voorts, dat een begin was gemaakt 
met het instellen van een strafvervolging tegen de Kom. 

Maar na de verschijning van dat rapport kreeg de historie een 
verrassend slot. In Mei, nadat hij ruim 3 maanden gevangen 
had gezeten, werd de Kom overgebracht naar het schip, waar
mee zijn vrouw dien dag naar Holland zou vertrekken, en verliet 
hij als vrij man den Surinaamschen bodem. Verder gebeurde er 
niets. Zoo min in Suriname als in Holland is een strafproces 
tegen hem aanhangig gemaakt. Door dit slot wordt deze historie 
extra wonderlijk. Want óf er was, in strijd met de officieele ver
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klaringen, geen voldoende bewijsmateriaal tegen de Kom, en 
clan is er geen rechtvaardiging voor het feit, dat men hem ruim 
drie maanden gevangen hield; óf er was wèl voldoende bewijs
materiaal, maar dan is het onbegrijpelijk, dat men geen straf
proces aanhangig heeft gemaakt, te meer nog, omdat het achter
wege blijven hiervan uiteraard het bij velen bestaande geloof 
aan de Kom's onschuld moest versterken. Hoe men ook over 
de Kom's optreden in Suriname moge denken, niemand kan 
door dezen afloop van de zaak bevredigd zijn. Het laat zich 
denken, welken indruk het in Suriname heeft gemaakt. 

In het rapport van den Gouverneur wordt, om te doen zien, 
hoe de Kom als „wonderdoener" werd beschouwd, een voor
dracht van den heer Kruisland, den Speenhof van Suriname, 
geciteerd, waarin van de Kom o.m. wordt gezegd: 

„Hij kan zoo een brief staan lezen en tegelijkertijd wezen 
waar hij wil, hetzij in Rusland of Japan. Ook heeft hij een 
vliegmachine of zes, zeven, die heel hoog zweven, en als 
hij een brief wil doen bezorgen, gooit hij dien maar in de 
lucht en dan komt die wel terecht. De Kom zelf kan men 
niet arresteeren, want vóór men er aan denkt, zit hij bij 
vrouwlief te dineeren. De Kom zelf dacht, als ik een deel 
slechts van dit alles kon, zou ik het heel anders aanleggen." 

Om te doen zien, hoe men na afloop van de historie dacht over 
het figuur, dat het gezag daarbij had geslagen, zal ik het voor
beeld van den Gouverneur volgen en ook den heer Kruisland 
citeeren het slot van het liedje, dat hij 17 Augustus 1933 op een 
voordrachtavond ten beste gaf, n l . : 

„Hij is nu weggevlogen — Antonie de Kom; 
Wat is er veel gelogen — In de zaak de Kom; 
Men zoekt met alle krachten — Iets tegen de Kom; 
Maar heeft een neus gekregen —In de zaak de K o m . " 

He t gevangen houden van den door velen onschuldig geachten 
de Kom heeft helaas geleid tot een gebeurtenis van veel tragi
scher aard. Nadat reeds vroeger betoogingen voor zijn vrijlating 
waren gehouden, gebeurde het op 7 Februari 1933, dat op een 
volksmenigte, die opdrong naar het parket, door politiebeamb
ten, op bevel van den procureur-generaal, eenige karabijnsalvo's 
werden afgegeven, met het gevolg, dat twee personen gedcod en 
ongeveer dertig gewond werden. Ook indien deze wijze van 
herstel der orde onvermijdelijk was geweest, zou het al een 
buitengewoon droevig gebeuren zijn. Maar zelfs als ik uitslui
tend afga op de officieele lezing, gegeven in het rapport van den 
Gouverneur, krijg ik niet den indruk, dat hier van een onver
mijdelijk kwaad kan worden gesproken. De volksmenigte, waar
op gevuurd werd, had geen enkele gewelddadigheid bedreven. 
Zij was niet van wapens voorzien. Het rapport deelt mede, dat 
later de politie een aantal steenen, gevulde flesschen en flesch
scherven vond, die als projectielen tegen de politie meegebracht 
en bij de vlucht achtergelaten waren. Aangenomen, dat deze 
mededeeling juist is — haar juistheid is door ooggetuigen be
twist —, dan blijft toch in ieder geval vaststaan, dat, toen door 
de politie geschoten werd, er met geen enkel projectiel door de 
menigte was geworpen en dat ook daarna niets van dien aard 
is gebeurd. Trouwens, de menigte was niet te saam gestroomd 
om een aanval te ondernemen en voor een deel zelfs niet eens 
om te betoogen voor de vrijlating van de Kom, maar om den 
in vrijheid gestelden de Kom te zien, misleid als velen waren door 
het onjuiste bericht in een der kranten, dat hij dien dag zou 
worden vrijgelaten. 

Dit alles neemt niet weg, dat, toen de aanvankelijk vreedzame 
menigte onder aansporing van een aantal Creolen opgewonden 
werd en ondanks herhaalde waarschuwing en sommaties voor
waarts bleef dringen naar het parket, de situatie zóó werd, dat 
niet anders overbleef dan aanwending van geweld om de menigte 
terug te drijven. Maar dat daarbij direct het ernstigste middel, 
liet schieten op een opeengedrongen menigte, werd aangewend, 
is mij, ook na lezing van het rapport, onbegrijpelijk. He t is niet 
te verklaren door aan te nemen, dat de handhavers van de orde 
te weinig talrijk waren om met succes en zonder kans te loopen 
door de menigte overweldigd te worden, minder gevaarlijke 

wapens te gebruiken. Immers uit het rapport blijkt, dat de 
autoriteiten er op gerekend hadden, dat het 7 Februari tot een 
botsing zou komen en alle voorbereidende maatregelen hadden 
getroffen en dat een brigade militairen als reserve voor de politie 
gereed werd gehouden. Men mag ook niet ter verklaring aan
nemen, dat in Suriname het bestuur al zeer spoedig geneigd 
zou wezen om ter handhaving van de orde van vuurwapens ge
bruik te doen maken. Want wie zich b.v. de geschiedenis her
innert van de eveneens op een bloedige botsing uitgeloopen on
geregeldheden te Paramaribo in October 1931, weet, dat toen 
— tot verontwaardiging van diverse scherpslijpers in Holland — 
het bestuur van Suriname, hoewel er toen door volksmenigten 
wèl gewelddadigheden tegen personen en goederen werden be
dreven, tot het uiterste gewacht heeft eer het van vuurwapens 
gebruik deed maken. 

Ik erken volkomen, dat het altijd gemakkelijk is om achteraf 
te zeggen, dat het anders had kunnen gebeuren, en om de feiten 
zóó te construeeren, dat ieder, die er niet bij is geweest, den 
indruk krijgt, dat hij zelf in dat geval heel anders en veel ver
standiger zou zijn opgetreden, maar in dit geval staat het zóó, 
dat, ook als men uitsluitend afgaat op de officieele lezing van 
den gang van zaken, men, naar mijn meening, tot de conclusie 
moet komen, dat op 7 Februari anders had kunnen zijn opge
treden en dat het onbegrijpelijk is, waarom niet anders is op
getreden. 

Tenzij de Minister omtrent de wijze, waarop ten aanzien van 
de Kom en tot herstel der orde is opgetreden, nadere en over
tuigende mededeelingen mocht kunnen doen, kan ik mij dan 
ook niet vereenigen met de bewering in de Memorie van Ant
woord, dat dit optreden door de feiten volkomen gerechtvaardigd 
werd. 

Of ik mij zou kunnen vereenigen met de argumenten, welke 
de Minister heeft voor de vaststelling bij Koninklijk besluit van 
drie van de vier zg. muilkorfverordeningen, en wel zóó, dat met 
door de Koloniale Staten bij amendeering aangebrachte wijzi
gingen geen rekening wordt gehouden, kan ik niet zeggen, om
dat ik in het desbetreffende deel van de Memorie van Antwoord 
geen enkel argument heb aangetroffen. 

Ik heb bij de behandeling der Curacaosche begrooting reeds 
mijn bezwaren tegen die vrijheidsbeperkingen in de West-Indi
sche gewesten, en vooral tegen de beperking van de drukpers
vrijheid, uiteengezet. Het lijkt mij overbodig die bezwaren thans 
te herhalen. Ik wil alleen iets aanhalen uit hetgeen een Katho
liek blad als De Surinamer schreef over de drukpersverordening 
en de positie, waarin zij de journalisten brengt. Deze verordening 

„wordt een wapen in de hand van iederen bewindsman, die 
een lastigen couranticr wil muilkorven, zonder dat deze zich 
kan verweren De courantier, die getroffen moet 
worden, staat genadeloos overgeleverd aan het inzien van 
den Gouverneur. Er is geen bewijs noodig. Er is geen ver
dediging toegelaten. Hooger beroep staat niet open. De 
Gouverneur beslist in eersten en in hoogsten aanleg. Hij is 
aanklager en rechter te gelijk. Hij beschuldigt en hij straft. 
Zonder eenige rechtsbescherming voor den delinquent. Zelfs 
den grootsten misdadiger verzekert onze strafvordering een 
mildere procedure."

