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Ingekomen stukken 

35STE V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN DONDERDAG 2 MEI 1956. 

(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.) 

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. een Koninklijke 
Boodschap; 3°. missives; 4°. verzoekschriften; 5°. een 
telegram; 6°. boekwerken. — Eervol ontslag verleend 
aan den heer F . J . F . Boelsma als commies ter griffie 
der Kamer. — Mededeeling van de benoeming van rap
porteurs voor ontwerpen van wet. — Mededeeling van 
een besluit der Centrale Afdeeling. — Verlof verleend 
aan den heer Wendelaar tot het richten van vragen aan 
de Ministers van Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen en van Handel en Nijverheid 
over de wijze, waarop de voor de verkiezingen beschik
bare hoeveelheid papier over de verschillende politieke 
partijen verdeeld is; over het aantal zenduren, dat in 
verband met de verkiezingen aan de verschillende poli
tieke partijen is toegewezen, en over de mate, waarin de 
Regeering er de hand aan doet houden, dat buiten de 
officieele ten behoeve van de politiek toegewezen uren 
geen voor andere doeleinden toegewezen zendtijd wordt 
gebruikt ten behoeve van politieke propaganda. — Be
paling van spreektijden. — Regeeringsverklaring betref
fende Nederlandsch-Indië. — Regeling van werkzaam
heden en bepaling van een spreektijd. — Schorsing en 
hervatting der vergadering. — Behandeling en aan
neming van ontwerpen van wet, w. o.: In overweging 
nemen van een voorstel tot verandering in de Grondwet, 
strekkende tot wijziging van de bepalingen betreffende 
veranderingen; Voorzieningen met het oog op de moge
lijkheid van een ontbinding van de Voorloopige Staten
Generaal en de alsdan te houden verkiezingen; In 
overweging nemen van een voorstel tot verandering van 
artikel 192 van de Grondwet. — Verslagen uitgebracht 
door de Commissie voor de Verzoekschriften. 

Voorzitter: de heer van Schalk. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 74 leden, te weten: 

de heeren Ruijs de Beerenbrouck, Bierema, Truijen, Posthu
ma, van Kempen, Tilanus, Teulings, ten Hagen, Nederhorst, 
de Ruiter, Ploeg, Zwijncnberg, Roolvink, Droescn, Groen, 
Diepenhorst, van Maarseveen, van der Zaal, Algera, Tjalma, 
Joekes, Vermeer, van der Gocs van Naters, Roosjen, van Velt
hoven, Schaepman, IJzerman, Rutgers van Rozenburg, van 
der Brug, Wendelaar, van den Heuvel, mevrouw de Vries— 
Bruins, de heeren Andnessen, Stokvis, Kupers, Baas, Duy
niaer van Twist, van Sleen, de Wilde, Suurhoff, Goedhart, 
Ebels, Stumpcl, Ainelink, Meijerink, Schilthuis, Palar, Jongen, 
mejuffrouw de Vink, de heer Smeenk, jonkvrouwe Wttewaall 
van Stoetwegen, de heeren Heertjes, Bachg, Kortenhorst, 
Stokman, Burger, Bnjetto, van Kuilenburg, Ie Poole, Hofstra, 

Handelingen der voorloopige Staten-Generaal. — 1945—1916. 

(Voorzitter) 
Weitkamp, de Groot, Vlam, Sweens, de Kort, van Poll, Wage
naar, mejuffrouw Tendeloo, de heeren Korthals, Terpstra, Krol, 
van Braambeek, Schmal, 

en de heer Minister-President en de heeren Ministers van 
Binnenlandsche Zaken, van Buitenlandsche Zaken, van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, van Oorlog, 
van Marine, van Scheepvaart a.i., van Verkeer en Energie en 
van Overzeesche Gebiedsdeelen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn in
gekomen : 

1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergadering 
bij te wonen: 

van den heer van Lienden, wegens ambtsbezigheden; 
van den heer Schouten, wegens dringende werkzaamheden 

elders; 
van den heer Mes; 
van den heer Zandt, eventueel ook morgen; 
van den heer Kievit, wegens verblijf in het buitenland, tot 

15 Mei a.s. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2". een Koninklijke boodschap, ten geleide van een ontwerp 
van wet tot het in overweging nemen van een voorstel tot ver
andering van artikel 192 van de Grondwet. 

Dit ontwerp van wet, hetwelk met de bijbehoorende stukken 
reeds is gedrukt en rondgedeeld, zal worden gezonden aan de 
afdeelingen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, dit ontwerp van wet te stellen 
in handen van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwer
pen van wet tot het in overweging nemen van een voorstel tot 
verandering in de 'Jrondwet, strekkende tot wijziging van de be
palingen betreffende veranderingen (189) en houdende voor
zieningen met het oog op de mogelijkheid van een ontbinding 
van de Voorloopige Staten-Generaal en de alsdan te houden 
verkiezingen (190). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts zijn ingekomen: 

3°. de volgende missives: 

een, van den Secretaris van de Parlementaire Commissie 
Nederlandsch-Indië ten geleide van een verslag van de bevin
dingen dezer commissie in Nederlandsch-Indië. 

Deze stukken zullen worden gedrukt en rondgedeeld; 

een, van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, houdende intrekking van de volgende ontwerpen van 
wet: 

Wijziging van de Lager-onderwijswet 1920 en van daarmede 
verband houdende bepalingen der Pensioenwet 1922, der 
Middelbaar-onderwijswet en der wet van 11 Juni 1921 (Stbl. 
no. 795); 

Wijziging van de Lager-onderwijswet 1920 en van arti
kel XLIX der wet van 22 Mei 1937 (Stbl. no. 323); 

Aanvulling der Hooger-onderwijswet; 

Wijziging en aanvulling der Hooger-onderwijswet (Regeling 
van de collegegelden); 

Regeling van bet. Voorbereidend Hooger en het Algemeen 
vormend Middelbaar Onderwijs; 

een, van den Minister van Verkeer en Energie, houdende 
intrekking van het ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling 
van de wettelijke grondslagen voor de coördinatie van het 
goederenvervoer, zoomede regeling van de intrekkin" der Wet 
van 5 Mei 1933 [Stbl no. 251). 

Deze missives, welke zullen worden gedrukt en rond
gedeeld, worden voor kennisgeving aangenomen; 

— I I . 
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(Voorzitter) 
een, Tan den Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen ten 

geleide van een nota, betreffende liet overleg met de Britsche 
Regeering nopens de Britsche troepen in Nederlandsch-Indië. 

Deze missive zal worden gedrukt en rondgedeeld; de 
daarbij ingezonden nota zal worden nedergelegd ter griffie, 
ter vertrouwelijke kennisneming door de leden; 

4°. de volgende verzoekschriften: 

een, van het gemeentebestuur van Westmaas, betreffende 
herziening van de regeling betreffende vergoeding van oorlogs
schade in dien zin, dat de schaderegeling gebaseerd wordt op 
den grondslag van de werkelijke kosten van herstel; 

een, van burgemeester en wethouders van Arnhem, betref
fende wijziging van de regeling voor de vergoeding van huisraad
schade. 

Deze adressen zullen worden gezonden aan de Commissie 
voor de Verzoekschriften; 

5°. een telegram van de afdeeling Amsterdam van ,,Indië 
in Nood", houdende protest tegen onderhandelingen met een 
z.g. Indische Eepubliek, die verder zouden gaan dan de toe
zegging van December 1942 van Hare Majesteit de Koningin. 

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen; 

G°. van den Senaat dor Rijksuniversiteit te Leiden de vol
gende academische proefschriften: 

„Unificatie der Sociale Verzekering" van Mr. G. L. van 
Schouwenburg; 

„He t risico van den weg in de Sociale Verzekering" van 
W. H. Dekker; 

,,Internationaal Belastingrecht" van P . Verloren van Themaat; 
„The General Principles of L a w " van A. M., Stuyt. 

Deze boekwerken zullen worden geplaatst in de boekerij 
der Kamer. 

De Voorzitter: Naar aanleiding van het in handen van de 
Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden gestelde 
adres van den heer F . J. F . Boelsma om ontslag als commies 
ter griffie der Kamer met ingang van 1 Juli 1945, stelt de 
commissie aan de Kamer voor het gevraagde ontslag eervol 
te verleenen, onder bepaling, dat dit ontslag wordt geacht te 
zijn ingegaan den lsten Juli 1945; 

Ik stel voor overeenkomstig dit voorstel te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts deel ik aan de Kamer mede, dat dooi
de afdeelingen zijn benoemd tot rapporteurs voor de ontwerpen 
van wet: 

Verlenging van den dienst der Eijksbegrooting voor het dienst
jaar 1944 (194); 

Aangaan van geldleeningen ten laste van Nederlandsch-Indië, 
tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste driehonderd vijftig 
ïnillioen gulden Nederlandsch-Indisch courant (196), 

de heeren: Bachg, Algera, Schilthuis, Eoosjen en van den 
Heuvel (tevens voorzitter der commissie); 

voor de ontwerpen van wet: 

Wijziging van het Koninklijk besluit van 30 Juli 1945 
(Staatsblad no. F 129). (Niet bindend verklaring van benoe
mingen, bevorderingen en ontslagen van militairen door of van
wege den bezetter) (198); 

Wijziging van de bedragen van de schadeloosstelling en van 
het pensioen van de leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal (204), 

de heeren: Heertjes, van Kempen, Sehacpman, van der Zaal 
en mevrouw de Vries—Bruins (tevens voorzitster der commissie). 

(Voorzitter e. a.) 
De Eegeering heeft mij medegedeeld, dat zij hedennamiddag 

een verklaring wenscht af te leggen in zake Nederlandsch-Indië. 

Ik ben voornemens, haar daartoe het woord te verleenen na 
de beslissing over het interpellatieverzoek van den heer Wen
delaar. 

De Centrale Afdeeling heeft besloten, onmiddellijk na deze 
verklaring, met onderbreking van de openbare vergadering, in 
de afdeelingen te doen onderzoeken het ontwerp van wet: 

In overweging nemen van een voorstel tot verandering van 
artikel 192 van de Grondwet (207). 

Aan de orde is de behandeling van het verzoek van den heer 
Wendelaar om verlof tot het richten van vragen aan de Minis
ters van Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Handel en Nijverheid over de wijze, 
waarop de voor de verkiezingen beschikbare hoeveelheid papier 
over de verschillende politieke partijen verdeeld is ; over het 
aantal zenduren, dat in verband met de verkiezingen aan de 
verschillende politieke partijen is toegewezen, en over de mate, 
waarin de Eegeering er de hand aan doet houden, dat buiten 
de officieele ten behoeve van de politiek toegewezen uren geen 
voor andere doeleinden toegewezen zendtijd wordt gebruikt ten 
behoeve van politieke propaganda. 

De Voorzitter: Ik stel voor het gevraagde verlof te verleenen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Verder stel ik voor, deze interpellatie aan de 
agenda toe te voegen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Den spreektijd bij deze interpellatie stel ik 
voor te bepalen als volgt: 

voor den interpellant in eersten termijn op ten hoogste 
15 minuten; 

voor den interpellant in tweeden termijn en voor eventueel 
tusschenkomende sprekers op ten hoogste 10 minuten per 
spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef thans het woord aan den heer Ministor 
van Overzeesche Gebiedsdeelen. 

De heer Logemann, Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen: 
Mijnheer de VoorzitterI Nadat de Regeering bij Nota van 
5 April jl. vóór de aankomst van den Luitenant-Gouverneur
Generaal de Staten-Generaal vertrouwelijk heeft ingelicht over 
de strekking van de besprekingen, die gevoerd zouden worden 
niet hem en het hem vergezellend gezelschap, stelt de 
Eegeering er prijs op om thans, nu deze besprekingen in het 
verleden liggen, de Volksvertegenwoordiging in te lichten om
trent hetgeen is verricht en bereikt. 

He t heeft een punt van ernstige overweging uitgemaakt, of 
het noodzakelijk was de Staten-Generaal deze inlichtingen te 
verstrekken in Comitó-Generaal dan wel of het mogelijk was 
zulks te doen in openbare vergadering. De Eegeering heeft tot 
dit laatste besloten in de overtuiging, dat hier een onderwerp 
aan de orde is, dat de hoogste belangen van het Koninkrijk en 
van het Nederlandsche volk raakt, en dat derhalve, zoo slechts 
eenigszins mogelijk, de weg der openbaarheid behoorde te wor
den gekozen. 

Geheel zonder bezwaren is dit wel is waar niet. Ten aanzien 
van de in Londen gevoerde besprekingen heeft de Eegeering een 
Nota ter vertrouwelijke kennisneming van de leden aan U over
gelegd. 
_ In tegenstelling met hetgeen daaromtrent in een niet geauto

riseerd persbericht is gezegd, zal de Regeering dit onderwerp 
dan ook hier hedenmiddag niet ter sprake brengen. 

Maar ook overigens was het niet geheel zonder bezwaar deze 
zaak in openbare vergadering te behandelen, voornamelijk daar
om, omdat nog geen volledige overeenstemming werd bereikt 
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omtrent het besprokene, zoodat er nog geen eindresultaat is, 
hetwelk de deelnemers aan de besprekingen, elk in eigen kring, 
zouden willen verdedigen. Het overleg is dus nog niet ten einde, 
zal integendeel onverwijld worden voortgezet, en het spreekt 
vanzelf, dat het bij een dergelijken staat van zaken niet oppor
tuun kan worden geacht om alle pogingen en suggesties, die het 
voorwerp van onderzoek hebben uitgemaakt, in het publiek te 
brengen. De Regeering is overtuigd, dat er wezenlijke vorde
ringen zijn gemankt in het begrijpen en waardeeren van de 
wederzijdsche standpunten van de partijen in het conflict, en 
de openbaarheid, die in dit stadium aan de zaak kan worden 
gegeven, moet daarom ondergeschikt zijn, zij het gelukkig 
slechts in onbeteekende mate, aan het streven om de gesponnen 
draden niet af te doen breken, maar zoo mogelijk en op zoo 
kort mogelijken termijn een vasten band tusschen partijen te 
leggen. Het is om deze reden, dat de Regeering in het bijzonder 
zich zal onthouden van publicatie van teksten en formules, die 
in den loop der besprekingen zijn te berde gebracht, maar waar
van de beteekenis voor het nagestreefde eindresultaat zich nog 
geenszins laat bepalen. 