Het is het oordeel van een orgaan, dat men wel in de laatste 
plaats van principieele bezwaren tegen zg. antirevolutieverovde
ningen zou kunnen verdenken. 

Wat den economischen toestand van Suriname betreft, deze 
is _ nog altijd buitengewoon ongunstig. Dat Suriname in veel 
mindere mate dan Indonesië den invloed der algemeene econo
mische depressie ondervindt, is op zich zelf juist. In Indonesië 
is de achteruitgang in de laatste jaren veel grooter dan in 
Suriname. Maar men moet daarbij in het oog houden, dat Indo
nesië vóór de crisis een periode van hoogconjunctuur had doorge
maakt, en dat in dien tijd het over het algemeen in Suriname reeds 
misère troef was; Suriname zat economisch vóór de crisis al zóó 
diep in de put, dat het niet heel veel dieper meer kon dalen om 
op den bodem van do put terecht te komen. Ook kan ik geen 



Ve2 319. 1235 Tweede Kamer. 

3östo VERGADERING. — 14 F E B R U A R I 1934. 

1. Vaststelling van de Surinaamsche begrooting voor het dienstjaar 1934. 

(IJzerman.) 
reden tot optimisme vinden in het verschijnsel, waarop eenige 
leden in het Voorloopig Verslag wijzen, nl. „dat het dagloon van 
een kleinen landbouwer inSuriname volgens de daaromtrent ge
publiceerde gegevens nog op 40 cent kan worden gesteld, ter
wijl hetzelfde loon in Indië aanmerkelijk minder bedraagt." 
Men vergeet daarbij blijkbaar, dat er een zeer groot verschil is 
tusschen den levensstandaard in Zuid-Amerika en dien in den 
Indischen Achipel. He t feit, dat kleine landbouwers in Suri
name 40 cent per dag verdienen, is trouwens in de Koloniale 
Staten juist vermeld als een blijk van den buitengewoon be
narden staat, waarin deze bevolkingsgroep verkeert. Nog erger 
dan dat de inkomsten van bijna de geheele bevolking zeer ge
ring zijn, is het verschijnsel, dat reeds vóór de crisis viel waar 
te nemen, maar dat door de crisis nog veel ernstiger geworden 
is, nl. dat voor een deel van de bevolking, met name de Cre
oolsche stadsbevolking, geen bruikbare mogelijkheden om zich 
een bestaan te verwerven, openstaan. 

Over de principieele kanten van de vraag, hoe de Regeering 
het economische herstel van Suriname kan bevorderen, te dis
cussieeren, heeft op het oogenblik weinig zin. Immers zelfs 
indien het mij daarbij mocht gelukken den Minister te bekeeren 
tot een voorstander van een algemeen plan en van het van 
Overheidswege vestigen en uitbreiden van bedrijven in Suri
name, zou er wegens den finaneieelen toestand van den Staat 
voorloopig toch weinig kans zijn, dat die bekeering in handel en 
wandel van Zijn Excellentie tot uiting kwam. Er valt vooreerst 
niet anders te verwachten, dan dat zal worden voortgegaan op 
den tot dusverre gevolgden weg, waarbij de vestiging en uit
breiding van bedrijven uitsluitend aan het particuliere initiatief 
wordt overgelaten, met dien verstande, dat dit, zooals do 
Memorie van Antwoord uitdrukt, „nochtans aanmoediging van 
een en ander van Regeeringswege niet behoeft uit te sluiten". 
Al opent deze politiek geen wijdsche perspectieven, zoo kan er 
op deze wijze toch wel iets bereikt worden, vooral daar men 
onder „aanmoediging van Regeeringswege" ook het verlcenen 
van eenigen finaneieelen steun van Regeeringswege in den vorm 
van subsidies of van rentegarantie kan verstaan. Wat er op dit 
gebied tot dusverre gebeurd is, heeft echter vaak dit bezwaar, 
dat het zoo buitengewoon lang duurt eer de „aanmoediging van 
Regeeringswege" eenige contante waarde vertegenwoordigt en 
eer een plan tot uitvoering kan komen. Zoo zijn er, sinds het 
plan-Pvttersen in zake machinale landbouwbedrijven voor het 
eerst in de Kamer ter sprake kwam, bijna tien jaar verlooperi eer 
met een proefneming betreffende dat plan een aanvang kon 
worden gemaakt. 

Het plan omtrent de hervatting van de bacovecultuur, dat in 
de bekende nota van Gouverneur Rutgers ontwikkeld is, is nog 
van een te jongen datum dan dat men nu reeds veel reden tot 
klagen zou hebben over het nog niet uitvoeren er van. Maar ik 
heb toch al berichten gehoord, die doen vreezen, dat er invloeden 
aan het werk zijn, welke er toe zouden kunnen leiden,_ dat deze 
zaak op de lange baan geschoven wordt. Toch zou, indien dit 
plan een redelijke kans van slagen heeft, een spoedige uitvoering 
zeer gewenscht zijn. Ik weet niet, of het bericht, dat ik al eenige 
maanden geleden las, dat de Fransche Regcering 2 millioen 
francs beschikbaar heeft gesteld voor de hervatting van de 
bacovecultuur in Cayenne, juist is, maar in ieder geval wijst het 
op de mogelijkheid, dat uitstel tot een achteraankomen zou 
kunnen leiden. 

Met de plannen in zake de ananascultuur is men iets verder 
gek-omen, maar intusschen is Demerara reeds vóór geweest, en 
dat deze voorsprong niet toe te schrijven is aan een ontbreken 
van geschikte krachten in Suriname, blijkt uit het feit, dat de 
aanleg van de velden en de leiding van de cultivatie in Demerara 
is opgedragen aan een Surinamer. 

Wat de goudwinning betreft, waar minder aanmoediging dan 
wel wegneming van beletselen van Overheidswege noodig is, laat 
de verdere uitbreiding van de voor het kleine goudbedrijf open
gestelde gebieden nog altijd op zich wachten. Over de vraag of 
voor de proefneming met het plan-Brandon, dat in deze Kamer 
meermalen ter sprake is gekomen en waarvan het welslagen voor 
de bestaansmogelijkheden voor de Creoolsche bevolking van 
^roote beteekenis zou kunnen zijn, een zeer bescheiden subsidie 
Van Overheidswege zou worden verleend, is zóó lang gctlrdibe
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reerd en is over en weer zooveel gecorrespondeerd, dat men met 
de diverse schrifturen een boekenplank zou kunnen vullen, met 
het resultaat, dat de aanmoediging van Regeeringszijde ten 
slotte van dien aard bleek te zijn, dat de heer Brandon besloot 
om maar zonder Overheidssteun een bedrijf in Suriname te be
ginnen, dat ten gevolge zal hebben, dat voorloopig een opzet van 
het bedrijf, waardoor dit een proefneming in het belang der 
Creoolsche bevolking zou worden, slechts zeer ten deele mogelijk 
zou zijn. 

Nog langer is de lijdensgeschiedenis van het eveneens in deze 
Kamer meermalen ter sprake gekomen plan-Tornson in zake du 
oprichting van een opkoop en exportcentrale, verbonden met 
een conservenfabriek, voor citrusvruchten. 

Voor zoover van Overheidswege neiging bleek te bestaan om 
dergelijke plannen te steunen, bepaalde men zich gewoonlijk 
tot toezegging van financieele steunverlcening of tot toezegging 
van het zullen overwegen van financieele steunverleening, indien 
zou blijken, dat van particuliere zijde naar de meening van de 
Regeering in voldoende mate kapitaal beschikbaar was gesteld. 
Onder normale omstandigheden is er voor deze methode veel te 
zeggen. Maar in deze jaren is het moeilijker dan ooit om voor 
dergelijke ondernemingen, die toch altijd een zeker risico mee
brengen, kapitaal van particulieren los te krijgen, en nemen 
particulieren, die overigens wel tot medewerking geneigd 
zouden zijn, veelal het standpunt in : zoolang de Regeering zoo 
weinig vertrouwen in de zaak toont te hebben, dat zij in zake 
de financiering eerst in de allerlaatste plaats wil komen en zich 
soms ook omtrent haar bereidwilligheid daartoe heel erg in do 
ruimte houdt, zoolang zien wij er tegen OJJ ons lieve geld be
schikbaar te stellen. 

Nu verlang ik allerminst, dat de Regcering over één-nachts-ijs 
zal gaan loopen — iets, waartoe trouwens in Suriname de ge
legenheid ontbreekt —, maar ik meen wel, dat zij, indien een 
plan haar goed toelijkt, met de beslissing, of zij steun zal ver
leenen, den meest mogelijken spoed zal betrachten en dat zij 
eventueel steun dan zal verlcenen onder voorwaarden, die een 
spoedige uitvoering van het plan in dezen tijd geen al te groote 
hinderpalen in den weg leggen. 

Ik moet er bovendien op wijzen, dat de vraag, of emigratie 
van Nederlanders naar Suriname met gunstig resultaat mogelijk 
zou wezen, voor ons land van veel grooter beteekenis is geworden 
dan het vóór de crisis was en dat het welslagen van sommige 
van de door mij vermelde plannen de mogelijkheid zou openen, 
dat een aantal jonge Nederlanders in Suriname een bestaan 
kunnen vinden; ter vermijding van misverstand moet ik hieraan 
toevoegen, dat ik daarbij niet denk aan de mogelijkheid van 
eenigszins massale emigratie van Nederland naar Suriname; 
het denkbeeld van een kolonisatie van het Surinaamsche laag
land met Nederlandsche kleine boeren en landarbeiders is niets 
dan een kinderlijke en gevaarlijke utopie. 

Maar, wat van nog veel grooter belang is dan de kans op 
werkgelegenheid voor een beperkt aantal Nederlanders: een 
spoedige uitbreiding van loonende werkgelegenheid voor da 
inheemsche bevolking, is dringend noodig; blijft ze nog eenigen 
tijd uit, dan zal een groot deel der bevolking in die mate ver
pauperiseerd zijn, dat daarvoor geen redding meer mogelijk is. 

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, voel ik mij verplicht, mijn 
oordeel over het Surinaamsche Verslag, dat vroeger „Verslag 
van bestuur en s taa t" heette, te herzien. Een paar jaar geleden 
heb ik over dat verslag opgemerkt, dat het niet alleen laat ver
scheen, maar dat het ook overrijk was aan volslagen onbelangrijke 
mededeelingen, bijv. dat het muziekkorps Amicitia geregeld 
eens in de week repetitie hield en dat de koe en het kalf van de 
een of andere instelling zich in uitstek-enden staat bevonden. Het 
doet mij genoegen te kunnen constateeren, dat nu in het verslng 
dergelijke overbodige details ontbreken en dat het bovendien 
zeer instructieve inleidingen bevat over de historische ontwik
keling en de economische structuur van Suriname. Wanneer het 
in het vervolg nog wat eerder zou kunnen worden gepubliceerd, 
zou in de leemte, die de heer van Boetzelaer in de Memorie van 
Toelichting ontdekt heeft, nl. dat deze ons geen duidelijk beeld 
geeft van den economischen toestand, althans voor een groot 
deel zijn voorzien. 
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De heer Wijnkoop: Mijnheer de Voorzitter! In den betrek
kelijk korten tijd, die ons hier gegeven wordt om over Suriname 
te spreken, wilde ik vooral enkele woorden wijden aan vier pun
ten, en wel aan den algemeenen toestand, aan de volksgezond
heid, aan wat men dan noemt justitie en aan datgene, wat met 
de zaak-de Kom verband houdt. 

Ik wil beginnen met aan te halen, wat een liefdezuster, freule 
van Lijnden, te Paramaribo, in Juli van het vorige jaar in On-s 
Suriname heeft geschreven, ui.: 

„ H e t is op dit oogenblik maar 70 jaar geleden, dat de 
negerslaven van Suriname vrij werden verklaard. He t is nog 
maar 70 jaar geleden, dat Nederland is gaan inzien, dat er 
bloed kleefde aan het in Suriname verdiende geld. 

Hebben wij niet een schuld? Niemand van o n s " — zij 
spreekt natuurlijk voor haar klasse — „behoeft te zeggen, 
geen aandeelen in Surinaamsche plantages te hebben gehad, 
dus geen schuld te hebben. E r is een collectieve schuld. 
Zouden wij niet allen medewerken om iets van deze schuld, 
waarvan de gevolgen op zoo ontzettende wijze nu nog tot 
uiting komen, af te doen? 

Maar wij Nederlanders, Nederlandsche Christenen, wat 
doen wij ?' ' 

Dit vraagt freule van Lijnden aan haar eigen menschen, niet 
aan ons natuurlijk, in het midden van het vorige jaar en het 
treft dat de heer Colijn, die toch ook is een Nederlandsen Christen 
en daarop natuurlijk trotseh is, op dit oogenblik in de aanhangige 
begrooting daarop een antwoord geeft. Hij zegt als men over 
een welvaartsplan op het oogenblik voor Suriname spreekt: men 
moet geen oogenblik denken, dat dit ook maar mogelijk is; een 
welvaartsplan is onmogelijk; een plan om welvaart te brengen 
bestaat niet, kan niet gebracht worden. Ook een plan van econo
inischen opbouw, zegt hij, is onmogelijk. 

De heer Ruijs de Beerenbrouck neemt den Voorzittersstoel 
weder in. 

De heer Wijnkoop: Mijnheer de Voorzitter! Ons verwondert 
dat niet, want wij hebben vaak genoeg geconstateerd, dat wij 
op het oogenblik zijn in een periode, die beteekent het einde van 
alles wat nog, op welke wijze ook, eenigszins stabiel was in het 
kapitalisme en dus vooral in het koloniale kapitalisme van tegen
woordig. De gebeurtenissen van den laatsten tijd, zoowel econo
mische als politieke, toonen wel aan hoe wij daarin volkomen 
gelijk hebben. In een land als Suriname, waar de Hollanders 
het wel verstaan hebben om het een en ander voor zich zelf te 
sparen, maar waar zij in het minst niet de gelegenheid hebben 
gebruikt om ook maar iets daarvan aan de eigenlijke bevolking 
te doen geven, spreekt het vanzelf, dat de bijzondere crisis van 
nu, geplant op de algemeene crisis van het kapitalisme, meer 
dan ooit dit gebied op een dergelijke wijze teistert, dat deze 
Minister en deze Regeering geen kans zien om hieraan ook maar 
in het minst nog iets te doen. 

Ik wil van de Regeering dit zeggen, dat ik er geen oogenblik 
aan twijfel, dat deze Regeering haar uiterste best doet voor 
zoover dat van burgerlijk, kapitalistisch standpunt mogelijk is, 
om althans te probeeren daar nog iets te brengen, maar zij is 
daartoe absoluut buiten staat, zooals zij trouwens zelf verklaart. 
Dan komt men wel met enkele betrekkelijk ondergeschikte 
dingen en doet men het voorkomen, alsof datgene, waarvan men 
zelf zegt, dat het niet kan, ten slotte toch langs den een of 
anderen omweg kan gebracht worden. Dan spreekt men bijv. 
over het bevorderen van de rijstcultuur, maar aan wien kan het 
product dan worden geleverd, gesteld dat dit nu op dit oogenblik 
mogelijk was ? 