Tegenover de Regeeringsverklaring van 10 Februari 1946 
heeft de nationalistische beweging aanvankelijk het standpunt 
ingenomen, dat de erkenning van de „republiek Indonesia'' 
als souvereine staat uitgangspunt behoorde te zijn, hoezeer zij 
ook op dien grondslag een nauwen staatkundigen band met 
Nederland en een nauwe samenwerking op alle gebied van harte 
welkom heette. De Nederlandsche Regeering van haar kant 
heeft zich uiteraard op het standpunt gesteld, dat een dergelijke 
constructie niet in overeenstemming kon worden geacht met de 
verantwoordelijkheden, die aan het Koninkrijk der Nederlanden 
ten aanzien van Indonesië toekomen, noch met die, welke het 
vooralsnog in de internationale gemeenschap met betrekking 
tot Indonesië zal moeten dragen. 

Uit de impasse, waarin de pogingen, om tot een vreedzame 
oplossing van het conflict te komen, dreigden te geraken, 
scheen zich een uitweg voor te doen, toen bleek, dat in Indo
nesischen kring waardeering bestond voor de wijze, waarop in 
Indo-China een anologe moeilijkheid tusschen Frankrijk en de 
republiek Viet-Nam, waarin het voormalig Keizerrijk Annam 
zich had getransformeerd, tot oplossing was gebracht. De 
Luitenant-Gouverneur-Generaal heeft daarop het. initiatief ge
nomen tot een benadering van het vraagstuk langs deze lijnen, 
waarbij hij echter uitdrukkelijk op den voorgrond heeft gesteld, 
dat hij niet gemachtigd was de grenzen van de verklaring van 
10 Februari 1946 te overschrijden en dat zijn medewerking dus 
geen andere beteekenis had dan deze, met de Indonesiërs te 
zamen een weg te exploreeren, waarlangs men aan het gevaar 
van afbreken der besprekingen zou kunnen ontkomen. Het 
resultaat van dit onderzoek is geweest een ontwerp preliminaire 
overeenkomst, die voldoende belangrijke gedachten scheen in 
te houden om daarvoor de aandacht van de Nederlandsche 
Regeering te vragen; maar opnieuw heeft de Luitenant-Gouver
neur-Generaal daarbij doen uitkomen, dat hij tegen den inhoud 
van deze preliminaire overeenkomst nog verschillende ernstige 
bezwaren koesterde. 

De hoofdgedachte van de tusschen de Fransche Republiek en 
Viet-Nam gesloten convention préliminaire is, dat Viet-Nam als 
een „état libre" deel zal uitmaken van de „Fédération indo
chinoise" en daarmede van de „Union francaise". Deze ge
dachte, overgebracht op den toestand in Nederlnndsch-Indië, 
leidde tot het denkbeeld, dat de „republiek Indonesia" erken
ning zou kunnen vinden als onderdeel van een federatief ge
mcenebest Indonesië, dat zelf, overeenkomstig de verk-laring van 
10 Februari 1916, als deelgenoot zal optreden naast Nederland, 
Suriname en Curaeao in het Koninkrijk der Nederlanden. 

Voor het Indonesisch nationalisme ligt de aantrekkelijkheid 
van een dergelijke oplossing hierin, dat zij het voortbestaan 
medebrengt, zij het in een meer beperkte beteekenis, van de 
„republiek". He t is inderdaad een feit, dat, ondanks en in elk 
geval geheel los van de wijze van ontstaan van deze organisatie, 
deze republiek in nationalistische kringen op Java algemeen, en 
ook buiten Java ten deele, beschouwd wordt als de vertolking 
van het diepe verlangen nar.r nationale zelf-expressie en zelf
standigheid. In tegenstelling tot alle hervormingen, die van 
Nederlandsche zijde in uitzicht zijn gesteld, gevoelt men hier te 
maken te hebben met iets van zich zelf en waarin het nationale 
streven zich zelf vorm heeft gegeven. Ook die nationalisten, die 

zich terdege bewust zijn, dat aan de „republiek" een vitium 
originis kleeft, en die bereid zijn dit gebrek te beteren, denken er 
zoo over. De partijen, die op Java door diepgaande sociale ver
schillen zijn gescheiden, vinden in do republiek het gemeen
schappelijk ideaal, dat hen vereenigd houdt. Het loslaten van do 
republiek mag men gerust stellen als een voor het geheela 
Javaansche nationalisme onverteerbaar denkbeeld. 

Wat de plaats betreft, die de republiek in het geheel van 
Indonesië zou kunnen innemen, is men in nationalistischeu 
kring overtuigd, dat zij ook in de Buitengewcsten op wellicht ge
ringe uitzonderingen na — waarbij men uiteraard vooral denkt 
aan Ambon — algemeen zou worden aanvaard, indien men ge
legenheid had om ook daar vrijelijk propaganda voor haar te 
voeren en haar organisatie in te richten. Trouwens, omdat do 
republiek gevoeld wordt als de vormgeving aan het Indonesisch 
nationalisme, ligt het voor de hand, dat zij in beginsel aanspraak 
maakt op geheel Indonesië als haar territoir. Men erkent echter, 
dat op het oogenblik haar gezag de facto beperkt is, en vandaar 
de bereidheid om vooralsnog genoegen te nemen met een plaats 
als onderdeel van het geheel van Indonesië. 

Voor de Nederlandsche zijde bestond de aantrekkelijkheid van 
een oplossing in den aangeduiden geest daarin, dat de bereidheid 
van de republiek om als constitu eerend deel van Indonesië to 
treden in het Koninkrijk, impliceert het loslaten van de revo
lutie. Tot de erkenning van de souvereiniteit van het Konink
rijk met even zoovele woorden was men bereid en daarnaast is 
uitgesproken de bereidheid om de toekomstige structuur van 
Indonesië in het algemeen te baseeren op de beginselen, dio 
belichaamd waren in de verklaring van 10 Februari 1946. Gege
ven het feit, dat in die verklaring Indonesië gedacht is als een 
federatief verband van zelf regcerende onderdeden, laat deze 
verklaring voor de opname daarin van de republiek alle ruimte. 
De bijzondere bevoegdheden, die aan den vertegenwoordiger van 
de Kroon op den grondslag van evenbedoelde verklaring zullen 
moeten worden voorbehouden, opdat het Koninkrijk de uiteinde
lijke verantwoordelijkheid zal kunnen dragen voor de eerbiedi
ging van fundamenteele rechten, voor goed bestuur en gezonde 
financiën, werken voor het geheele gemeencbest Indonesië en 
dus uiteraard ook in zijn coustitueerende onderdeden. Erken
ning van de republiek als één dier onderdeden brengt dus in 
geenen deele mede, dat het Koninkrijk die zeggenschap uifc 
handen zou geven, die het behoeft om een bevredigend function
n e e r e n v a n het nieuwe Staatsbestel te waarborgen. Voor het 
populaire misverstand, dat erkenning van de republiek zou be
teekenen abdicatie van het Koninkrijk, is dus geen plaats ge
laten. Wel dient hierbij te worden beseft, dat de Regeering van 
het Koninkrijk, in den gedachtengang van de verklaring van 
10 Februari, uit vertegenwoordigers van do verschillende deel
genooten zal zijn samengesteld. 

De erkenning van de republiek op den beschreven voet past 
zeer wel binnen het kader van de verklaring van 10 Februari 
1946. De vraag kan slechts zijn, of zij voor een bepaald gebied 
inderdaad in aanmerking kan komen om beschouwd te worden 
als de autonome organisatie van een der samenstellende landen 
van het gemeenebest. 

De Regeering is van oordeel, dat deze opvatting voor Java 
inderdaad kan worden aanvaard. Zij ziet daarbij niet over het 
hoofd, dat tegen de republiek in haar huidigen verschijnings
vorm nog vele bezwaren kunnen worden ingebracht en dat dit 
geschiedt niet alleen van haar zijde, noch "alleen van de zijde 
van de Nederlanders hier en in Indië, maar wel degelijk ook 
door Indonesiërs. Aan den anderen kant echter staat het voor 
haar ook vast, dat de groep, die op het oogenblik het geenszins 
onaangevochten gezag in de republiek draagt, representatief 
wordt geacht voor het nationale streven, ook van die Indonesiërs 
op Java, die zich om allerlei redenen met do republiek niet 
hebben willeu inlaten. Dit is zelfs onder woorden gebracht door 
mr. Slamet, aan wiens verknochtheid aan het Koninkrijk wel 
niemand kan twijfelen. Een der voornaamste dier redenen, 
nl. dat de republiek de draagster is der revolutie, zal vanzelf 
wegvallen, wanneer deze organisatie als zoodanig haar rovo
lutionnaire houding verlaat door de erkenning van de souve
reiniteit van de Kroon. Het mag verwacht worden, dat, wanneer 
eenmaal de samenwerking met de Regeering is hersteld, de 
huidige leiding van de republiek spoedig in staat zal zijn om 
de overige ernstige bezwaren, die ook van Indonesische zijde 
worden ingezien, te boven to komen. Deze bezwaren zijn immers 
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hoofdzakelijk deze, dat de veiligheid van persoon en goed en 
de vrijheid van gedachte op het oogenblik op Java nog verre 
te zoeken zijn en dat allerlei Japansche invloeden en over
geloopen Japanners nog een uiterst bedenkelijke rol in de 
Javaansche samenleving spelen. Zoodra het nationalistische 
denken en voelen op Java niet meer beheerscht wordt door de 
voorstelling, dat men zijn nationale vrijheid te verdedigen heeft 
tegen Nederlandsche agressie, kan de 'aarzeling om de ver
keerdheden in eigen boezem aan te tasten verdwijnen en 
zullen de huidige leiders den steun verwerven van de oprecht 
nationalistische elementen om met kracht al datgene tegen te 
gaan, wat thans onder den dekmantel van z.g. oorlogvoering 
aan tuchteloosheid bestaat. Het spreekt verder vanzelf, dat 
dan de gewapende macht van het Koninkrijk de handhaving 
van recht en orde ter hand zal nemen, overal waar de plaatse
lijke autoriteiten van het gemcenebest en zijn onderdeden 
niet bij machte blijken om die met normale middelen te hand
haven. 

Wanneer aldus de toestand van de onzuivere elementen, die 
op het oogenblik daarin nog een te groote rol spelen, zal zijn 
gezuiverd, dan heeft de Begeering op grond van haar waar
nemingen de overtuiging, dr t een zelf regeerend Java, geleid 
door dezelfde groepen, die thans het gezag in de „republiek 
Indonesia" uitoefenen, voor de geheele Indonesische bevolking 
van Java de juiste expressie van haar staatkundige verlangens 
zal zijn. 

Terwijl de Begeering derhalve van meening is, dat de wezen
lijke elementen voor een vreedzame liquidatie van het staat
kundig conflict op Java aanwezig zijn, blijken nog vele zaken 
aan het tot stand komen van een gunstige oplossing in den weg 
te staan. Te voren werd reeds gezegd, dat de republiek in 
beginsel aanspraak maakt op zeggenschap over het geheele 
gebied van Indonesië. De heer Sjahrir rn zijn medestanders 
zijn echter bereid om ter wille van het tot stand brengen van 
een akkoord, waardoor het wapengeweld een eind zal kunnen 
nemen, hun aanspraken te beperken tot die gebieden, waar
over de republiek de facto gezag uitoefent. Over den omvang 
van dat gebied bestaat echter een tot dusver niet opgelost 
meeningsverschil tusschen hen en de Nederlandsche Eegeering. 

De Nederlandsche Eegeering van haar zijde is bereid te 
erkennen, dat de „republiek Indonesia" de facto gezag uitoefent 
over die deelen van Java en Madoera, die niet behooren tot de 
door de geallieerde troepen beschermde arealen. Van Indone
sische zijde wordt dit zelfde volgehouden ten aanzien van het 
geheele eiland Sumatra en zelfs gesteld, dat men goede reden 
zou hebben deze aanspraak ook geldend te maken voor het 
grootste gedeelte van Celebes en een aantal andere eilanden. De 
aanspraak op Sumatra kan door de Nederlandsche Eegeering 
op dit oogenblik niet worden toegegeven. Het is wel juist, dat 
het geallieerde en Nederlandsche gezag op Sumatra zich beperkt 
tot, het eiland Sabang en beschermde wijken in de steden Medan, 
Palembang en Padang; het is evenzeer juist, dat de republiek 
een zeker gezagsapparaat over Sumatrai heeft opgebouwd, maar 
daar staat tegenover, dat er in feite op Sumatra in vele streken 
Begecringloosheid heerscht, dat de republikeinsche gezagsdragers 
op tal van plaatsen zich nauwelijks kunnen handhaven en per
soonlijk niet veilig zijn, dat er in sommige gewesten allerlei oude 
conflicten met de wapens worden uitgevochten, zonder dat eenig 
verband gelegd kan worden met z.g. geallieerde of Nederlandsche 
agressie, gelijk dat voor Java wordt gesteld, en dat zich nog in 
het geheel niet voorspellen laat, waarop de sociale revolutie, die 
zich in vele deelen van Sumatra voltrekt, zal uitloopen, noch 
of de politieke revolutie ten slotte met die op Java zal willen 
samensmelten. 

Ten aanzien van alle Euitengewesten. dus ook van Sumatra. 
staat de Nederlandsche Eegeering op het standpunt, dat zij 
zich vrijelijk zullen mogen uitspreken over hun wenschen nopens 
hun toekomstigen status binnen Indonesië. Indien daarbij zou 
blijken, dat bepaalde streken zich zouden willen aansluiten bij 
de republiek, zal de Nederlandsche Eegeering daaraan geen 
belemmeringen in den weg leggen. In het uiterste geval zou 
zich dus een toestand kunnen laten denken, waarin geheel Indo
nesië, met uitzonderin? wellicht van enkele kleine gedeelten, 
aan welke dan een bijzondere status zou moeten worden gewaar
borgd, voor de republiek opteerde. In dat geval zou het practisch 
effect dit ziin, dat Indonesië een eenheidsstaat werd in plaats 
van een federatief verband, maar dat overigens daarop ten 
volle van toepassing zou blijven, wat in de declaratie van 

10 Februari is neergelegd. De Eegeering stelt zich dus te dezer 
zake op een zuiver democratisch standpunt, maar zij moet dan 
ook vasthouden aan den democratischen eisch, dat de bevolking 
der Buifcengewesten, zich in vrijheid en veiligheid zal kunnen 
uitspreken. Propagandamethoden, die van bedreiging of geweld 
gebruik zouden willen maken, kunnen natuurlijk niet worden 
toegelaten. Deze toestand bestaat overal daar, waar Nederland
sche troepen veiligheid en orde hebben hersteld; voor de repu
blikeinen wel is waar slechts, nadat de republiek van haaar 
„oorlog" tegen Nederland zal hebben afgezien. Op Sumatra is 
men echter van zulk een toestand nog ver verwijderd. 

Het bleek, dat men van Indonesische zijde met eenig wan
trouwen stond tegenover de gedachte, dat Indonesië een federa
tieven bouw zou krijgen. Men zag daarin ten onrechte een poging 
om te verdeelen en daardoor te heersenen. De motieven, die de 
Nederlandsche Eegeering tot deze gedachte hebben geleid, zijn 
echter geen andere dan deze, dat bepaalde gedeelten van de 
Buitengewesten zeer uitdrukkelijk bezwaar hebben gemaakt om 
op dit oogenblik in den eenheidsstaat Indonesië op te gaan. Met 
name geldt dit voor bepaalde gedeelten van de Groote Oost en 
van Borneo. De Eegeering zou het in strijd achten met haar 
verplichtingen tegenover deze volken, aan wier loyaliteit zij zoo
veel te danken heeft, indien zij hen dwong in te gaan in een 
staatkundig verband, waarin zij zich niet veilig gevoelen. De 
Eegeering hoopt en verwacht, dat, wanneer Indonesië zijn vreed
zame ontwikkeling zal hebben hervat, dat gevoel van onveilig
heid spoedig zal kunnen verdwijnen. Zij is op organisatorische, 
financiee'e en economische gronden zeker geen abstract voor
standster van een federatieve inrichting van het land. Zij is tot 
de aanvaarding vaïi een federatief schema uitsluitend gekomen, 
omdat de goede trouw en democratische beginselen haar nood
zaakten om rekening te houden met de politieke werkelijkheid, 
zooals die op het oogenblik nog ligt. 

Van Indonesische zijde blijkt men weinig te gevoelen voor 
den term „gemeenebest". Eensdeels omdat deze het federatief 
element onderstreept en ten andere omdat er geen goede ver
taling voor te vinden is. De voorgeslagen term „vrijstaat", 
die de democratische gedachte ace; ;,tueert, valt zeker te over
wegen, indien blijkt, dat er zich geen misverstand omtrent den 
status van Indonesië binnen het Koninkrijk aan vasthecht. 

In het algemeen waren de Indonesische vertegenwoordigers 
er op uit, aan de republiek zooveel mogelijk relief te geven. 
Dit is volkomen begrijpelijk, wanneer men bedenkt, hetgeen 
boven reeds werd opgemerkt, hoezeer de republiek voor hen 
is de, expressie van hun nationale streven. De Eegeering acht 
het zeker mogelijk op velerlei punten formuleeringcn te vinden, 
die, ook uit dit gezichtspunt bezien, beide partijen zouden 
kunnen bevredigen, maar zij moest zich, gelijk gezegd, uit 
democratisch beginsel keeren tegen elk streven om aan de 
republiek een zekere predominantie te verlcenen boven de 
streken, waar zij geen gezag uitoefent. 

Daarnaast moest de Eegeering bezwaar maken tegen het 
neerleggen van het resultaat der besprekingen in een verdrag, 
aangezien zij zich zelf niet de constitutinneele bevoegdheid kan 
toekennen om zulk een verdrag te sluiten. Haars inziens be
hoeft dit niet in den weg te staan aan het verkrijgen en vast
leggen van materieele overeenstemming, die kan leiden tot een 
doen ophouden van het wapengeweld, voor zoover dit niet de 
strekking heeft van een gemeenschappelijk herstel van orde 
en veiligheid, gericht tegen het bendewezen, tot het onmiddel
lijk aanvangen van constructieven bestuursarbeid en tot het 
bijeenroepen van de Eijksconferentie. 

Het laat zich uiteraard nog niet zeggen, in hoeverre men 
van Indonesische zijde bereid zal zijn om de boven uiteengezette 
vraagstukken onder hetzelfde licht te bezien als de Neder
landsche Eegeering. Ongetwijfeld zijn hier nog vele bezwaren 
te overwinnen. 

Indien men daarin mocht slagen, is de Nederlandsche Ee
geering uiteraard bereid om het vertrouwen, dat zij in den 
heer Soetan Sjahrir en de zijnen stelt, en zonder hetwelk zij 
deze besprekingen niet zou hebben kunnen aanvangen, uit te 
strekken tot hun organisatie: de ,,republiek Indonesia", maar zij 
heeft toch niet nagelaten daarbij uitdrukkelijk te doen weten 
dat een zeer groote moeilijkheid om tot dozen stap te komen 
voor het Nederlandsche volk, zijn vertegenwoordicin" en zijn 
Regeering, nog steeds daarin is gelegen, dat in de republiek 
te veel Japansche invloeden op allerlei wijzen werkzaam ziin 
gebleven. 
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Daarbij is voorts van onze zijde verklaard en door de repu
blikeinsche vertegenwoordigers erkend, dat ook de door de 
republiek niet vertegenwoordigde streken en bevolkingsgroepen 
ten volle aan het overleg voor het geheel zullen moeten kunnen 
deelnemen. 

Ten aanzien van alle behandelde punten geldt bovendien, 
dat de Regeering verklaard heeft geen enkele afzonderlijke toe
zegging te doen. Alles moet uiteindelijk zich samenvoegen tot 
een aanvaardbaar geheel; wat in een bepaald verband aan
nemelijk is, kan los daarvan volstrekt onaannemelijk zijn. 

Ten slotte heeft de Regeering met nadruk gesteld, dat de 
bevrijding en in-veiligheid-brenging van de geïnterneerden, die 
zich thans nog in het niet bezette gedeelte van Java bevinden, 
door haar beschouwd wordt als een absolute fatsoensplicht, 
welks vervulling zij verwacht zonder eenige binding aan welke 
voorwaarde dan ook. 

De besprekingen te Batavia en hier te lande hebben steeds 
de beperkte strekking gehad om de nationalistische beweging 
er toe te brengen de wapens neer te leggen, de revolutie te 
laten vallen en door deelneming aan de Rijksconferentie mede 
te gaan werken aan de vreedzame hervorming van het Konink
rijk. Men dient dit goed te bedenken, om in te zien, dat het 
begrijpelijk verlangen van die bevolkingsgroepen, die de Re
geering steeds trouw zijn gebleven, om mede aan het woord 
te komen, in dit stadium nog slechts zeer ten deele kon worden 
vervuld. 

Intusschen heeft de Regeering bijzonder nut gehad van de 
Indonesische adviseurs, die den Luitenant-Gouverneur-Generaal, 
naast de representanten van de wederpartij, hebben vergezeld. 
Zij gewaagt van hun openhartige adviezen met groote waar
deering. Zij hebben haar in het bijzonder gesterkt in twee over
tuigingen, vooreerst, dat het nationalisme een kracht is die 
alle ontwikkelde Indonesiërs samenbindt, en dat zij die te 
recht als den behcerschenden factor in het huidig gebeuren 
ziet. Ten tweede, dat zij te recht in zake de Buitengewesten 
tegenover de republikeinsche voortijdige aanspraken het boven 
omschreven standpunt heeft ingenomen. 

De Regecring betreurt het, dat de door dr. van Mook onder 
haar verantwoordelijkheid met zooveel beleid en volharding ge
voerde besprekingen nog niet tot een volledig uiteindelijk 
resultaat hebben geleid. 

Zij vertrouwt nochtans, dat hier een uitweg ligt uit den 
toestand, die steeds dieper Indië's en met name Java'n wel
vaart en geestelijk welzijn aanvreet. Zij vertrouwt nog steeds, 
dat het land, dank zij een diep verantwoordelijkheidsbesef aan 
beide zijden, voor een ramp kan worden behoed. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de beraadslaging over deze ver
klaring aan de orde te stellen tegen a.s. Maandag, 6 Mei, te 
twee uur, met voortzetting, zoo noodig, des avonds te acht uur. 

Hierbij zal tevens ter sprake kunnen komen het verslag van 
de Parlementaire Commissie Nedcrlandsch-Indië (208). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Den spreektijd in eersten termijn bij deze be
raadslaging stel ik voor te bepalen op ten hoogste 60 minuten 
per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

Tn verband met het afdeelingsonderzoek wordt de vergade
ring geschorst en daarna hervat. 

De Voorzitter: Aangezien de schriftelijke voorbereiding van 
het ontwerp van wet tot het in overweging nemen van een voor
stel tot verandering van artikel 192 van de Grondwet (207) nog 
niet is afgeloopen, stel ik voor de behandeling van de ontwerpen 
van wet nos. 189 en 190 nog even aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

(Voorzitter e. a.) 
Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van wet tot) 

tijdelijke continueering en verlaging van opcenten op den tabaks
accijns (185). 

Dit ontwerp van wet wordt zonder beraadslaging en, na goed
keuring der onderdeden, zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van wet 
houdende voorzieningen met betrekking tot de vaststelling, 
wijziging en aanvulling van de begrootingen des Rijks voor de 
dienstjaren 1942 tot en met 1945 en met betrekking tot hst doen 
van uitgaven voor het dienstjaar 1946, in afwachting van de 
vaststelling bij de wet van de Rijksbegrooting voor dat dienst
jaar (129). 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Teulings: Mijnheer de Voorzitter! Naar aanleiding 
vah dit wetsontwerp, en met name naar aanleiding van de 
Memorie van Antwoord op het Verloopig Verslag omtrent het 
afdeelingsonderzoek van de derde Nota van Wijzigingen, zou 
ik een drietal punten willen opmerken. 

In de eerste plaats di t : de Minister heeft in de Memorie 
van Antwoord medegedeeld, dat hij de hoop had gehad om 
de begrooting voor 1946 nog met deze Kamer te kunnen be
handelen. Wij hebben in een bepaalde zitting, ik weet niet 
precies meer welke, van den Minister-President, clie, naar ik 
mij meen te herinneren, op dat oogenblik gesecundeerd werd 
door den Minister van Financiën, de mededeeling ontvangen, 
dat de begrooting voor 1946 per 1 Maart zou kunnen worden 
te gemoet gezien. 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer men eenigszins op de 
hoogte is van tijdrekenkunde in de parlementaire sfeer, dan 
kon men toen onmiddellijk aanvoelen en begrijpen, dat dan 
voor een mogelijke behandeling van de begrooting voor 1946 
met deze Kamer alleen beschikbaar zouden zijn geweest de 
maanden Maart en April. 

Toen de Minister van Financiën, naar ik meen op 2 Maart 
van dit jaar, naar Amerika vertrok, was er nog geen begrooting 
ingediend. Omtrent den stand van de werkzaamheden, die 
noodzakelijk zijn om tot indiening van de begrooting te kun
nen overgaan, op dat moment ben ik niet op de hoogte; maar 
de Minister deelt nu mede, dat hem pas na zijn terugkeer uit de 
Vereenigde Staten voldoende duidelijk is geworden, dat de 
behandeling van deze begrooting in deze Kamer niet meer zou 
kunnen plaats hebben. 

Ik venvonder mij over het gebrek aan tijdrekenkunde, dat 
bij den Minister van Financiën tot uiting komt. Ik geloof, 
dat, wanneer hij zou geïnformeerd hebben bij zijn politieke 
vrienden, hetzij zijn oude, hetzij zijn nieuwe, hij waarschijnlijk 
een betere ,,pas de conduite" zou hebben gekregen in dit vak 
van de parlementaire tijdrekenkunde. 

He t tweede punt betreft de uitlating van den Minister in de 
Memorie van Antwoord, dat hem verheugde, dat verschillende 
leden tegenover de stereotype opmerking, dat het Kabinet veel 
te veel geld uitgeeft, hun vertrouwen uitspraken in de door 
het Kabinet genomen maatregelen om weer evenwicht te 
brengen in de begrooting. 

Mijnheer de Voorzitter! Het was maar een terloopsche op
merking, die in het Voorloopig Verslag is gemankt en waarop 
de Minister van Financiën in zijn Memorie van Antwoord hier 
reageert. 

E r is in de pers gesuggereerd, dat er zich wellicht vandaag 
een financieel debat zou kunnen ontplooien. Dat is echter op 
de basis van de stukken, die op dit oogenblik voor ons lissen 
bij de behandeling van dit wetsontwerp, uit den aard van de 
zaak niet mogelijk. Wij zouden dan de stukken en de materie, 
die behandeld is in de verschillende begrootingsstukken, dié 
ons zijn toegezonden, bij dit debat moeten betrekken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat ik dan even met 
uw hamer_ zou kennis maken, wanneer deze stukken thans ook 
in discussie zouden worden gebracht. Ik overweeg echter, dat 
dit moment, de behandeling van dit wetsontwerp, feitelijk de 
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(Teulings) 

eerste en vermoedelijk ooit wel, of wel zeker, de laatste kans 
is om met den Minister van Financiën uit dit Kabinet van 
gedachten te wisselen over de behartiging van 's Rijks finan
ciën. Diep er op ingaan kunnen wij hier niet, maar wanneer 
de Minister spreekt over „de stereotiepe opmerking, dat het 
Kabinet veel te veel geld uitgeeft", dan zit er feitelijk zoo'n 
klein verwijt in, dat men die stereotiepe opmerking eindelijk 
eens achterwege moet laten. 