De rijst kost meen ik 2 a 3 cent per K.G. in Suriname. E r is 
dus op het oogenblik volstrekt geen mogelijkheid voor don 
kleinen boer, waarom het gaat, om daarin ook maar het minst 
een verdienste te vinden. Men spreekt over het aankweeken 
opnieuw van den tuinbouw, maar ik vraag weer — gesteld, dat 
het mogelijk is, wat ik op het oogenblik ontken — aan wie 
kunnen die producten dan worden geleverd? Ik herinner mij te 
zeer, hoe eenige jaren geleden, toen de agrarische crisis hier 

haar intrede deed, men, vooral van vrijzinnig-democratische 
zijde, is begonnen te zeggen : dan moet men de agricultuur maar 
omstellen en vooral de speciale producten van den kleinen tuin
bouw cultiveeren. Ik heb onmiddellijk gezegd: als men dat doet, 
verhaast men eenvouding de crisis op ander gebied. En zoo 
kwam het ook. Op het oogenblik is de tuinbouw immers er het 
allerergst aan toe. Waar wil men dus, ik herhaal, die producten 
afzetten, gesteld, dat het mogelijk was, dat te doen? Nu spreekt 
men ook plotseling over kolonisatie, maar dat is altijd een mis
lukking gebleken, zelfs toen men er tot op zekere hoogte geld 
voor had. Hoe kan het dan in dezen tijd anders zijn dan een 
absolute mislukking? Of denkt men misschien, dat de sociaal
democraat Mühlenfeld, de man van de bekende 21 cent, waar
mede de mensehen per dag rond zouden kunnen komen, soms 
met zijn studiereis, die men hem in dienst van de Regeering 
naar Suriname wil laten maken, deze dingen zal kunnen ver
anderen? Ook als men zegt: wij zullen voorlichting laten geven 
aan de kleine landbouwers, moet men toch altijd eerst een uit
zicht hebben, een perspectief, wil er van voorlichting werkelijk 
quaestie zijn en wil men de producten ook kunnen afzetten. 
Maar bovendien: door wie wil men eigenlijk in Suriname spe
ciale voorlichting laten geven aan de kleine landbouwers? Be
doelt men soms dat dure landbouwproefstation van dr. Stakel, 
dat eigenlijk alleen voor de eroote landbouwers heeft gediend. 
Hoe zal men met een dergelijke voorlichting tot eenig practisch 
resultaat komen voor de kleine boeren? Dat bureau, dat duur 
is en trouwens voor den grooten landbouw dient, voor zoover het 
ergens voor dient, geeft vooral statistieken en boekenkennis. Ik 
meen, dat het ook op andere gronden onmogelijk is om op die 
manier de kleine landbouwers te helpen, maar zelfs wanneer dat 
wel mogelijk zou zijn, dan zou dat bureau daartoe in geen geval 
in staat zijn. Wat gebeurt er dus eigenlijk concreet op het 
oogenblik in Suriname? Niets anders dan dat men, zooveel dat 
kan, daar nog mogelijkheden wil trachten te ontdekken voor 
het Hollandsche imperialisme. Wat men op het oogenblik voor 
Suriname alleen nog maar doet, is te trachten om het halfdoode 
kapitaal een beetje op de been te houden. De Surinarners be
ginnen dat trouwens zeer wel te verstaan. Om dit te doen zien, 
verwijs ik naar wat Jong Suriname, daarover heeft geschreven in 
het nummer van 8 December 1933: 

„Hopeloos starend in den donkeren nevel, die over ons 
land hangt als ware de dood nabij, bekomt ons de verzuch
ling van Herders ' dichtregel (met een variatie) op do 
lippen: 

„Holland, ich bin dieh m ü d e . " " 

Op een andere plaats in dat artikel lees ik: 

„Neen, het heet bij de Nederlandsche Regeering, dat de 
Surinamer lui is. Wij hebben geen greintje vertrouwen, dat 
Suriname ooit onder Hollandsche leiding iets vau bc
teekenis zal worden." 

Natuurlijk zal ik in deze korte rede niet op al de mislukkingen 
wijzen, die onder de verschillende Gouverneurs hebben plaats 
gevonden. Als er hier nog plaats is voor verbazing, dan is het 
mijnerzijds wel aan het adres van den heer van Boetzelaer van 
Dubbeldam, die ditmaal eenige schoone woorden voor den voor
maligen Gouverneur wist te vinden en die een paar jaar geleden 
niet genoeg kon doen om tegen dien zelfden toenmaals heerseben
den Gouverneur op te treden! Maar verbazen doet men zich ten 
opzichte van Suriname over niets meer. He t is begrijpelijk, dat 
men ook nu nog spreekt over de 8 millioen schuld voor dien 
spoorweg, die nergens heenvoert, die nooit voltooid is en die 
alleen is aangelegd voor de Surinaamsche goudmaatschappij. 
Die spoorweg deugt zelfs niet voor de kleine boeren, als zij aan 
dien kant ei-gens hun landje hebben om de producten te verzen
den, want de tarieven zijn daartoe veel te hoog. Vraagt men 
naar de oplossing van wat ik zou willen noemen het Surinaam
sche probleem, clan is mijn meening, dat die gelegen is in de 
gebeurtenissen van December 1932 tot Mei 1933. d. w. z. in de 
strijdeenheid. die in Suriname gevormd is tusschen de Suri
namers, de Hindostani, de Indonesiërs, enz. Wat dit puut be
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treft, wil ik zeggen, anders dan de heer IJzerman — ik kan in 
deze korte rede natuurlijk niet laten zien, hoe tegenwoordig 
de sociaal-democraten ook in Suriname allerlei hand en span
diensten voor de Eegeerir.g verrichten —, dat emigratie naar 
Suriname naar mijn meening voor de Surinamers niets kan 
beteekenen. Dit beteekent alleen, dat Holland misschien een 
aantal werkloozen kwijtraakt, wat misschien goed zou zijn, als 
die menschen kans hadden daar een behoorlijk leven te krijgen. 
Ik vrees, na al hetgeen er in Suriname gebeurd is, dat zij er 
echter kapot zullen gaan. He t zou hoogstens kapitalistische 
perspectieven openen en als het eenigszins grooter gedaan zou 
worden, zou er een nieuwe bron zijn gekomen voor soldaterij 
van Holland in Suriname. Meer kan ik tot mijn spijt op het 
oogenblik over deze zaak niet zeggen. 

Ik wil nu een woord zeggen over de volksgezondheid. Daarbij 
wijs ik in de eerste plaats op het boek van de Kom. De heer 
IJzerman heeft al op de hem eigen wijze, eigenlijk op een lich
telijk insinueerende wijze, over de Kom gesproken. Ik acht dat 
te behooren tot de manieren, waarop de S.D.A.P. nu eenmaal 
tegenover werkelijke strijders optreedt. Ik ga daarop nu niet in, 
ik constateer het alleen. 

Uit het boek van de Kom: „Wij Slaven van Suriname", kan 
men het een en ander over Suriname leeren. Ik wil er eerst aan 
herinneren, dat dit boek niet zoo maar zonder meer is uitge
komen, maar dat daarop in Holland nota bene een preventieve 
censuur is uitgeoefend. De Nederlandsche justitie heeft contact 
gezocht met den uitgever en zij heeft op de eene of andere 
manier, niet liggende in een bepaald artikel van de wet, maar 
door allerlei middelen, die men tegenwoordig bij de justitie wel 
kent, e r toe gedwongen, bepaalde dingen, die in dat boek zouden 
worden gezegd, daaruit te verwijderen, wilde het boek überhaupt 
uitkomen. Het is dan zoo gecensureerd uitgekomen en nu lezen 
wij daarin ook eenige dingen over de volksgezondheid. Wij lezen 
daarin o. a., dat het in alle districten van Suriname wemelt van 
malarialijders, dat de meesten ten doode zijn opgeschreven 
omdat zij zelfs geen geld meer hebben voor het koopen van 
kinine. 

Ik lees verder, dat een arbeider zijn jas in pand moest geven, 
dat een vrouw haar armbanden moest verkoopen om den dokter 
van Leliedorp te kunnen betalen, dat de tuberculose er een ware 
slachting aanricht, dat alleen in 1932 meer dan 2000 nieuwe 
gevallen van framboesia tropica geconstateerd zijn, dat de hout
bakkers in de districten verschillende wonden hebben, groot en 
diep, zoodat je wel je vuist in die wond gemakkelijk zou kunnen 
omdraaien, een wond vol wild vleesch. Ik lees, dat feitelijk geen 
sterveling zich om wat men daar noemt „die nikkers" bekom
mert . 

Deze feiten, die ik nog met tal van andere uit het boek en 
van elders zou kunnen vermeerderen, sluiten zich aan bij wat 
een autoriteit, die men toch niet van zich af zal kunnen schud
den, nl. dr. Lampe, schrijft in Surinaamsche sociaal-hygiënische 
beschouwingen, bladzijde 5, waar staat: De opgroei van de 
Javaansche bevolking in Suriname is dan ook zoo gering, dat 
dit ras in Suriname, aan zich zelf overgelaten, zonder verdere 
immigratie dus, te gronde zal gaan en dat in betrekkelijk korten 
tijd! 

Dat is dus, Mijnheer de Voorzitter, door de manier, waarop 
èn economisch èn sociaal èn hygiënisch deze menschen worden 
behandeld. 

Dezelfde schrijfster, freule van Lynden, die ik zooeven heb 
aangehaald, schrijft, dat onder de kinderen van 1 tot 3 jaar 
veel leverziekten voorkomen. De kinderen zijn te mager en veel 
te licht en te klein, stumperig om te zien, als gevolg van de 
ondervoeding of, waar de moeder meestal het kind tot bij of over 
het jaar zoogt, door ondervoeding van de moeder zelf. 