Nu stel ik het op prijs bij deze eerste en laatste kans,die wij 
hebbon om hierover met den Minister van Financiën uit dit 
Kabinet van gedachten te wisselen — wat er na de verkie
zingen gebeurt, weten wij niet, wij hooren wel allerlei geruchten, 
wij hooren, dat er al „gelegpuzzeld" wordt over de Kabinets
formatie in de toekomst, maar daarmee hebben wij niet te 
rekenen, op het oogcnblik hebben wij met dit Kabinet te ma
ken —, mijn meening over het financieele beleid ten deze 
in een nutshell te zeggen. Mijn oordeel is neergelegd in het 
Voorloopig Verslag op do eerste financieele nota van dezen 
Minister, aldus geformuleerd, dat m.i. — en dat is mijn ver
wijt, dat ik meen te moeten maken aan deze Regeering — de 
oorlogspsychose van „geld speelt geen ro l" door dit Kabinet 
niet voldoende tijdig bestreden is geworden. Wanneer deze op
vatting ook valt onder de stereotiepe opmerking: „het Kabinet 
geeft veel te veel geld u i t " , dan aanvaard ik deze qualificatie, 
omdat ik er in mijn ziel van overtuigd ben, dat dit verwijt dan 
voldoende gefundeerd en gegrond is. Nogmaals, ik kan dit op 
het oogenblik niet gaan staven met allerlei voorbeelden, omdat 
ik dan zou treden in de materie van de Rijksbegrooting, die 
niet aar de orde is. Maar er zijn toch wel op verschillende pun
ten aanwijzingen, algemeenc verschijnselen geweest, die niet 
alleen Kamerleden, maar ook vele Nederlandsche burgers heb
ben geconstateerd, die hun deze gedachte hebben bijgebracht. 
Laat ik eerlijk er bij zeggen: er is ook een uitlating geweest van 
den heer Minister President, toen hij een praatje hield „op de, 
brug", waarbij het woord „geldsmijten" ook heeft gebruikt — 
ik heb dat leelijke woord nooit gebruikt; ik heb alleen de uit
drukking gebezigd: „de oorlogspsychose, waarbij geld uitgeven 
geen rol speelt". 

Mijnheer de Voorzitter! Voor zoover ik de begootingsstukken, 
die ons zijn overgelegd, heb kunnen inzien, kan ik nog niet tot 
de conclusie komen, dat deze oorlogspsychose al geheel voorbij 
zou zijn. Ik behoud mij voor, wanneer de begrooting aan de 
orde komt, deze stelling en deze opvatting nader te adstrueeren 
met meer dan één voorbeeld. 

He t derde punt, waarover ik wilde spreken naar aanleiding 
van de Memorie van Antwoord op wetsontwerp n°. 129, betreft 
de begrooting voor het jaar 1947. In het Voorloopig Verslag op 
de Derde Nota van Wijzigingen hebben eenige leden, die ove
rigens den Minister wel de bevoegdheid wilden geven, welke 
hij bij deze derde Nota van Wijzigingen vroeg, vooruitziende 
naar de begrooting voor het jaar 1947, als volgt hun meening 
gerelateerd: Zij waren overtuigd, dat de begrooting voor 1947 
duidelijk zal doen blijken de gegrondheid van hun vertrouwen, 
dat zij van te voren badden uitgesproken in de door het Kabinet 
genomen maatregelen om meer evenwicht te brengen in de 
Staatsfinaneiën, en zij verklaarden er op te rekenen, dat deze 
becrooting weer geheel overeenkomstig de grondwettelijke be
palingen op den derden Dinsdag van September 1946 zal kun
nen worden ingediend. Zij zouden het op prijs stellen van de 
Regeering dienaangaande een toezegging te mogen ontvangen. 

Deze leden hebben van den Minister van Financiën een toe
zegging gekregen, die hun veel meer gaf dan zij gevraagd heb
ben. Zij vroegen de toezegging, dat de indiening van de be
grooting voor 1947 geheel overeenkomstig de grondwettelijke 
bepalingen zou geschieden. In de Memorie van Antwoord geeft 
de Minister dit toekomstbeeld: Ik citeer: 

„Mitsdien zal het noodig zijn, dat de begrooting 1947 
vóór den derden Dinsdag van September wordt ingediend 
en wel zoo spoedig mogelijk na de verkiezing van de nieuwe 
Staten-Generaal." 

Ik vraag mij af, of dit voornemen van den Minister van 
Financiën wel juist is. Waarom zouden wij nu weer van de 
grondwettelijke bepalingen gaan afwijken, wanneer het niet 
absoluut noodzakelijk is? Ik geloof, dat het staatsrechtelijk ge
sproken beter is zich ook op deze formeele punten te houden 
aan de grondwettelijke bepalingen. In de alinea's, die op blz. 2 

(Teulings e. a.) 
van de Memorie van Antwoord op de Derde Nota van Wijzi
gingen aan de door mij geciteerde zinsnede voorafgaan, geeft 
de Minister zijn visie op het verloop van de behandeling van 
de begrooting voor 1946, daaraan verbindende de behandeling 
van de begrooting voor 1947. De Minister meent, dat de be
grooting-1046 door de zittende Kamers waarschijnlijk niet meer 
zal worden behandeld — daarover zijn wij het allen eens — en 
dat deze begrooting zal worden behandeld door de nieuwver
kozen Staten-Generaal, „die daarmede hoogstwaarschijnlijk nog 
niet gereed zullen zijn op het tijdstip, waarop volgens artikel 
127 der Grondwet de begrooting-1947 moet worden ingediend". 

Ik zou willen zeggen: laat de Minister rustig afwachten hoe 
en in welk tempo de begrooting-1946 zal worden behandeld. 
Mèt handhaving van het bepaalde in artikel 127 der Grondwet 
zal de zaak toch wel voor elkaar komen. Ik begrijp heel goed, 
dat men kan overwegen: wanneer men de begrooting-1946 in 
den loop van den zomer van 1916 moet behandelen, terwijl vlak 
daarna, nl. na den derden Dinsdag in September, de begrooting-
1947 moet worden behandeld, dan is combinatie van die beide 
begrootingsbehandelingen wellicht wenschelijk. 

Ik begrijp die gedachte, maar ik heb er eerlijk gezegd een 
beetje schrik voor. En waarom? Omdat dan het gevaar dreigt 
— wanneer nl. deze gedachte als de meest redelijke en de 
meest wenschelijke, ook in den boezem van deze Kamer, zou 
worden aanvaard —, dat de behandeling van de begrooting voor 
1946 na de verkiezingen wordt uitgesteld, totdat de begrooting 
voor 1947 is ontvangen en als deze bij de Kamer binnenkomt — 
hetgeen beteekent, dat wij moeten kennis nemen van een 
nieuwen stapel papieren, dat een lange tijd van bestudeering 
vereischt is —, zullen wij met de behandeling daarvan zoo diep 
in 1946 komen, dat het tegen het zomerreces loopt. Van een 
begrootingsbehandeling komt dan weer niets terecht. E n wat er 
thans voor het staatsrechtelijk leven in dit land op de eerste 
plaats noodig is, is een regelmatige en een rustige behandeling 
van de Staatsbegrooting voor 1946. Daarbij, en daarbij alléén, 
kunnen op behoorlijke wijze de verschillende punten behandeld 
worden, waarmede deze Kamer — en, ik ben er van overtuigd, 
haar opvolgster evenzeer — volgeladen zit om ze met deze en 
de volgende Regeering te bespreken. Immers het Regeerings
beleid komt per slot van rekening concreet tot uiting in de 
beprooting. 

Tal van punten en vraagstukken moeten bij die begrooting 
aan de orde komen. Ik zou, Mijnheer de Voorzitter, de kans 
niet willen loopen, dat wij door de verbinding van de begrooting 
voor het dienstjaar 1946 aan de begrooting voor het dienstjaar 
1947 één maand missen in den zomer 1946; dat wij, door te 
wachten op de begroot ing voor het dienstjaar 1947, het werk 
niet zouden kunnen aanpakken, waarom wij, eerlijk gezegd, nu 
al een half jaar zitten te springen. 

Daarom voel ik voor deze geheele suggestie van den Minister 
van Financiën in dit gedeelte van zijn Memorie van Antwoord 
letterlijk niets. 

De heer de Wilde: Mijnheer de Voorzitter! Dit wetsontwerp 
vraagt aan de Stuten-Gencraal een zeer ver gaande machtiging, 
namelijk om over de jaren 1942 tot 1946 die uitgaven te doen, 
welke naar het oordeel van de Regeering noodzakelijk en onver
mijdelijk zijn. Het is dus wel een zeer gewichtig onderwerp, dat 
ons thans bezighoudt. 

Ik wil er allereerst op wijzen, dat de Memorie van Toelichting 
op de eerste uitgave van dit wetsontwerp, dat bij do Kamer is 
ingekomen op 2 Januari van dit jaar, aanvangt met de veel 
beteekenende woorden: „ H e t budgetrecht is een van de belang
rijkste en historisch gezien wel het eerste recht van het Par
lement". 

Wij herdenken overmorgen den dag, dat het een jaar is 
geleden, dat wij zijn bevrijd. De Minister van Financiën zal 
mij moeten toestemmen, dat er in dat jaar van dat belangrijke 
recht van het Nederlandsche Parlement niet veel is terecht
gekomen. 

Het spreekt vanzelf, dat het niet aangaat er de Regeering, en 
met name den heer Minister van Financiën, een verwijt van te 
maken, dat ten aanzien van het financieel beheer en het finan
cieel beleid niet voldaan kon worden aan de strenge eischen, 
die de Grondwet en de Comptabiliteitswet stellen. Ultra posse 
nemo obügatur. Ik begrijp ten volle, dat er een titanische arbeid 
voor noodig is geweest om weer eenige orde te scheppen in den 
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financieelen chaos. Ik ben er van overtuigd, dat de heer Minister 
van Financiën een dagtaak heeft gehad, die met alle voor
schriften van de arbeidswetgeving spot. Dit geldt niet alleen 
voor den heer Minister van Financiën zelf, maar zonder twijfel 
ook voor vele ambtenaren, wier arbeidsterrein op den Kneuter
dijk ligt. Niet alleen heeft hot Departement alles, dat op de 
begrooting betrekking heeft, weer moeten opzetten en de anders 
zoo natuurlijke aansluiting aan het vorige dienstjaar moeten 
missen, maar ook de geldsaneering en zooveel andere maat
regelen hebben het uiterste gevergd van de krachtsinspanning 
van den Minister en van zijn ambtenaren. Aan waardeering voor 
de werkkracht, door hern en zijn ambtenaren betoond, ontbreekt 
het mij dan ook zeker niet. 

E n toch, Mijnheer de Voorzitter, acht ik den gang van zaken 
onbevredigend, zoowel voor de Regeering als voor de Kamer. 
Wat wij hebben gemist gedurende de periode, waarin deze 
Voorloopige Staten-Generaal zitting hebben gehad — de heer 
Minister van Financiën zal mij dit moeten toegeven —, is een 
ernstig, goed voorbereid debat over den financieelen toestand, 
over het financieel beleid van de Kegeering en over de per
spectieven op financieel gebied voor de toekomst. Daaraan had 
niet alleen de Kamer, maar daaraan had ook het Nederlandseho 
volk behoefte. Ja, ik ga verder: daaraan had ook de Kegeering 
zelf behoefte. Dat was voor de beoordeeling van de positie 
der Kegeering in allo opzichten gcwenscht geweest. 

In haar Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag 
van de Derde Nota van Wijzigingen laat de Kegeering zich 
eenigszins bitter uit in de volgende woorden: 

,,Op grond van hetgeen in de Toelichting op de Nota 
van Wijzigingen en van hetgeen zoo juist is opgemerkt, 
moet de ondergeteekende het verwijt, dat het Kabinet 
zich op financieel terrein min of meer gedraagt alsof wij 
onder een dictatuur leefden, met klem afwijzen. 

Men kan bezwaar maken tegen het feit, dat de Staten
Generaal niet eerder zijn bijeengeroepen, men kan van 
oordeel zijn, dat bepaalde Staatsuitgaven achterwege 
hadden moeten blijven, maar het tijdelijk regeeren zonder 
een goedgekeurde begrooting, omdat onder de aanwezige 
chaotische omstandigheden een eenigszins verantwoorde 
begrooting eenvoudig niet eerder kon worden samengesteld, 
met een zich dictatoriaal gedragen gelijk te stellen is voor 
een Kabinet met een oprechte democratische overtuiging 
stuitend. 

He t deed den ondergeteekende dan ook genoegen te 
kunnen lezen, dat verscheidene andere leden een dergelijk 
verwijt onjuist en onbillijk achten. Eveneens verheugde 
het hem, dat deze leden tegenover de stereotype opmerking, 
dat het Kabinet veel te veel geld uitgeeft, hun vertrouwen 
uitspraken in de door het Kabinet genomen maatregelen 
om weer evenwicht te brengen in de begrooting." 

Mijnheer de Voorzitter! Juist uit deze tirade blijkt zoo over
duidelijk, dat er voor de Regeering zelf alle aanleiding was, 
in deze Kamer een openbaar debat te voeren over haar finan
cieel beleid. Want inderdaad, aan de Kegeering wordt ver
weten, dat zij ten aanzien van de financiën min of meer 
dictatoriaal optreedt; en het is zoo: een stereotiep verwijt, dat 
men in trein en tram en in de pers herhaaldelijk kan hooren 
en lezen, is inderdaad, dat dit Kabinet veel te veel geld uit
geeft. 

Nu zal de Minister van Financiën wel begrijpen, dat door 
een paar zinnen, als ik zooeven uit de Memorie van Antwoord 
heb voorgelezen, dergelijke verwijten niet worden weerlegd. 
Daarvoor is noodig, dat het volk de overtuiging krijgt uit een 
degelijk Kamerdebat, waarin coram populo het voor en tegen 
wordt gehoord, dat de Kegeering, ook ten aanzien van het finan
cieel beleid, in democratisch vaarwater zeilt en dat hem, die 
aan de Kegeering zou durven verwijten, dat zij te veel geld 
uitgeeft, door een krachtige, overtuigende argumentatie van den 
Minister van Financiën de mond wordt gesnoerd. 

Ik merk intusschen op, Mijnheer de Voorzitter, dat het hier
bedoelde stereotiepe verwijt niet weinig is gestimuleerd door een 
exclamatie van den heer Minister-President, welke inhield, dat 
er met geld werd gesmeten. Toen ik dit hoorde, heb ik aan
stonds gedacht: het is in hooge mate onvoorzichtig om derge
lijke dingen te zeggen, ook al is daarbij alleen gedacht aan Bet 
Militair Gezag en dergelijke tijdelijke instituten. Een dergelijke 

uitlating van den Minister-President: er wordt in den Staats
dienst met geld gesmeten, hecht zich in het volk vast. E n daar
om is een klacht van den Minister van Financiën als die, waar
op ik zooeven wees, in de Memorie van Antwoord niet op haar 
plaats, want het is de Minister-President zelf geweest, die een 
dergelijke opmerking heeft gemaald:, zie radiorede. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Minister van Financiën heeft 
een ontzaglijk zware taak, misschien de zwaarste van alle 
leden van het Kabinet, en zij is ook een van de meest verant
woordelijke. Maar hij heeft er niet over te klagen gehad, dat 
hij last heeft ondervonden van deze Kamer. De overeenkomst 
van Bretton Woods en enkele andere wetsontwerpen zijn hier 
doorgegaan en staan feitelijk niet in rechtstreeksch verband met 
de binnenlandsche finnnciëele politiek. 

De Kamer heeft in Januari over allerlei onderwerpen ge
sproken naar aanleiding van de Regeeringsnota van 11 Decem
ber van het vorige jaar, maar over het financieel beleid is, voor 
zoover mij bekend, in de Kamer nog niet in den breede ge
sproken. 

Mijnheer de Voorzitter! Toen op 12 December 1945 de eerste 
Millioenennota verscheen, een uitstekend Staatsstuk, heb ik mij 
er op verheugd, dat naar aanleiding daarvan na eenigen tijd 
een fulldress debat zou kunnen plaats hebben. Maar in die ver
wachting ben ik deerlijk teleurgesteld. 

Het Voorloopig Verslag verscheen 25 Januari . Tk had gehoopt, 
dat binnen drie of vier weken de Memorie van Antwoord zou 
komen en dat wij in Maart of misschien nog vóór Maart ; de 
behandeling in deze Kamer zouden kunnen te gemoet zien. In 
Februari en Maart hebben wij overvloedig tijd gehad om hier 
deze zaak te behandelen. Een discussie over die Nota en de 
gewisselde stukken zou zeer verhelderend, ook voor het volle, 
hebhen kunnen werken. Doch de Memorie van Antwoord be
treffende dit stuk, dat reeds 12 December was ingekomen, is 
eerst verschenen 5 April jl., en dat was practisch te laat. 

Op die eerste Millioenennota is gevolgd een even interessante 
Nota van 22 Januari 1946 over eenige aspecten van het gevoerde 
financieele beleid, ook een Nota, waaraan ik hulde breng en die 
een uitstekenden grondslag had kunnen vormen voor een open
baar debat in de Staten-Generaal. 

Reeds 20 Februari — de Kamer heeft hard gewerkt — ver
scheen het Voorloopig Verslag, doch do Memorie van Antwoord 
kwam pas binnen 26 April, twee maanden later. Nu meen ik, 
dat, indien werkelijk de Regeering, die het budgetrecht der 
Kamer zoo hoog aanslaat, gelijk zij zelf heeft verklaard, inder
daad prijs had gesteld op een serieuze behandeling van haar 
financieel beleid in deze Kamer, zij toch had kunnen zorgen, 
dat haar Memorie van Antwoord veel eerder zou zijn binnen
gekomen. Dan hadden wij hier aan de hand van de stukken 
de financieele aspecten kunnen beschouwen. Dat zou ook in het 
belang zijn geweest van de Regeering en dan zouden enkele 
misvattingen, welke misschien onder het volk leven, door de 
Regeering kunnen zijn rechtgezet. 

Het resultaat van dit alles is geweest, dat de Minister van 
Financiën nu tien maanden heeft geregeerd, practisch zonder 
gemeen overleg met de Staten-Generaal, en practisch ook zonder 
constitutioneele controle. Want ook daarop wil ik wijzen. 

Niet alleen heeft Minister Schermerhorn toegezegd, dat do 
begrooting voor 1946 vóór of op 1 Maart zou worden ingediend, 
maar do Minister van Financiën zelf heeft dat verklaard. 

Wanneer ? Ik heb hier do Memorie van Antwoord in zake hot 
thans in behandeling zijnde wetsontwerp, stuk no. 6, ingezon
den 19 Februari 1946, dus 10 dagen vóór 1 Maart, en daar zegt 
de Minister van Financiën: 

„Voor de vrees, dat ook voor 1946 het budgetrecht van 
de Staten-Gencraal wel eens illusoir zou kunnen blijken, 
behoeft geen aanleiding te bestaan. Aan het samenstellen 
van deze begrootingen wordt met do meest mogelijke voort
varendheid gewerkt. Zooals inmiddels reeds aan Uw Kamer 
is medegedeeld, vertrouwt de Kegeering in staat te zijn de 
begroot ing voor het dienstjaar 1946 begin Maart a.s. te 
kunnen indienen." 

Dus toen in het Voorloopig Verslag de vrees tot uitdrukking 
was gebracht, dat ook voor 1916 het budgetrecht der Kamer niet 
tot haar recht zou komen, heeft do Minister van Financiën op 
19 Februari verklaard, dat was tien dagen vóór den eersten 
Maart: daarvoor bestaat geen reden. Toen had hij echter kunnen 
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weten, dat hij niet meer in staat zou zijn hier de begrooting te 
behandelen. 

De heer Teulings heeft er reeds op gewezen: de tijdreken
kunde is in het departementale leven dikwijls een slecht be
oefend vak. Maar het effect van dit alles is toch geweest, dat 
bijna een jaar is voorbijgegaan, zonder dat er een wettig vast
gestelde begrooting is geweest. En dit is een toestand, dit zal 
de Minister van Financiën wel toegeven, die nog zeker eenige 
maanden zal voortduren. 

Ook al is men nu nog zoo bereid verzachtende omstandig
heden in aanmerking te nemen, naar mijn overtuiging heeft 
de llegcering, die in deze zaak de leiding had en behoorde te 
hebben, een breed financieel debat met de Kamer niet gezocht. 
Had zij het wel gezocht, dan hadden wij het gehad. Ik her
haal: dat heeft een groot deel van de Nederlandsche bevolking 
gevoeld en dat is daarom onbevredigd gelaten. Dat is voor de 
Kamer in hooge mate teleurstellend geweest, en dat heeft de 
Regeering belet op dit gebied in het openbaar, in deze vergade
ring, klaren wijn te schenken. Ik krijg altijd weer den indruk, 
dat de Regeering graag nota's schrijft en voor de radio spreekt, 
maar dat zij de beteekenis van een Kamerdebat onderschat, ook 
over haar eigen belangen, en eigenlijk de vergaderde Kamer be
schouwt als een lastig element in de politieke samenleving 
een soort van noodzakelijk kwaad, dat men zooveel mogelijk 
moet vermijden. 

Nu de begrooting voor 1946 niet meer behandeld kan worden, 
is de Regeering uit den aard der zaak in een impasse geraakt. 
Gold dit wetsontwerp aanvankelijk om ten behoeve van de 
administratieve verantwoording van de inkomsten en uitgaven 
machtiging te vragen voor de noodige comptabele maatregelen 
voor de dienstjaren 1942 tot 1945, nu heeft artikel 15 van de 
Comptabiliteitswet het noodzakelijk gemaakt, dat ook het jaar 
1946 in de machtiging wordt betrokken, want dat artikel be
paalt practisch, dat de Regeering na 1 Mei niet meer over de 
noodige gelden kan beschikken. 

Artikel 15 van de Comptabiliteitswet is een streng artikel. 
H e t doel er van is het budgetrecht van de Staten-Generaal 
hoog te houden en te voorkomen, dat de Regeering eigen
machtig uitgaven doet. He t is wel de moeite waard — deze 
wet komt hier niet zoo dikwijls ter sprake— even te zien, wat 
in artikel 15 staat. Alinea 1 luidt: 

„Wanneer eenig hoofdstuk der begrooting van uitgaven 
niet vóór den lsten Januari van het dienstjaar, wa.irvoor 
het moet strekken, bij de wet is vastgesteld, is Onze 
Minister aan wien over het betrokken hoofdstuk het be
heer is opgedragen, om den dienst gaande te houden be
voegd, te beschikken over ten hoogste vier twaalfde ge
deelten van de bedragen, welke in de verschillende arti
kelen van uitgaven der laatstelijk bij de wet vastgestelde 
begrooting voor een geheel jaar zijn toegestaan." 

Dat wil dus zeggen, dat wanneer vóór 1 Januari 1946 de 
begrooting niet is vastgesteld, en na vier maanden ook nog niet, 
na 1 Mei 1946 eigenlijk geen betalingen meer mogen ge
schieden. 

Natuurlijk heeft de wetgever rekening gehouden met de mo
gelijkheid, dat zich omstandigheden kunnen voordoen, die niet 
waren te voorzien. Nu zegt alinea 2 van artikel 15 der Comp
tabiliteitswet: 

„Indien do eischcn van den dienst zulks onvermijdelijk 
maken, zal, bij uitzondering bij bepaalde posten en onder 
metfedeeling aan de Algemeene tekenkamer en aan de 
Staten-Gcneraal, door den betrokken Minister, met mede
werking van den Minister van Financien, van het bepaalde 
in het voorgaande lid kunnen worden afgeweken." 

Deze alinea laat dus een kleine afwijking van de eerst-e alinea 
toe, maar slechts bij uitzondering en dan nog maar post voor 
post. Do daarin verleende bevoegdheid draagt nooit een gene
raal karakter, maar is altijd incidenteel, voor bepaalde gevallen. 

Het nu bij derde Nota van Wijziging gedaan voorstel van 
de Regeering komt er practisch op neer, dat ook na 1 Mei 1946 
(die datum is zelfs voorbij) de verschillende Ministers gemach
tigd worden maandelijks te beschikken over een zesde deel van 
de bedragen, die voorkomen in de verschillende artikelen van 
uitgaven der bcgrooting voor 1945, 2de halfjaar. Zooals vanzelf 
spreekt, is deze begrooting ook niet vastgesteld in gemeen 

overleg met de Staten-Generaal, maar ons wordt juist in dit 
wetsontwerp gevraagd machtiging te verleenen aan de Kroon 
om die begrooting van het tweede halfjaar van 1945 alsnog 
zelf vast t-e stellen. 

Dit gaat reeds ver! 
Maar het voorgestelde tweede lid van artikel 3 van dit wets

ontwerp gaat nog verder. Immers: artikel 15, alinea 2, der 
Comptabiliteitswet laat wel in onvermijdelijke gevallen een 
uitzondering op alinea 1 toe, maar — gelijk ik zeide — alleen 
bij bepaalde posten. Er moeten dus op de begrooting van het 
vorige jaar posten staan, waaronder de uitzonderlijke uitgaven 
gebracht kunnen worden. Is er zulk een post niet, dan kan de 
uitgave onder geen beding worden gedaan. Daardoor is de 
verwaarloozing van het budgetrecht van de Tweede Kamer een 
zeer sterke rem aangelegd. 

Maar het tweede lid van artikel 3 van het in behandeling 
zijnde wetsontwerp zal nu ook de uitgave toelaten, als op ue 
begrooting voor 1945, 2de halfjaar, geen overeenkomstige post 
voorkomt. Dat mag alleen als de eischen van den dienst het 
noodzakelijk maken. Maar of de eischen van den dienst het 
noodzakelijk maken, wordt uitsluitend door de Regeering en 
niet in overleg met de Tweede Kamer vastgesteld, dus zonder 
overleg met de Staten-Generaal. Alleen de Algemeene Reken
kamer en de Staten-Generaal krijgen er mededeeling van. Dat 
komt nu — hoe men de zaak ook wendt of keert en of iemand 
hier de schuld heeft of n i e t— practisch er op neer, dat een jaar 
na de bevrijding nu nog weer voor tal van maanden aan de 
Regeering blanco krediet wordt gegeven tot het doen van 
uitgaven. 

Dat is practisch de beteekenis van dit wetsontwerp en nu 
wil ik aan de democratische gevoelen der Regeering en speciaal 
aan die van den Minister van Financiën niet tornen, maar ik 
vraaig hern toch: wat kan een dictator meer verlangen? De 
Minister heeft dat woord „dictator" opgevat in malam partem, 
maar ik moge hem er aan herinneren, dat het ontstaan van dic
tatoren een zeer goede reden heeft gehad. Ieder, die op de 
hoogte is van de Komeinsche geschiedenis, weet, dat in zeer 
moeilijke omstandigheden naast en boven de consuls er kon 
komen een dictator, een man, met buitengewone bevoegdheid 
bekleed, eigenlijk iemand, die alle macht had, maar al was zijn 
bevoegdheid practisch onbeperkt, de tijdsduur bleef beperkt, 
want de Romeinen waren zeer bang, dat het anders te lang 
zou duren. Het woord „dictator" op zich zelf behoeft dus niet 
altijd in malam partem te worden opgevat, maar ik vraag nog 
eens aan den Minister van Financiën: hij krijgt nu een mach
tiging om uitgaven te doen, de vraag, of die noodzakelijk zijn, 
is door hem zelf te beantwoorden, in overleg met zijn collega's; 
welnu, wat kan een dictator meer verlangen? Ik geloof, dat hij 
het antwoord daarop zal moeten schuldig blijven of dat hij moet 
zeggen: ik heb alles wat ik hebben wil. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben bij dit wetsontwerp weer 
te maken met een voldongen feit. Men zou dit voorloopige 
Parlement kunnen noemen het Parlement van de voldongen 
feiten. Ook nu staan wij voor een voldongen feit. He t spreekt 
vanzelf, dat den leden der Regeering en ook den leden der 
Kamer de goede gang van zaken zeer ter hai'te gaat. He t spreekt 
vanzelf, dat alles doorgaat, dat er betalingen moeten worden ge
daan, ook na 1 Mei. Nog eens: wij staan hier voor een vol
dongen feit, wij zullen zonder twijfel dit wetsontwerp moeten 
aannemen, maar na een jaar bevrijding is het toch wel zeer 
onbevredigend, dat het zoo moet gaan, dat we hier in de Kamer 
nog nooit gelegenheid hebben gehad eens flink en open over de 
financiën te spreken, dat de Kamer nog nooit in staat is ge
weest in een opzettelijk debat het Regeeringsbeleid ten aanzien 
van de financiën te becriliseeren en te verdedigen. 

Laat de Regeering wel begrijpen : de Kamer is niet een vijan
dig monster. Integendeel, ik ben overtuigd, wanneer deze be
kwame Minister van Financiën werkelijk de moeite had geno
men om hier een paar dagen onder ons te verkecren en reken
schap te geven van zijn daden ook ten aanzien van het budget, 
dat dat aan zijn positie ten goode zou zijn gekomen; dan 
zouden allerlei verkeerde geruchten, die de ronde doem, al 
spoedig zijn verdwenen. Ik betreur den gan<7 van zaken dus in 
hooge mate, maar, zooals ik al zcide, de Minister vraagt van 
de Kamer op het oogenblik heel veel en wij zullen het moeten 
geven. Ik zal ook niet trachten de bevoegdheden van de Regee
ring te beknotten. Ik weet, dat het Ministerie bestaat uit 
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serieuze mannen, maar laat de Minister niet al te bitter zijn, 
als de Kamer eenige critiek oefent, zooals hij deed blijken iti 
zijn Memorie van Antwoord. Integendeel: hij heeft eigenlijk een 
Kamer, waarover hij heen kan loopen. 