In dit verband vind ik het uiterst kras, Mijnheer de Voor
zitter, als de Regeering zelfs de zorg voor de melaatschen op 
het oogenblik vermindert. Ik geloof, dat, als ik zoo iets zou 
moeten karakteriseeren, ik het eerste slachtoffer zou worden van 
het nieuwe Eeglement van Orde, dat juist is aangenomen, en 
dat ben ik niet van plan. Maar het is wel buitengewoon karak
teristiek, dat men zelfs de uitgaven voor de melaatschen durft 
verminderen, terwijl men er zich in Christelijke kringen toch 

zoo op laat voorstaan, dat men voor die allerongelukkigste men
schen zooveel doet! 

In dit verband moet ik even spreken van het operatie
verbod, dat men in het militaire hospitaal heeft ingevoerd, 
om dit hospitaal te redden. Daaruit blijkt wel de goede zorg 
voor de volksgezondheid: de „nikkers" mogen nu sterven zon
der operatie. Dat is wel een kras voorbeeld van de manier, 
waarop men durft optreden, want in Indonesië heeft men net 
het omgekeerde; niet natuurlijk in het belang van de Indone
siërs zelf, maar in het belang van de Hollanders worden do 
Indonesiërs bij pest en andere ziekten gedwongen om operatief 
ingrijpen te gedoogen, tegen alle adat en godsdienstvoorschrif
ten in, en worden de menschen zelfs gestraft, wanneer zij zich 
dat niet willen laten welgevallen. 

Thans een woord over de justitie, ook over de zg. anti
revolutiewetgeving. Deze anti-revolutiewetgeving probeert den 
strijdenden massa's alle gelegenheid te ontnemen, om haar strijd 
te voeren. Ik ben er van overtuigd, dat die wetgeving in werke
lijkheid niet zal helpen: de strijd gaat toch door. Maar hierbij 
heeft men den Kolonialen Staten laten zien, dat met hen geen 
rekening meer wordt gehouden. De Koloniale Staten hebben 
zich wel eens verbeeld, dat zij wezenlijke vertegenwoordigers 
waren — van de massa's waren zij wel is waar nooit de vertegen
woordigers, maar toch vertegenwoordigers van allerlei grootere 
en ook wel van kleinere belangen; maar bij deze materie heeft 
men hun thans uitdrukkelijk laten zien, dat rnet de Koloniale 
Staten geen rekening meer wordt gehouden. Een schijn-Parle
ment kan men hen zelfs niet meer noemen. Dat heeft wel 
eenige ontnuchtering gebracht en het zal ongetwijfeld het ver
zet tegen de Hollandsche Eegeering eer doen toenemen. 

Bij dit hoofdstuk behoort ook het gevangenisregime, dat alles 
te wenschen overlaat: de gevangenissen zijn vol ongedierte, voed
sel is slechts rijst, die anders toch zoo goedkoop is — ik heb het 
straks genoemd —, van de slechtste qualiteit; geen koffie, geen 
thee, wat daar heel erg is; lichamelijke kastijding, enz. Als de 
menschen in de open natuur moeten gaan werken en als er 
dan, zooals in die natuur daar het geval is, hen die geweldige 
regenbuien overvallen, dan is er toch maar één stel kleeren, 
zoodat de kleeren maar op hun lijf moeten drogen, waaraan de 
afschuwelijkste gevolgen voor hun lichamelijke bestaan ver
bonden zijn. 

Ook dit hoofdstuk kon ik slechts aanstippen, want ik wil een 
woord zeggen over de geschiedenis, waaraan de naam van de 
Kom is verbonden. 

Bij de vele onjuistheden, welke de heer IJzerman heeft ge
zegd, heeft hij één juistheid gezegd. Ik heb het in ieder geval al 
vroeger gezegd en ik zeg niet, dat hij het mij speciaal heeft na
gezegd; hij heeft het blijkbaar ten slotte zelf gevonden! De heer 
IJzerman heeft nl. gezegd, dat de Kom eigenlijk geen commu
nist was, in den vollen zin van het woord. 

Ik heb niet ontkend, dat de Kom zeer nabij de revolutionnairo 
beweging staat ; dat behoeft men ook niet te ontkennen, want 
hij heeft in Holland dikwijls op revolutionnaire vergaderingen ge
sproken, maar een communist in den heelen zin van het woord 
is hij vroeger althans niet geweest. 

Wat verder de heer IJzerman zegt over opdrachten, die dn 
Kom zou hebben gehad, ligt er volkomen naast. Dat is een
voudig uitgesloten en dat is ook niet zoo. Het erge is natuurlijk 
niet, dat dit zoo niet is en dat men het toch zegt, maar wel, dut 
de heer IJzerman doet alsof het toch wel zoo zou kunnen zijn, 
want hij geeft daardoor weer aan de Eegeering het voorwendsi l 
om achteraf haar eigen houding en ontreden goed te praten, i n 
elk geval is het niet zoo. De Kom, dat is bekend, is eenvoudig 
en uitsluitend voor familieredenen, die waarachtig niet zoo ver 
gezocht behoeven te worden, bij een man, wiens moeder zeer oud 
is en die hij in vele jaren niet meer had gezien, naar Suriname 
gegaan, maar de manier, waarop hij daar is ontvangen èn door 
de Regeering èn door de massa's, is karakteristiek voor de. 
situatie daar; de manier, waarop de Eegeering hem van het 
oogenblik af, dat hij hier is heengegaan, in de gaten heeft ge
houden, bewijst het kwade geweten van deze Eegeering en de 
manier, waarop de massa, in vele opzichten kinderlijk, maar op 
een geweldige wijze hem ontving, bewijst, hoe verschrikkelijk 
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de verhoudingen zijn, waarin zij leeft en waarbij zij gelooft, dat 
zoo maar in een tooverslag de situatie kan verbeterd worden, en 
waarbij de bevolking het dan zoekt bij den een of anderen per
soon, die eigenlijk door de Regeering een zeker aureool heeft 
gekregen. 

Maar ik herhaal, dat alles te zamen kenmerkt de situatie. 
Ik kan niet in details treden over wat er gebeurd is, maar 

het is bekend en eigenlijk door het Regeeringsrlebat ook beves
tigd, dat de Kom door de autoriteiten naar het politiebureau 
is gelokt; voordat er iets van zijn kant was gebeurd, is hij ge
arresteerd. Hij is voortdurend door rechercheurs van zijn aan
komst af achtervolgd, voortdurend is er een macht politie op 
cle been geweest, zoogenaamd tegen dezen communist, maar 
men kan zich toch wel voorstellen, zelfs al was hij heel wat 
anders dan wat hij was, dat, als de Regeering op een dergelijke 
manier dien man met een macht van politie gaat omgeven, er 
bij die bevolking wel gebeuren moest, wat de Regeering dan ook 
aan haar eigen optreden heeft te wijten. 

Alles wat daar is gebeurd, is dus voor de volledige verant
woordelijkheid der Regeering, die wist hoe de toestand was, wie 
de Kom was en wat hij zich werkelijk voorstelde te doen, en dat 
de Kom niets heeft gedaan, dat ook maar in het minst aanlei
ding kon geven om zoo op te treden, en die juist door dat ver
toon met opzet heeft geprovoceerd wat er ten slotte is gebeurd. 

Waarom mocht de Kom niet spreken en vergaderen? Zoover 
ik weet, is dat bij Regeeringsreglement toegestaan. Waarom 
moest hij ruim drie maanden in de gevangenis zitten, zonder 
dat er een instructie tegen hem is geopend ? Waarom was men 
eigenlijk zoo bang? Laat de Regeering dat toch eens vertellen, 
ik heb mijn antwoord gegeven. 

Het ligt in de situatie daar, in de ontevredenheid van het volk. 
De Regeering zal mij toch werkelijk niet willen zeggen, dat bij 
een normale situatie en bij een tevreden volk een n a n — al mag 
men dan, en dat geloof ik nog niet eens van de Regeering, van 
een communist de meest wonderlijke dingen denken — als de 
Kom is, als hij komt zonder iets, wat dan ook, dingen zou kun
nen doen, waarvoor de Regeering behoeft te vreezen. Als de 
Regeering wèl vreest, dan ligt het niet in het feit, dat hij com
munist is, wat men hem aanwrijft, maar wat in dien zin onjuist 
was, doch in de situatie van de bevolking. Als men tegen den 
persoon optreedt, in plaats van de bevolking op een of andere 
manier aan een behoorlijk bestaan te helpen, indien dit mogelijk 
ware, klaagt men zich zelf aan. Men kan die bevolking trouwens 
niet op een of andere wijze helpen en daarom tracht men haar 
op die manier te provoceeren en neer te slaan, zooals het dan 
ook is gebeurd. 