Dat zit nog, hoor ik hier opmerken. Dat zit niet, Mijnheer 
de Voorzitter! Wij zijn nu een jaar zender goedgekeurd budget. 
Hoewel ik mijn stem zal geven aan dit wetsontwerp, omdat het 
Staatsbelang het op het oogenblik eiseht en wij evengoed als 
de Regeering zelf zitten in een dwangpositie, moet ik toch 
opmerken, dat ik het in hooge mate betreur, dat straks deze 
Kamer nooit het genoegen zal hebben gehad om met dezen be
kwamen bewindsman een open en goed gefundeerd financieel 
debat te voeren. 

De heer Bierema: Mijnheer de Voorzitter! Na de rede
voeringen van de heeren Teulings en de Wilde kan ik kort zijn. 
Ik kan mij in hoofdzaak aansluiten bij hetgeen deze beide spre
kers hebben gezegd. Ook ik betreur het in hooge mate, dat de 
begrooting niet zoo tijdig is ingediend, dat de zittende Kamer 
deze nog kon behandelen. Thans verkeeren zoowel de Regeering 
als de Kamer in een impasse. 

Uitgaven in dit jaar moeten worden gedaan en het ligt voor 
de hand, dat de Minister wel gedwongen is machtiging van de 
Kamer te vragen om zonder een goedgekeurde begrooting toch 
deze uitgaven t-e mogen doen. Maar het spreekt toch wel van
zelf, dat wij dit moeilijk met een gerust hart kunnen doen. Wij 
geven feitelijk, zooals wij tot dusver al een jaar hebben gedaan, 
gelijk de heer de Wilde terecht beeft betoogd, aan deze 
Regeering een blanco krediet. Dit ontwerp van wet biedt geen 
grondslag voor het houden van een uitvoerig financieel debat, 
ofschoon daaraan in allo opzichten de grootste behoefte bestaat, 
en ik geloof ook, dat, wanneer de Minister van Financiën had 
gewild, verscheidene van onze Voorloopige Verslagen op Nota's 
van de zijde van den Minister van Financiën zoo tijdig hadden 
kunnen worden beantwoord, dat wel degelijk een financieel 
debat in deze Kamer tusschen Regeering en Volksvertegen
woordiging had kunnen zijn gehouden. Dit is nu eenmaal niet 
geschied en wij zullen nu gedwongen zijn de machtiging, die 
de Minister vraagt, te verleenen. De Kamer zal zich haar ver
antwoordelijkheid bewust zijn; wanneer die machtiging niet zou 
worden verleend, zou het rcgecren feitelijk onmogelijk zijn ge
worden, maar ik wil wel uitdrukkelijk verklaren: wanneer ik 
de ingeving van mijn hart zou volgen, zou ik weigeren mijn 
stem aan dit ontwerp van wet te geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil toch een enkele opmerking 
maken naar aanleiding van het financieel beleid van den 
Minister van Financiën. De Minister heeft in de Millioenennota 
verklaard, dat het hem gelukt is tot een sluitende begrooting 
voor dit jaar te komen. Een begrooting, die niet alleen sluitend 
is, maar zelfs een overschot vertoont van niet minder dan 
163 millioen. En in verscheidene andere Memories van Ant
woord, die wij de laatste dagen hebben ontvangen, wordt dat 
zelfde nog herhaald. Maar hoe wordt dit bereikt? Op verschil
lende wijzen weet de Minister van Financiën dit klaar te spelen. 
Vooral daardoor, dat hij achterstallige inkomsten, die behoorden 
ten goede te komen aan vorige dienstjaren, boekt ten gunste 
van den gewonen dienst van dit loopsnde begrootingsjanr. En ik 
wil er aan herinneren, dat wij hedenmorgen in de afdeclingen 
hebben behandeld een stuk, inhoudende een voorstel van den 
Mnister van Financiën, strekkende om achterstallige uitgaven, 
die thans nog worden gedaan, maar die behoorden te drukken 
op het dienstjaar 1944, nu ook in afwijking van de Comptabili
teitswet nog op het dienstjaar 1944 te doen drukken en niet op 
de loopcnde begrooting. 

Meent de Minister van Financiën heusch, dat op die wijze 
een juist overzicht van den financieelen toestand wordt ver
kregen, door aan den eenen kant achterstallige inkomsten te 
boeken ten gunste van den gewonen dienst van dit jaar en 
achterstallige betalingen te boeken ten laste van vorige dienst
jaren? Wanneer men den geheelen toestand wil camoufleeren, 
kan men niet beter doen dan een dergelijke werkwijze volgen. 
Ik zal hierover thans niet uitvoerig spreken; de gelegenheid, 
de grondslag daarvoor is _ niet aanwezig, maar ik wil toch 
herinneren aan twee uitlatingen van onzen Minister-President. 

(Bierema e. a.) 

Deze heeft vroeger eens in een radiorede verklaard, dat er mot 
geld wordt gesmeten, en dezelfde Minister-President heeft kort 
geleden op "een vergadering in Den Haag verklaard, dat dit 
Kabinet geen kwartje uitgeeft, wanneer met een dubbeltje kon 
worden volstaan. Welnu, Mijnheer de Voorzitter, ik wil wel 
verklaren, dat ik de vaste overtuiging heb, dat de Minister
President in zijn eerste verklaring heel wat dichter bij de waar
heid was dan in de tweede. 

De heer Hofstra: Mijnheer de Voorzitter! Door de beide 
vorige sprekers de heeren de Wilde en Bierema. is critiek ge
oefend op het beleid van den Minister van Financiën. Wat de 
beantwoording van deze critiek betreft, meen ik, dat deze rustig 
aan den Minister zelf kan worden overgelaten. 

Niettemin is de uitgeoefende critiek van zoodanigen aard, 
dat mijn politieke vrienden en ik meenen, dat het noodzakelijk 
is, dat ons standpunt er tegenover wordt gesteld. Dit stand
punt is als volgt, dat wij meenen, dat het inderdaad prettiger 
en beter zou zijn geweest, indien een full dress debat over het 
finaneieele beleid had kunnen plaats hebben. Het gaat in de 
tegenwoordige omstandigheden echter niet om hetgeen wij wen
schen, maar om hetgeen op dit oogenblik mogelijk is. Nu is het 
ten aanzien van finaneieele problemen zoo, dat een debat over 
de financiën alleen zin zou nebben gehad, indien er voldoendo 
cijfers beschikbaar waren geweest. Een financieel debat zonder 
cijfers heeft niet de minste beteekenis; een zoodanig debat zou 
zijn ontaard in een gepraat, waaraan geen enkel nut verbonden 
zou zijn geweest. Voor het houden van een behoorlijk debat 
zouden noodig zijn geweest de volledige cijfers; niet slechts de 
voorloopige cijfers, die in Januari met betrekking tot het tweede 
halfjaar 1945 zijn opgesteld, doch de meer nauwkeurige ramin
gen voor het jaar 1946. Nu is het voor ieder, die wel eens iets 
te maken heeft gehad met bsgrootingsarbeid, duidelijk, dat dit 
een werk is geweest van zoo'n ontzettend grooten omvang, dat 
redelijkerwijze niet kon worden gevorderd, dat eerder cijfers wer
den verstrekt dan de Minister heeft gedaan. Men had wellicht 
met voorloopige cijfers kunnen komen, maar deze waren juist 
voor een dergelijk debat niet voldoende. 

Wij zitten hier in een impasse, heeft de geachte afgevaardigde 
de heer Bierema gezegd. Inderdaad, maar ik geloof toch, dat 
wij ons moeten afvragen, wie de verantwoordelijkheid draagt 
voor deze impasse. Dat is niet de Regeering, die in Juni 1945 
een volkomen chaos heeft aangetroffen, maar dat waren de 
bezetters van ons land, die de zaken in die mate in de war 
hebben gestuurd. 

Wij zijn er van overtuigd, dat de Minister van Financiën 
het uiterste heeft gedaan, dat menschelijkerwijze mogelijk was 
om de begrcoting zoo spoedig mogelijk tot stand te brengen. 
Het merkwaardige feit doet zich voor, dat de geachte afge
vaardigde de heer de Wilde dit zelf erkent. Maar als men nu 
zegt, dat deze Minister met zijn ambtenaren zoo heeft gewerkt, 
dat men niet meer mocht vorderen, dan vraag ik mij af: hoe 
kan men dan nog met critiek komen? Dan lijkt mij het criti
seeren een zoeken van critiek, zonder dat deze door een vol
doenden zakelijken grondslag wordt gesteund. De vraag, waar
om het gaat, nu wij eenmaal in die impasse zitten, welke niet 
voor de verantwoordelijkheid van deze Regeering komt, is ten 
slotte, wat er nu moet geschieden. En dan wenschen wij met 
nadruk te verklaren, dat wij vertrouwen hebben in het finan
eieele beleid van dit Kabinet, dat wij ons er van overtuigd 
houden, dat het Kabinet er ernstig naar streeft om de uitgaven 
zooveel mogelijk te beperken, ook al hebben dan de moeilijke 
omstandigheden van het oogenblik — omstandigheden, waar
voor het Kabinet dus geen verantwoordelijkheid draagt — er 
toe geleid, dat er nog steeds een belangrijk tekort op de begroo
ting blijft bestaan. 

Voorts achten wij van veel belang de toezegging, die in de 
Memorie van Antwoord op de Derde Nota van Wijziging is 
gegeven, de toezegging nl., dat de Minister steeds, ingeval in 
een maand 1/6 deel van een bedrag, voorkomende op een 
artikel van de thans aan de Kamer overgelegde ontwerp-begroo
ting 1945 (2de halfjaar), wordt overschreden en ingeval uit
gaven worden gedaan, waarvoor in die ontwerpen geen over
eenkomstige post voorkomt, daarvan mededeeling zal doen aan 
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129. Voorzieningen vaststelling van de begrootingcn des Rijks, voor de dienstjaren 1G42 t / m 1945, enz. 

(Hofstra e. a.) 
de Kamer. Door die mededeelingen blijft nl. de Kamer de moge
lijkheid behouden om toezicht uit te oefenen op het financieele 
beleid. Ik meen, dat dit alles is wat op dit oogenblik kan wor
den verlangd. Mijn politieke vrienden en ik hebben dan ook aan 
een verder debat op het oogenblik geen behoefte en wij zuilen 
onze stem aan dit wetsontwerp geven. 

De heer Tilarms: Mijnheer de Voorzitter! Toen eenige maan
den geleden in de Kamer aan de orde was de Regeoringsnota, 
waarover wij uitvoerig van gedachten hebben gewisseld) heb ik 
de opmerking gemaakt, dat ik eigenlijk met een zekeren tegen
zin aan die beraadslagingen deelnam, omdat ik geen behoefte 
had aan praten, maar liever met de Regeering zaken wilde doen 
en dat alleen zaken konden worden gedaan, wanneer wij de 
begrootingen voor ons hadden en precies wisten, hoe het beleid 
van de Regeering zou worden gevoerd. U begrijpt dus, Mijnheer 
de Voorzitter, dat het voor mij een groote teleurstelling is 
geweest, dat het zoo lang heeft geduurd, voordat de begrootingen 
aan de Kamer zijn voorgelegd, en dat wel op een zoodanig 
tijdstip, dat het uitgesloten is nog vóór de verkiezingen deze 
begrootingen in behandeling te nemen. Niet ten onrechte is 
aan den Minister van Financiën eenige maanden geleden alle 
lof toegezwaaid voor het succes, dat hij gehad hoeft met de 
z.g. geldzuivcring. Maar ik zou willen vragen: welk nut heeft 
die geldzuivering, wanneer men aan den anderen kant ziet, dat 
het geld op zoo gemakkelijke wijze wordt uitgegeven, als in de 
afgeloopen maanden het geval is geweest? Ons volk ziet dat. 
Men staat verstomd, waar men ook komt, waar men zijn oor 
ook te luisteren legt en wat men ook ziet van de Overheids
diensten, over de gemakkelijke manier, waarop er met het geld 
wordt omgegaan. Men ziet overal een accres van Overheids
diensten. Men begrijpt eenvoudig niet, waar wij in zoo groote 
financieele moeilijkheden zitten, dat dit wordt toegelaten en 
dat dit eenvoudigweg zijn gang blijft gaan. Dat zijn dingen, 
die het volk in hooge mate hinderen. Daaraan zou alleen, naar 
mijn inzicht, een einde kunnen zijn gemaakt, wanneer de 
Minister van Financiën een zeer harde hand had getoond of, 
wanneer dat niet het geval was, wij althans hier in de Kamer 
over de begrootingen hadden kunnen beraadslagen en er ge
legenheid was geweest bepaalde posten te besnoeien. Deze ge
legenheid is ons nu onthouden. Wij gevoelen allemaal, dat wij 
zeer zware belastingen zullen moeten betalen. Een ontwerp als 
de vermogensaanwasbelasting is ons bekend en het volk zal ook 
wel bereid zijn die belastingen te betalen, maar alleen, wanneer 
er de vaste zekerheid is, dat het geld niet onnut, wordt uitge
geven. Helaas — ik zal daar nu niet op ingaan, maar de voor
beelden zijn uit de begrootingen, die nn bij de Staten-Generaal 
zijn ingediend, voor het grijpen — hebben wij die zekerheid 
hëelomaal niet. De posten van deze begrc.tuigen vertoonen vele 
bewijzen, dat men daar eenvoudig nog st .eds mee doorgaat. 

Wanneer de geachte afgevaardigde de heer Hofstra zegt: He t 
zou beter en het zou prettiger zijn geweest, wanneer die be
grotingsbehandeling had kunnen plaats hebben, dan moet ik 
zeggen: Neen, mijnheer Hofstra, zoo staat het zeker niet; het 
is niet een quaestic van beter of prettiger, maar het is een 
grondwettelijke eisch. Daaraan wordt niet voldaan en kan 
nu niet meer worden voldaan. Ik heb al maanden geleden uit
gesproken, dat ik niet begrijp, dat er geen begrootingen konden 
worden ingediend. Er lagen toch bij de Departementen bepaal
de begrootingen, waaruit gewerkt werd en waaraan men de 
nieuwe posten kon ophangen. Het bleef echter achterwege en 
er kwam niets. Er was toch, voor zoover ik meen te weten, 
niet een luchtledig op begrootingsgebied; men had gegevens, 
maar er kwam niets. Dat heeft maanden geduurd. Dat is in 
hoo"e mate teleurstellend. Het gaf ons als leden van de Kamer 
een hoogst onbevredigend gevoel, dat, waar wij in de eerste 
plaats geroepen zijn over de begrootingen te oordeelen, wij dat 
niet konden doen. 