De geheele bevolking — en dat is het uitstekende van deze 
zaak —- is door het optreden van de Kom, al meen ik niet, dat 
liet iets bewust van hem is geweest, maar het is er van ge
komen, in zooverre zij zich tegen de narigheden, die het 
Xederlandsche bewind haar bracht, moest verzetten, tot een 
groote strijdeenheid gekomen. 

Niet alleen de Surinamers, de Hindostani, de Indonesiërs, 
de Javanen, maar ook, behalve de vele proletarische elementen 
en de elementen van de kleine landbouwers, de massa werk
loozen, enz., met hun ellende van allerlei soort en de afstam
melingen van de oude revolutionnaire groepen, de Boschnegers, 
de Djocka's, de Marrons, ook de Indianen, voor zoover zij er 
nog zijn en zij zijn er nog, er zijn zelfs uitstekende boeken 
over hen geschreven, allen hebben zich daar in één front verzet 
tegen de Regeering, en dat is tot uiting gekomen in de manier, 
waarop men zich ten opzichte van de Kom heeft geplaatst. 

Wat heeft men nu bereikt? Dacht iemand, dat men door wat 
men wel tegen de Kom gedaan heeft, waarbij men heeft aan
getoond, dat er door hem niets is gebeurd (want de heer 
IJzerman heeft er ook te recht op gewezen, dat hij niet ver
volgd is, hij is alleen maar gearresteerd) ; dacht men, dat men 
daardoor iets veranderd heeft in Suriname? Dat kan men niet 
denken. Het blad de Went zegt: De spanning is in het land 
met liet vertrek van de Kom niet ten einde. 

Mijnheer de Voorzitter! De vroegere Gouverneur de heer 

(Wijnkoop e. a.) 
Rntgers, die thans voortdurend met den heer Colijn staat to 
praten en deze daardoor belet naar mijn rede te luisteren 

De Voorzitter: Ik verzoek den geachten spreker dergelijke 
dingen niet te zeggen. 

De heer Wijnkoop: Mijnheer de Voorzitter! De heer Rutgers 
heeft in zijn rapport precies betzelfde gezegd. Ik zou zijn woor
den kunnen aanhalen en daarmee aantoonen, dat ook de heer 
Rutgers weet, dat met het vertrek van de Kom in geen enkel 
opzicht de spanning ten einde is; er is stijgende ellende en 
stijgend verzet. Men heeft bereikt, dat de geest van den ouden 
revolutionnair Bonni, die reeds lang dood is, weer is herleefd. 

Het beste bewijs, hoe het eigenlijk op het oogenblik in Suri
name is, is di t : toen de Kom kwam, werd hij door de massa 
ontvangen, terwijl de Gouverneur Rutgers, toen hij ging, een
voudig doodstil en muisstil is heengegaan. Dat is het beeid van 
Suriname van dit oogenblik: van het Hollandsche bewind 
scheidt men gaarne, maar de strijdende Surinamer wordt door 
de massa's met gejubel ontvangen. 

De heer Feber: Mijnheer de Voorzitter! In de redevoering 
van den vorigen geachten spreker heeft mij één opmerking heel 
sterk getroffen: de geachte afgevaardigde schijnt uit een be
paalde uitlating in de Memorie van Antwoord te hebben afge
leid, dat de Minister van Koloniën nadrukkelijk zou hebben ver
klaard, dat hij geen kans ziet om aan Suriname een eeniger
mate bevredigende economische ontwikkeling te geven. De heer 
Wijnkoop schuift dien bewindsman dit in de schoenen op grond 
van diens uitlating, dat deze Minister blijkbaar minder gevoelt 
voor wat sedert jaren in de Kamer algemeen genoemd wordt: 
het breed opgezette, systematische werkplan. Met afwijzing van 
de conclusie, die de heer Wijnkoop uit de bewoordingen van de 
Memorie van Antwoord heeft getrokken, acht ik voor mij het 
wel nuttig om toch nog eens op dat bijna aloude vraagstuk van 
een economisch werkplan terug te komen. 

De Minister zegt, dat hij niets gevoelt — hij bedoelde dat niet 
te zeggen, dat begrijpen wij bij voorbaat — voor een werkplan 
op papier; de Minister zou het blijkbaar beneden zijn waardig
heid achten een groot boekdeel te produceeren, dat geen bruik
baarheid, geen practisch nut zou bezitten. Er wordt evenwel 
ook niet gevraagd om een economisch werkplan op papier. De 
vraag om een dergelijk plan. al sedert jaren in de Kamer ge
steld en door den voorganger van dezen Minister steeds afwij
zend beantwoord, wordt ingegeven — dit zal bij andere stellers 
van deze vraag wel evenzeer het geval zijn — door een gevoel 
van onzekerheid, van onbehagelijkheid, wanneer men zich ge
steld ziet voor de taak om de verschillende pogingen te beoor
deelen, dio in het werk worden gesteld, ten einde Suriname te 
reconstrueeren. In den loop der jaren heeft men het geprobeerd 
met goud, bauxiet, balata, bacoven, ananas, sinaasappelen, 
rijst, maïs, enz., alles los van elkaar en alles bij wijze van 
proefneming al naar een object zich voordeed, al naar de rich
ting, waarin initiatief werd genomen. Het lijkt mij voor de 
leden van de Volksvertegenwoordiging onmogelijk om, afge
scheiden van de vraag, of die proeven op technische gronden 
zullen slagen of niet, zich een oordeel te vormen over de doel
matigheid daarvan in onderling verband. Het eenige. wat dus 
gevraagd wordt, is een exposé voor meerdere of mindere moge
lijkheden en niet een werk-plan met de bedoeling, dat men zich 
daaraan krampachtig zal vasthouden. Wanneer die bedoeling 
voorop stond, zou dat zelfs funeste gevolgen kunnen hebben; 
het eenige, wat gevraagd wordt, is een exposé van de verschil
lende mogelijkheden, die men meent te zien, een exposé, 
waarin ook veronderstelde mogelijkheden zoo noodig voor mijn 
part als voor altijd onmogelijk kunnen worden afgewezen. Nu 
heeft de Minister zeer voorzichtig geantwoord, dat hij voors
hands niet gevoelt voor een werkplan op papier. In den zin, 
waarin de Minister dat bedoelt, kan ik hem bijvallen — maar 
liet verheugt mij, dat hij met den Gouverneur in overleg is w . 
treden, opdat deze van zijn meening omtrent dit denkbeeld 
zou kunnen doen blijken. Ik ben dus, wat dit betreft, in af
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wachting. De heer Rutgers heeft, meen ik, aangevoerd, dat 
Suriname gered zou zijn, indien maar één groot exportproduct 
te vinden ware, waarvoor het land en zijn klimaat geschikt zijn. 

Dat is natuurlijk een stelling, die in haar algemeenheid onaan
vechtbaar is; maar die onaanvechtbaarheid behoeft niet uit te 
sluiten, dat rnen op een systematische wijze zijn gedachten laat 
gaan over alle andere mogelijkheden en dat men die gedachten 
in één geheel, in één exposé formuleert. Hoe het ook zij, in het 
geval zelfs, dat het mogelijk zou zijn een dergelijk werkplan in 
elkaar te zetten, een werkplan in dien zin, dat men zou hebben 
een levensvatbaar en realiseerbaar plan, dan nog zou het ten 
uitvoer leggen daarvan, althans zeker in dit tijdsgewricht, af
stuiten op de financieele moeilijkheden, waarmede Suriname te 
kampen heeft. En wanneer dan in het Voorloopig Verslag door 
verschillende geachte afgevaardigden geopponeerd wordt tegen 
de vermindering van de Rijksbijdrage en de Minister, reagee
rende op die oppositie, in de Memorie van Antwoord zegt, dat de 
vermindering van de Rijksbijdrage niet, zooals sommige leden 
meenen, heeft geleid tot de verdere inkrimping van het personeel 
op de Gouvernementskantoren, noch tot nieuwe salarisverlaging, 
noch tot een verandering in groote lijnen van de organisatie van 
het onderwijs, dan lijkt mij inderdaad deze tegenopmerking van 
den Minister juist. Maar hij zal mij toch moeten toegeven: het 
moet uit de lengte of uit de breedte komen; wanneer men de 
Rijksbijdrage vermindert, moet dat bezuinigingsgevolgen hebben 
gehad. Niet dat ik op grond van deze gevolgen tegen die be
zuiniging opponeeren wil; ik wil dit alleen aanvoeren tegenover 
hen, die zelfs onder deze moeilijke omstandigheden een ruime 
financiering van Suriname meenen te moeten bepleiten, hetgeen 
voor hen betrekkelijk gemakkelijk is, aangezien zij de verant
woordelijkheid daarvoor niet wenschen te dragen. 