Nu wordt een machtiging gevraagd van zeer verre strekking, 
die in het bijzonder neergelegd is in het tweede lid van art. 3, 
waarin staat: 

„Onze betrokken Minister is mede bevoegd om, indien de 
eisehen van den dienst dit noodzakelijk maken, ten aanzien 
van bepaalde pasten, waarvoor in de begrootingen voor het 
dienstjaar 1945 (2de halfjaar) geen overeenkomstig artikel 
voorkomt, de dringendste uitgaven te doen, met mede

(Tilanus e. a.) 

werking van Onzen Minister van Financiën en onder mede
deelirg aan de Algemcene Rekenkamer en aan de Staten
Generaal." 

Wanneer men nu de Memorie van Toelichting leest, dan 
krijgt men den indruk, alsof de Minister zegt: Ik ben eigenlijk 
bevoegd allerlei dingen te doen en vorige Kabinetten hebben 
een zeer ruim gebruik gemaakt van artikel 15, tweede lid, van 
de Comptabiliteitswet, maar zoover wil ik niet eens gaan! Met 
een zekere bravour wordt dat neergesc-hreven. 

Gelukkig heeft de Kamer in het Voorloopig Verslag daar
tegen bezwaar gemaakt en in de Memorie van Antwoord be
merken wij dan ook een anderen toon met betrekking tot dit 
punt. Ik ben het met den geachten afgevaardigde den heer 
Hofstra eigenlijk alleen op dit punt eens, dat wij deze bevoegd
heid nu noodgedwongen aan de Regeering moeten geven, o» 
niemand zal dan ook tegen het wetsontwerp kunnen stemmen. 
Maar deze bevoegdheid is toch wel van zeer verre strekking en 
ik heb den indruk, wanneer ik zoo hier en daar in het Staats
leven rondkijk, dat men op het oogenblik nog zijn gang gaat 
en dat de kans bestaat, dat nog vaste aanstellingen worden 
gegeven en nieuwe posten worden gecreëerd. Daarom vraag ik 
zeer nadrukkelijk van den Minister de verklaring, dat men op 
dezen weg niet zal doorgaan; dat niet tot nieuwe vaste aan
stellingen wordt overgegaan en dat geen nieuwe posten wrorden 
gecreëerd dan alleen bij de allerhoogste noodzaak. Ik hoop, 
dat daaromtrent van den Minister een zeer duidelijk geluid zal 
worden gehoord. Verder kan ik alleen zeggen, dat wij ons in 
een dwangpositie bevinden en ik dus aan het wetsontwerp als 
zoodanig mijn stem niet zal kunnen onthouden. 

De heer Lieftinck, Minister van Financiën: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb met verlangen uitgezien naar de behande
ling van het wetsontwerp, dat door u vanmiddag aan de orde 
is gesteld in deze Kamer. Dit wetsontwerp is" ingediend op 
2 Januari van dit jaar en u begrijpt, Mijnheer de Voorzitter, 
dat ik heb verlangd naar het oogenblik, waarop het kon worden 
behandeld. Uit dit enkele feit moge men reeds afleiden, dat aan 
mijn zijde zeker geen onwil heeft bestaan om met de Kamer 
in overleg te treden over den financieelen toestand van ons land 
en over de maatregelen, die moesten worden genomen om dezen 
zoo spoedig mogelijk te regulariseeren. Integendeel, reeds aan de 
indiening van het wetsontwerp is voorafgegaan op 12 Decem
ber van het vorige jaar. dat reeds enkele weken, nadat de Staten
Generaal weder in werking waren getreden, de indiening van 
een uitvoerige Nota betreffende den toestand van 's Lands fi
nanciën. In die Nota heb ik de volgende woorden geschreven, 
die ik nog even wil citeeren. 

„He t is met groote voldoening, maar ook met zorg, dat 
de ondergeteekcndo zich zet aan het schrijven van deze 
eerste nota betreffende den toestand van 's Rijks financiën 
na de bezetting van ons land. 

De voldoening spruit voort uit het feit, dat het hem ver
gund is als eerste do traditie van het aanbieden van deze 
nota aan de Volksvertegenwoordiging na de onderbreking 
gedurende de Duitsche bezetting te hervat ten." 

Hieruit blijkt opnieuw, dat ik een contact met do Kamer 
over dit onderwerp zeer op prijs heb gesteld en dat ik niet 
alleen alles in het werk heb gesteld om de Kamer uit eigen 
hoofde zoo uitvoerig mogelijk omtrent den toestand van 's Lands 
financiën in te lichten, maar ook om op do zeer ver gaande en 
dikwijls tot in details afdalende vragen van de Kamer een zoo 
bevredigend mogelijk antwoord te geven. 

E r is gesproken over het gemis van een parlementair debat 
naar aanleiding van den toestand van 's Rijks financiën. Nu kan 
een dergelijk debat schriftelijk worden gevoerd, doch het kan 
ook mondeling worden gevoerd en ik geloof, dat wij stellig kun
nen constatecren, dat er een zeer uitvoerig schriftelijk debat tus
schen de Kamer en den Minister van Financiën heeft plaats 
gehad over den toestand van 's Land financiën : een debat, in 
hoofdzaak gevoerd naar aanleiding van do z.g. Millioenennota 
— waarvan er nu reeds twee aan de Kamer zijn voorgelegd —, 
die, zooals bekend is, eigenlijk is een gedrukte rede — vroeger 
werd zij voorgedragen, doch sedert jaren wordt zij ingediend — ; 
het is eigenlijk een bijdrage tot hei. openbaar debat in het 
Parlement. 
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(Minister Lfeftinck) 

De Kamer heeft het nuttig geoordeeld om op de eerste Mil
lioenennota van 12 December te antwoorden met een uitvoerig 
Voorloopig Verslag. 

Daarop is mijnerzijds van antwoord gediend. Nu is mij het 
verwijt gemaakt, dat dit antwoord lang op zich heeft laten 
wachten en dat daardoor aan de Kamer de gelegenheid zou 
zijn ontnomen tijdig een openbaar mondeling debat over deze 
aangelegenheid te voeren. Mijnheer de Voorzitter! Ik heb, hoe
wel ik dan zwak ben in parlementaire tijdrekening de gelegen
heid gevonden, al luisterend, even uit te rekenen, hoeveel tijd 
het de Kamer heeft gekost om dat Voorloopig Verslag over de 
eerste Millioenennota te schrijven. 

Dat heeft de Kamer gekost 44 dagen, ongetwijfeld een voor
treffelijke prestatie, want het was voor de Kamer zeker niet 
gemakkelijk een zoo gedegen stuk werk, als is ingediend, over 
dit onderwerp te leveren. Wanneer ik daartegenover stel den 
tijd, die het mijn Ministerie heeft gekost om daarop te ant
woorden, dan blijkt, dat dit 66 dagen is, dat is H maal zoo 
lang. 

Nu wil ik er even op wijzen — ik heb het straks al even gerele
veerd — dab de Kamer in dat Voorloopig Verslag zoovele 
vragen had gesteld, die in vele gevallen eer nader onderzoek 
vereischten, dat het onmogelijk is geweest daarop sneller te 
antwoorden. 

Mijnheer de Voorzitter! U stelle zich nog eens even voor 
oogen de ook toen nog heerschende verwarring — ik moet het 
woord chaos liever gebruiken — op tal van departementen, 
die, na de bezetting, na de bevrijding, na de dislocatie van de 
departementen en na de nieuwe indeeling van de departe
menten, nog een zoo gebrekkig inzicht hadden in de juiste 
ligging van de feiten op financieel gebied. 

Intusschen beschikte de Kamer van 4 Februari van dit jaar 
af over de bcgrootingsontwerpen betreffende de tweede helft 
van het jaar 1945. Ik geef toe, dat deze ter informatie aan de 
Kamer waren overgelegd, waarbij mijnerzijds naar voren is 
gebracht, dat het mij wenschelijk leek om, gezien het karakter 
van deze ontwerpen, die in hoofdzaak toch slechts een proef
begrooting konden worden genoemd, deze niet bij rle wet vast 
te stellen, doch bij Koninklijk besluit. 

Mijnheer de Voorzitter! Het komt mij voor, dat, waar de 
Regeering zich harerzijds zeer veel moeite heeft gegeven om 
zich zoo nauw mogelijk bij het doen van haar uitgaven aan 
te sluiten bij de begrooting voor de tweede helft van 1945, 
een streven, dat ook nu in dit wetsontwerp, dat hedenmiddag 
aan de orde is, opnieuw weer duidelijk naar voren komt, waar 
die houding aan de zijde der Regeering voortdurend en bij 
voortduring wordt ingenomen, het wellicht op den weg van 
de Kamer had gelegen om naar aanleiding van de op 4 Februari 
ingediende begrooting voor de tweede helft van 1945, een dis
cussie met de Regeering uit te lokken. He t ligt, indien daaraan 
behoefte bestaat, op den weg van de Staten-Generaal om de 
Regeering ter verantwoording te roepen voor het door haar ge
voerde financieele beleid en het verheugt mij zeer, dat de 
Kamer daaraan kennelijk geen behoefte heeft gevoeld. Ander
zijds verheugt het mij ook, dat de Kamer gevoeld heeft, dat 
het wel heel moeilijk was om over die, door mij zolf als proefbe
grooting gequalifieeerde begrooting over de tweede helft 1945 
met de Regeering in discussie te treden. Immers, die proef
begrooting, de qualificatie duidt het reeds aan, droeg nog een 
zeer globaal en zeer weinig geraffineerd karakter, maar — en 
daar zijn wij het allen over eens, het is ook niet tegengesproken 
door iemand uit deze Kamer — op dat tijdstip waren zeker 
betere gegevens niet te verschaffen. Ondanks het feit, dat die 
begrooting tweede helft 1945 een zoo globaal en zoo weinig 
geraffineerd karakter draagt, is dat nog steeds de begrooting, 
waarmee de Regeering tracht te werken, een begrooting, ter 
visie gelegd ter griffie van de Kamer op 4 Februari jl. En ik 
herbaal: indien de Kamer behoefte had gevoeld aan een 
publiek debat over het Staatsstuk, dat gediend heeft en nog 
steeds dient als basis van de Staatsuitgaven, dan had het op 
den weg van do Kamer gelegen over die begrooting een debat 
met de Regeering uit te lokken. 

De heer Tilanus: Met uitgewerkte posten, dan kon men 
oordeel en. 

De heer Lieltiuek, Minister van Finaneiën: De Kamer heeft 
dat niet noodig geoordeeld. Ik hoor hier bij interruptie op
merken, dat de Kamer zich daarbij heeft laten leiden door de 

ovorweging, dat binnenkort de begrooting voor 1946 te ver
wachten was. Dat neemt niet weg, dat de Kamer, die immers 
sterker is in tijdrek-enkunde dan ik, zich kon realiseeren, dat 
een groot deel van 1946 zou verloopen alvorens deze begrooting 
voor 1946 zou zijn goedgekeurd. De Kamer wist, dat wij moesten 
regeeren op de begrooting tweede helft 1945. Ik geloof niet, 
dat het argument opgaat, dat de Kamer geen behoefte gevoelde 
om over deze begrooting to debatteeren, omdat de begrooting 
voor 1946 binnenkort zou worden ingediend. Dit lijkt mij een 
gemis van tijdrekenkunde aan de zijde van de heeren, die deze 
opmerking hebben gemaakt. 

Overigens moet ik er wel op wijzen, dat ik persoonlijk mij 
stelselmatig heb onthouden van het doen van een definitieve 
uitspraak omtrent het verschijnen van de begrooting voor 1946. 

In de Memorie van Antwoord op het wetsontwerp, dat vandaag 
aan de orde is, staat slechts, dat de Regeering „vertrouwt", dat 
in het begin van Maart deze begrooting zou zijn ingediend. 

De begrooting voor 1946 was de laatste dagen van de maand 
Februari in zooverre gereed, dat zij naar de Landsdrukkerij kon 
worden gezonden. Toen ik de eerste dagen van Maart naar do 
Vereenigde Staten moest vertrekken was ook deze begrooting 
gereed. Het feit, dat het nog bijna 6 weken geduurd he--ft voor 
de begrooting bij de Kamer kon worden ingediend, hangt samen 
met de omstandigheid, dat de Landsdrukkerij gedurende Maart 
zoodanig was in beslag genomen — ook deze drukkerij heeft van 
den oorlog geleden —, dat het veel meer tijd heeft gekost dan 
te verwachten was voor do begrooting van do pers kwam. Naar
mate de hoofdstukken van deze begrooting gereedkwamen, zijn 
zij toegezonden aan don Raad van State, die daarover zoo 
spoedig mogelijk advies uitbracht. 

Dit alles neemt niet weg, dat het Regeeringsbelcid, dat tot 
dusverre wordt gevoerd, op basis van de begrooting 2de halfjaar 
1945 berust. Als de Kamers dus klagen over gemis van parle
mentair debat, dan kan ik dat als een verwijt aan de Regeering 
afwijzen. 

Ik heb bijzonder gewaardeerd hetgeen do geachte afgevaar
digde de heer de Wilde heeft gezegd over het werk, dat de 
ambtenaren van hot Ministerie van Financiën hebben verzet bij 
de voorbereiding van de verschillende begrootingsstukken. He t 
doet mij bijzonder veel goed, dat deze woorden hier gesproken 
zijn, omdat zij dan een anderen klank hebben dan wanneer zij 
door mij zouden worden gesproken. De waardeering, die ik voor 
mijn ambtenaren op dit gebied heb, laat zich overigens moeilijk 
onder woorden brengen. 

He t spijt mij, dat de geachte afgevaardigde de heer Bicrema 
aanleiding hoeft gevonden om naar aanleiding van de tweede 
Millioenennota te spreken van een camouflage. Als er één stuk 
is, dat volstrekt waarheidsgetrouw den toestand weergeeft en 
omtrent de gekozen groepeering van cijfers alle licht laat schijnen 
on daarvan een duidelijke motiveering geeft, dan is het het 
Staatsstuk, waarop de geachte afgevaardigde de heer Bicrema 
heeft gewezen. 