Nu wordt aan den Minister verweten, dat hij het bestaan 
heeft om de Rijksbijdrage te verminderen tegen den aandrang in, 
die is uitgegaan van de Koloniale Staten. Want er wordt in het 
Voorloopig Verslag gezegd: het is nog erger, wat deze Minister 
heeft uitgehaald; de Koloniale Staten zijn begonnen met eenige 
posten van de hen voorgelegde ontwerp-begrooting te verhoogen. 
Welnu, zegt men, niet alleen, dat de Minister niet in die ver
hooging heeft berust, maar daarna is hij de Rijksbijdrage nog 
gaan verminderen bovendien. 

Over de wijze van bezuiniging spreek ik op het oogenblik niet, 
maar het lijkt mij een zeer onjuist standpunt, wanneer men 
stelt, dat de Minister van Koloniën zich in een dergelijke materie 
eenvoudig zou hebben te richten naar de Koloniale Staten. Dit 
standpunt houdt in, dat men miskent de plaats van den persoon, 
waar en bij wien ten slotte de verantwoordelijkheid is gelegen. 
Het lijkt mij volkomen juist van den Minister van Koloniën, die 
met de andere leden van dit Kabinet verantwoordelijk is voor 
het evenwicht in de Rijksfinanciën, dat hij, wanneer hij geen 
kans ziet om de Rijksbijdrage op peil te houden, op grond van 
de vervulling van zijn taak en zijn plicht ten opzichte van de 
Landsfinanciën in Nederland tot een dergelijke vermindering 
van de Rijksbijdrage voorstelt, ook wanneer dit den Kolonialen 
Staten minder welgevallig is. He t is niet onmogelijk, dat wij 
over eenige dagen bij de bespreking van de Indische begrooting 
dezelfde figuur nog wel eens in beschouwing zullen hebben te 
nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Door verschillende van de mij vooraf
gaande sprekers zijn woorden gewijd aan het denkbeeld van 
emigratie. Ik moet daarvan zeggen, dat het mij verheugt, dat 
de Minister in de Memorie van Antwoord zich omtrent de moge
lijkheid van de emigratie sceptisch heeft uitgelaten. 

Dit toch is een rake waarschuwing aan het adres van hen, die 
in dit opzicht gespannen verwachtingen koesteren. Nu is dit op 
zich zelf niet zoo erg, maar wanneer die gespannen verwach
tingen leiden tot proefnemingen, dan zijn niet de propagandisten 
van de emigratie het kind van de rekening, maar de arme stak
kers, die uit het zwaar geteisterde Holland een goed heenkomen 
zoeken naar Suriname. 

Aan den anderen kant kan ik mij voorstellen, dat men aan 
iets dergelijks gaat denken. Het denkbeeld van emigratie naar 
Suriname zie ik als een bijzonderen vorm van een meer alge
meen denkbeeld, nl. van economische samenwerking tusschen 
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de beide deelen des Rijks. Maar dan zijn er ook andere mogelijk
heden, bijv. de voorziening in een deel van de behoeften van 
Nederland met producten uit dit overzeesche deel van het Kijk. 
Ik denk, niet voor vandaag of morgen, maar wel voor een moge
lijk niet meer zoover verwijderde toekomst, aan den invoer van 
maïs als vrucht van een gemechaniseerden landbouw uit Suri
name in Nederland, hetgeen in ieder geval aan de Rijkshuis
houding ten goede zal komen. Daarom moge ik den Minister ver
zoeken nog eens zijn bijzondere aandacht aan de betreffende 
proefnemingen te wijden. 

Indien ik mij niet vergis, is het in aansluiting aan het door den 
heer Rutgers gesprokene, dat ik niet geheel en al bevredigd ben 
door hetgeen in de Memorie van Antwoord medegedeeld wordt 
met betrekking tot de aanmoediging van en den steun aan de 
particuliere bedrijven door het Gouvernement. Voor cultuur
bedrijven in Suriname in den vorm van Overheidsbedrijven ge
voel ik, afgescheiden van bezwaren van algemeenen principi
eelen aard, niets, omdat de ervaring bewijst, dat de daaraan ver
bonden risico's veel te groot zijn dan dat de Overheid de gelden 
uit de openbare middelen daaraan zou mogen wagen. Maar 
wanneer de Minister in de Memorie van Antwoord zegt, dat aan
moediging van de particuliere bedrijven niet is uitgesloten, dan 
lijkt mij deze uitlating toch wel erg sober en erg negatief. Het 
zou mij wel aangenaam zijn, indien de Minister bij zijn monde
ling antwoord zich wat coulanter en vlotter zou willen uiten. 
Er zijn op het oogenblik, als ik goed ben geïnformeerd, twee 
plannen in wording om te komen tot een bacoven-cultuur; het 
plan-Rutgers, het Gouvernementsplan en daarnaast het plan 
van den Óndernemersraad van Suriname. Nu is het eigenaardig, 
dat de gedachte alleen al, dat er van den Óndernemersraad iets 
uit zou kunnen gaan, waardoor de kolonie tot bloei zou kunnen 
worden gebracht, verscheidene leden van de Kamer in het ge
weer jaagt. Die leden zijn beducht, dat dit ondernemersplan zal 
concurreeren met het plan, waartoe het Gouvernement het 
initiatief heeft genomen. Ik hoop, dat de Regeering tegenover de 
beide plannen en tegenover de ontwikkelingsmogelijkheden, die 
daarvoor worden opengelaten, objectiever zal zijn dan de leden, 
die in de betreffende passage van het Voorloopig Verslag aan 
het woord zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot het onderdeel Onder
wijs. 

Ten vorigen jare heb ik vragenderwijze eenige opmerkingen 
gemaakt met betrekking tot het subsidie voor het onderhoud 
van de bijzondere schoolgebouwen. Ik zeg: vragenderwijze. 
Die vraag is blijkbaar beantwoord geworden, nadat zij door
gegeven was naar Suriname, door den toenmaligen Gouverneur, 
die heeft verklaard, wij zien dat in de Memorie van Antwoord, 
dat „een deugdelijker basis voor de vergoeding voor lokaalhuur 
dan de thans geldende, onder de gegeven omstandigheden 
moeilijk te vinden va l t . " 

Ik vind dit antwoord in zekeren zin magistraal; maar de 
toenmalige Gouverneur, dien wij de eer hebben thans in ons 
midden te zien, en de Minister van Koloniën moeten het mij 
ten goede houden, dat ik dit antwoord niet bevredigend vind 
en dat ik de nadere vraag stel, waarom een deugdelijker basis 
dan de thans geldende onder de gegeven omstandigheden niet 
te vinden valt. 

Een ander onderwerp, dat mijn aandacht heeft getrokken, is 
de geestelijke verzorging. Op blz. 4 van de Memorie van Ant
woord lees ik; 

,,De opmerking van de leden, die den maatregel tot be
zuiniging ook op den eeredienst alleszins gerechtvaardigd 
achtten, nopens „het vaststellen van de korting, welke zal 
worden toegepast op de totalen van de salarissen", is den 
ondergeteekende niet geheel duidelijk." 

De bedoeling van deze opmerking is, dat zoowel bij de be
paling van het aantal der geestelijke voorgangers van de ver
schillende gezindten als bij de regeling van de salarissen, en 
dus ook van het totaal-salaris, alsook bij de inkrimping van 
het aantal met al of niet handhaving van het salaris, zal wor
den gelet op het aantal personen, hetwelk tot die verschillende 
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gezindten behoort, alsook op den aard van de bediening, zoo
als die in deze gezindten wordt opgevat. 

De heer van Boetzelaer van Dubbeldam heeft er gisteren zijn 
voldoening over geuit, dat bij de Hervormde Gemeente te 
Paramaribo op een plaats, die zou openvallen als gevolg van 
de inkrimping van het personeel, een jong predikant zal worden 
aangesteld. Hij heeft nog eenige opmerkingen gemaakt over de 
vraag of de salarieering van dien jongen predikant wel vol
doende is, maar hij heeft toch zijn voldoening geuit. 

Maar wat zie ik nu? Het aantal R.-K. bedienaren van den 
godsdienst bedraagt één van de eerste en zeven van de tweede 
klasse en bij de Hernhutters, indien mijn inlichtingen juist zijn, 
één van de eerste en tien van de tweede klasse. He t totaal van 
de salarissen voor de R.-K. geestelijken beloopt f 2 3 700 en 
voor de voorgangers van de Hernhutters f 42 000, terwijl het 
aantal personen, dat tot de R.-K. gemeente behoort 27 000 
bedraagt en dat van de Hernhutters 30 000. De Handelingen 
van de Koloniale Staten van Mei 1933 doen echter vermoeden, 
verwachten — ik zeg niet, dat het zeker is —, dat het aantal 
R.-K. geestelijken met één zal worden verminderd. Waar nu op 
voorstel van den Gouverneur besloten is om de vermindering 
van het aantal bedienaren bij de Hervormde Gemeente onge
daan te maken, zou er dan op gelijksoortige motieven, in het 
licht van deze cijfers, geen aanleiding zijn om voor de R.-K. 
gemeente die vermindering eveneens achterwege te laten? Ik 
zou den minister willen vragen, dit nog eens te overwegen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot het onderwerp, dat 
van verschillende redevoeringen het leeuwendeel heeft uit
gemaakt, nl. den politieken toestand, de relletjes., die hebben 
plaats gehad, en het rapport van den Gouverneur Generaal 
daaromtrent. 

Ik maak eerst deze opmerking — die ik niet alleen wil be
trekken op hetgeen een jaar geleden te Paramaribo heeft plaats 
gegrepen, maar ook wil laten gelden voor relletjes eventueel 
in Indië —, dat de verschillende geachte sprekers, die zoo 
buitengewoon fel en scherp critiek hebben uitgeoefend op het 
optreden van de Overheid aan het andere einde van de w-ereld, 
onder geheel andere verhoudingen dan hier, het zich blijkbaar 
wel heel g-raakkeljjk hebben gemaakt, zoo gemakkelijk, dat 
het zeer de vraag is, of zij die critiek kunnen verantwoorden. 
Men moet niet vergeten, dat men hier spreekt over verhou
dingen en toestanden, over acute ongeregeldheden, die men 
van hier uit met geen mogelijkheid volledig kan beoordeelen. 
De eenigen, die dat kunnen doen, zijn degenen, die er bij zijn 
geweest, die het land, de bevolking en de mentaliteit van het 
volk kennen, en uit dien hoofde kunnen uitmaken, wanneer 
tegenover een opdringende, opstandige massa het oogenblik 
van schieten al dan niet is aangebroken. 

Mijnheer de President! Ik sta versteld over de buitengewone 
gemakkelijkheid, waarmede niet alleen verschillende leden van 
deze Kamer, maar ook een groot deel van de pers zich daar
omtrent een oordeel hebben gevormd. Wanneer ik, mij op dit 
gereserveerde standpunt stellende, het rapport lees, dat hier
omtrent te onzer kennis is gekomen, dan meen ik niet het 
recht te hebben, het optreden van het bestuur in dezen te 
wraken. Maar wel is gebleken — en wie den Javaan en den 
Hindoe en den Neger kent, zal niet anders hebben verwacht — 
uit het relaas van de voorgeschiedenis van deze relletjes, dat 
wij hier te doen hebben met een zeer emotioneele bevolking, 
die zeer vatbaar is voor opzweeping en nog vatbaarder daar
voor wordt gemaakt door de ongelukkige gedachte, dat 
het Bestuur alles moet doen, voor alles moet zorgen. 
Want een groot gedeelte van die massa is niet van mee
ning, dat het bestuur zijn plicht doet door mogelijkheden 
te openen, leiding te geven en stimuleerend te werken; neen, 
een groot gedeelte is van oordeel, dat hot Bestuur alles heeft 
te doen. Als er dus economische moeilijkheden komen en de 
massa ondervindt daarvan den weerslag, dan is zij, uitgaande; 

(Feber e. a.) 
van deze praemisse, allicht geneigd de zaak aldus te voelen, 
dat de crisis en de nood identiek zijn met nalatigheid en onwil 
van het Bestuur. Als men een dergelijk soort menschen heeft 
te besturen, dan is het meer dan ooit geboden preventief in 
te grijpen. 

Nu is een van de aanleidingen tot de plaats gehad hebbende 
ongeregeldheden de agitatie van de Kom geweest en de wijze, 
waarop hij de Surinaamsche massaziel heeft bewerkt. Nu zeg 
ik: van uw vrienden moet ge het maar hebben, want de wijze, 
waarop de Kom hier vanmiddag in de Kamer is weggezet door 
zijn vrienden, de heeren IJzerman en Wijnkoop, is hoogst 

I merkwaardig. De man heeft toch, van hun standpunt uit gezien, 
j althans van het standpunt van den heer Wijnkoop uit, zijn 

best gedaan. Hij heeft getracht Suriname op stelten te zetten 
en in verzet te brengen tegen het wettig gezag. E n bij wijze 
van belooning wordt hij hier voorgesteld als iemand, zoo onscha
delijk als een lam. Nu wordt gezegd: hoe is het ter wereld 
mogelijk, dat het Bestuur de Kom door de politie liet scha
duwen? Ik wensch dat niet te beoordeelen, mij niet te mengen 
in de vraag, of de Gouverneur in Paramaribo te recht de Kom 
heeft doen schaduwen. Dat is des Gouverneurs. Er wordt 
gezegd: zij hebben hem gevangengezet en bij is niet veroordeeld. 

Moet ik daaruit ooncludeeren, dat de heer Wijnkoop van 
oordeel is, dnt een ieder, bijv. in Indië, die met het oog op orde 
en rust wordt ingesloten, ook coute que eoute een veroordeeling 
moet krijgen? Het lijkt mij goed, dat hot Bestuur in Suriname 
te dien tijde juist die preventieve maatregelen heeft genomen, 
die volkomen passen op den toestand, zooals die zich ontwikkel
de, en op de mentaliteit van de bevolking. Men kan trouwens de 
Kom niet voorstellen als volkomen ongevaarlijk. He t sterkste 
argument tegen die voorstelling is aangevoerd gew-orden door den 
heer Wijnkoop zelf, die hier beeft verteld, en dat doet hem blijk
baar veel goed, dat toen de Kom in Paramaribo aan wal kwam, 
daar de massa's juichend waren samengestroomd om hem te 
ontvangen. En zoo iemand, die op een dergelijke wijze ontvangen 
wordt, zou door den Gouverneur niet extra onder bewaking moeren 
wordpn gesteld, om zijn gangen en wegen na te gaan! De logica 
van dit alles ontgaat mij volkomen. 

Eén van de gevolgen der relletjes is geweest, dat het Bestuur 
den Kolonialen Staten de ontwerpen van een aantal regelingen 
heeft voorgelegd, die wij vermeld vinden onder het hoofdstuk 
.,anti-revolutie-wetgeving". De Koloniale Staten hebben zich 
daarmee niet akkoord verklaard; zij vondon dergelijke bepalingen 
blijkbaar op dnt oogenblik niet noodig. He t gevaar was voorbij; 
men kon weer rustig verder leven I 

Ik interesseer mii natuurlijk in het algemeen voor de adviezen, 
die door de Koloniale Staten worden uitgebracht, mnnr het komt 
mij voor, dat men noch den Gouverneur, noch den Minister vnn 
Koloniën er een verwijt van knn maken, dat deze maatregelen 
ten slotte doorgezet zijn geworden. Wnnt ik vrnng mij wederom 
af: bij wie berust de verantwoordelijkheid: bii de Koloninle 
Staten of bij den Minister en den Gouverneur? Kennelijk bij do 
Laatstgenoemde functionnarissen. Wnnneer men zicli op het 
standpunt zou stellen, dat het een Minister als oen fout vnlt 
aan te rekenen, indien dergelijke maatregelen worden doorgezet 
tegen het advies van de Koloninle Staten in, Mijnheer de Voor
zitter, dan doet men een poging tot bet verplaatsen vnn de ver
antwoordelijkheden, een poging, die, ware zij geslaagd, ieder 
behoorlijk bestuur voortaan onmogelijk zou maken. 

De algemeene beraadslaging wordt verdaagd. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, om het voor do 
leden ter inzage golpgde gedeelte van het officieel verslag der 
Handelingen van de vorige vergadering goed te keuren. 

Danrtoe wordt besloten. 

De vergadering wordt gesloten. 