De heer Bierema: Maar Uw conclusie van een overschot is 
onjuist! 

De heer Lieftitick, Minister van Financiën: De conclusie van 
het overschot is een conclusie, gebaseerd op de cijfers, zooals 
die zijn gegroepeerd op grond van de toelichting, die daarop is 
gegeven. 

Ken ander punt, dat door mij moet worden beantwoord, betreft 
de opmerking, dat het misschien minder op zijn plaats is ge
weest om in de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Ver
slag nopens de Derde Nota van Wijzigingen, behoorende bij dit 
wetsontwerp, te spreken van een sterotlepe herhaling van de 
uitspraak, dat dit Kabinet te veel geld uitgeeft. Ik zou daarvan 
gaarne dit willen zeggen, Er is over gesproken door den geachten 
afgevaardigde den heer Teulings en een zelfden klank heb ik 
ook gehoord, zij het in andere bewoordingen, bij de hoeren de 
Wilde en Tilanus, dat de indruk bestaat, dat de oorlogspsychose 
van het te veel geld willen uitgeven, alsof men daar maar vrij 
over kan beschikken en er geen consequenties aan verbonden 
zijn, nog te veel zou voortwoekeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is een zaak, ten aanzien waarvan 
de Regeering, bij monde van den Minister-President, een uit
spraak heeft gedaan, die zeer veel stof heeft doen opwaaien 
en die zich uitermate dankbaar leent voor herhaling, herhaling, 
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herhaling. Ik geloof, dat wij de uitlating van den Minister
President moeten verklaren als een uiting van zijn bijzondere 
openhartigheid en zijn waarheidszin. De Minister-President 
heeft daarbij gedoeld op het voorkomen van gevallen, die inder
daad niet te loochenen zijn geweest. En toch moet ook ik 
spreken van een oorlogsspychose, waanneer ik merk, dat ook 
hier in deze Kamer, ik moet het tot mijn spijt constateeren, 
steeds weer wordt vervallen in een gewoonte, die zich tijdens 
den oorlog veelvuldig in ons land heeft voorgedaan, nl. de ge
woonte om af te gaan op geruchten. 

E r wordt nu gezegd: zie de begrooting, en daarbij doelt men 
op de begrooting 1946. Ik acht het mogelijk, dat er in de be
grooting voor 1946 posten voorkomen, ten aanzien waarvan de 
Kamer zou zeggen: daaraan wenschen wij onze medewerking 
niet te verleenen. Maar daarvoor wordt die begrooting ook een 
onderwerp van behandeling in de Kamer en dan zal de Kamer 
het hare daarover kunnen zeggen. Ik verheug mij daarop, ge
lijk ik mij zou hebben verheugd, indien de Kamer ook had 
kunnen spreken over de proefbegrooting 1945. Die proefbegroo
ting 1945 wordt nog gebruikt als basis voor het Regeerings
beleid. De Regeering blijft zich baseeren op hetgeen zij raamde 
in die proefbegrooting 1945, die op 4 Februari ter kennis
neming aan de Kamer is overgelegd en die zich leende voor 
een publiek debat. 

Wanneer wij nagaan ten aanzien van welke punten nu dat ge
rucht van de geldsmijterij eenig houvast biedt, dan blijkt, dat die 
uitgaven misschien 5 % van de totale Regceringsuitgaven uit
maken. Ten aanzien van tal van Regeeringsuitgaven is het 
volkomen in confesso, dat zij noodzakelijk zijn. Ik maak mij 
sterk, dat ik aan de hand van de begrooting 1946 zal kunnen 
aantoonen, dat 95 % van het totale deel der voorziene uit
gaven misschien voor discussie vatbaar is, maar toch niet 
zouden kunnen worden gequalificeerd als geldsmijterij. Ik 
vind het een treurig verschijnsel en zeker een uitvloeisel van 
oorlogsspychose, wanneer men, zeker in dezen tijd, het Regee
ringsbeleid op financieel gebied in het licht stelt van dat eene 
woord van den Minister-President. 

Mijnheer de Voorzitter! Over de begrooting 1947 is gesproken 
door den geachten afgevaardigde den heer Teulings. In de 
Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag naar aan
leiding van de Derde Nota van Wijzigingen heb ik de mededee
ling gedaan, ten einde de begrootingsbehandeling van de be
grootingen voor 1946 en 1947 zooveel mogelijk te combineeren, 
er naar te streven, de begrooting voor 1947 op een zoodanig 
tijdstip gereed te doen zijn, dat de begrooting voor 1946 en die 
voor 1947 tegelijkertijd zouden kunnen worden in behandeling 
genomen. Uitdrukkelijk heb ik daarbij gezegd: desgewenscht, 
d.w.z., indien de Kamer dat zou wenschen. 

De geachte afgevaardigde de heer Teulings heeft gezegd: laat 
U dat maar aan de Kamer over. Inderdaad, Mijnheer de Voor
zitter, de Minister van Financiën, die dan in functie zal zijn, 
zal inderdaad goed doen, dit aan de Kamer over te laten. Maar 
ik geloof, dat het op den weg van de huidige Regeering ligt, het 
mogelijke te doen om de Kamer in staat te stellen, indien zij 
dat wenscht, de begrooting voor 1946 en die voor 1947 gelijk
tijdig te behandelen. Indien nu datgene mocht gebeuren, wat 
wordt gevreesd door den geachten afgevaardigde den heer 
Teulings, nl. dat men dan, ten einde die gelijktijdige behande
ling te bereiken, met de behandeling van de begrooting voor 
1916 nog zou wachten tot de begrooting voor 1947 gereed zou 
zijn, dan geloof ik, dat dit betreurenswaardig zou wezen en 
dat men dan van de genoemde gedachte zou moeten afstappen. 
Deze gedachte acht ik alleen uitvoerbaar, indien op een zeer 
vroegtijdig tijdstip na het optreden van een nieuw bewind deze 
beide begrootingen te zamen in behandeling kunnen worden 
genomen. 

ITet zal inderdaad een groote inspanning kosten om die 
begrooting voor 1947 zoo snel in een stadium te brengen, dat 
zij zich leent tot parlementaire behandeling, en ik kan niet 
beloven, dat dit gelukt. Wij doen het mogelijke, maar met 
zekerheid zeggen, dat wij daarin zullen slagen, kan ik niet. 

Mijnheer de President! Er is eigenlijk maar heel weinig ge
sproken over het machtigingsontwerp. 

De geachte afgevaardigde de heer Tilanus heeft gezegd, dat 
mei tarne de indiening van de Derde Nota van Wijzigingen zou 
zijn t-oegelicht met een zekeren bravour en dat daarin gezegd zou 
zijn: kijk, ik kan aan de hand van de Comptabiliteitswet gerust 
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op den voorgestelden weg doorgaan, maar ik wil dat niet doen, 
want ik wil dit toch wel eerst aan de Kamer voorleggen. 

Mijnheer de President! Een dergelijke bravour ligt mij verre. 
Ik heb het heel rustig gequalificeerd met de woorden: Hoewel 
van deze bevoegdheid krach-tens de Comptabiliteitswet ook vroe
ger een vrij ruim gebruik is gemaakt, acht ik het niet oorbaar 
om dit op zoo ruime wijze te doen als noodzakelijk zou zijn om 
de vereischte uitgaven voor 1946 te kunnen blijven doen, en 
daarom stel ik er prijs op, dit imet de Kamer te bespreken en 
in een wetsvoorstel aan de orde te stellen. 

He t is dan ook niet juist, Mijnheer de Voorzitter, dat in de 
verdere stukken van mijn hand een geheel ander geluid zou 
zijn gehoord ten aanzien hiervan. Ik geloof, dat dit een kunst
matige tegenstelling is, die niet aanwezig is. 

De geachte afgevaardigde de heer Tilanus heeft gevraagd om 
een duidelijk geluid ten aanzien van de vraag, of de Regeering 
nu ook inderdaad het afwijken van de begrooting voor 1945 zal 
beperken tot de werkelijk noodzakelijke gevallen. 

Mijnheer de President! Plet is waarschijnlijk waar, dat het 
gesproken woord meer invloed heeft dan het geschrevene, maar 
dat duidelijk geluid heeft geklonken, want zeer nadrukkelijk heb 
ik deze verklaring reeds afgelegd in de Memorie van Antwoord 
op het Voorloopig Verslag nopens de Derde Nota van Wijzi
gingen. Ik wil deze verklaring dan ook gaarne mondeling her
halen en zeggen, dat inderdaad afwijkingen van de begrooting 
1945 tot die gevallen zullen worden beperkt, welke naar het 
oordeel van de Regeering onvermijdelijk zijn. Uiteraard is dat 
subjectief. Regeeren is steeds subjectief. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben zeer dankbaar voor het feit, 
dat van zoo verschillende zijden in deze Kamer is verklaard, 
dat men bereid is deze machtiging te geven, zij het ook, dat 
de een het doet, omdat hij vertrouwen heeft, en dat de ander 
het doet, omdat hij geen andere mogelijkheid ziet om het voort
gaan met regeeren anders mogelijk te maken. E n toch: indien 
men in het financieele beleid geen vertrouwen heeft, laat men 
dan deze machtiging niet verleenen. Ik zie mijnerzijds met vol 
vertrouwen de uitspraak van de Kamer over dit wetsontwerp 
te ge moet. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen 1 tot en met 6 en de beweegreden van het ont
werp van wet worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van wet 
houdende tijdelijks maatregelen ter verzekering v?n esn rtoel
matig gebruik van tot zeehavens behoorende werkkrachten en 
hulpmiddelen (170). 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Baas: Mijnheer de Voorzitter! Op de vraag, in het 
Voorloopig Verslag gesteld, naar de „bijzondere omstandig
heden", welke de Regeering hebben genoopt tot indiening van 
dit wetsontwerp, heeft de Minister, het valt niet te ontkennen, 
op zeer uitvoerige wijze geantwoord. 

Toch, met alle waardcering voor de moeite, welke de geachte 
bewindsman zich heeft gegeven, kan ik mij niet voorstellen, 
dat die leden, die betwijfelden of aan een wettelijke regeling, 
als hier wordt voorgesteld, behoefte bestaat, door dit antwoord 
zijn bevredigd. 

Natuurlijk hebben ook die leden, die de vraag hebhen gesteld, 
wel begrepen, dat de bezetters hun verwoestingen ook tot onze 
havens hebben uitgestrekt en dat wij in een typischen na-oor
logschen toestand leven. De vraag, welke hier werd gesteld, 
had een meer concreet karakter en vroeg dus ook een meer 
concrete beantwoording. Het ging er om," welke moeilijkheden 
zich dan wel in de bavcn3 hadden voorgedaan, welke dit op
treden van de Regecring noodzakelijk maakten; moeilijkheden, 
welke blijkbaar door de bestaande instanties niet zijn opgelost. 
En op deze vraag is in de Memorie van Antwoord geen ant
woord gekomen. Ik stem toe, dat de Minister op blz. 2 van de 
Memorie van Antwoord wel zoo iets als een verklaring geeft, 
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d.w.z. wij lezen daar, dat ,,deze moeilijkheden zieh stellig wol 
hebben voorgedaan", maar dat geeft toch meer den indruk van 
een veronderstelling dan van een wetenschap. En het komt er 
voor mij en voor enkelen van mijn politieke vrienden, in het alge
meen voor de leden, die deze vraag hebben gesteld in het Voor
loopig Verslag, juist op aan, dit te weten. Te weten welke 
moeilijkheden er zijn geweest, die tot hot indienen van dit wets
ontwerp aanleiding hebben gegeven, opdat wij kunnen beoor
deelen of wij den Minister op dezen weg kunnen volgen. Want, 
Mijnheer de President, de Minister mag niet uit het oog ver
liezen, dat deze maatregelen, door hem bij dit wetsontwerp 
voorgesteld, door niemand worden begeerd. Bleef het verzet nu 
beperkt tot hen, die wij zouden kunnen rekenen te bohooren 
tot de direct belanghebbenden, dan zou men kunnen denken 
aan het spreekwoord, dat handelt over den roskam en een min
der netten uitslag, dien ik in deze Kamer liever niet wil noemen. 
Maar zoo staat het niet! Ook het gemeentebestuur van Rot
terdam, dat wel groote belangstelling heeft voor de haven, 
maar toch niet direct tot de belanghebbenden kan worden 
gerekend, en naar mijn inlichtingen strekken, ook het gemeente
bestuur van Amsterdam, dat ook bij het havenbedrijf is geïn
teresseerd, en al evenmin de Kamer van Koophandel en Fabrie
ken voor Zuid-Holland, achten maatregelen, als nu worden 
voorgesteld noodig. Deze hebben toch alle bij een vlotten gang 
van zaken in de haven het grootste belang. Blijft dus nog altijd 
voor mij over de vraag: Zijn de feitelijke toestanden in de haven 
zoo, dat er iets dient te gebeuren ? Naar mij bekend is, zijn er 
van dergelijke moeilijkheden geen sprake. Zeker, er zijn moeilijk
heden in de haven, ook op dit oogenblik, maar deze moeilijk
heden worden door dit wetsontwerp niet ondervangen. 

Ten slotte blijft over het argument van den Minister, dat men 
kan denken aan een opeenhooping van werkzaamheden, welke 
in onze haven kan optreden. 

Ik zal dat allerminst ontkennen, maar het is naar mijn 
gevoelen niet een waagstuk de verwachting uit te spreken 
— dit doet de Minister ook eenigermate in de Memorie van 
Antwoord —, dat het vrije bedrijf er alles op zal zetten om te 
voldoen aan de hooge eischen, die dan ook van buitenlandsche 
zijde worden gesteld. Volstrekt geen waagstuk, want het is in 
het welbegrepen belang van de ondernemers — een belang, dat 
in dit geval allerminst strijdt met het algemeen belang — 
goederenvervoer en scheepvaartverkeer aan te trekken. Het is 
naar mijn meening volstrekt geen waagstuk, omdat zonder de 
krachtige medewerking van deze deskundigen ook de beste 
wettelijke maatregelen maar weinig effect zullen kunnen -,ov-
teeren. 

Trouwens, de Minister zelf spreekt in dit verband van gun
stige verwachtingen, dat het vrije bedrijfsleven zal kunnen 
voldoen aan hooge eischen, en hij acht dat binnenkort, in feite 
als wij letten op artikel 7, dat reeds over een half jaar het 
particuliere bedrijfsleven de zaak volkomen in zijn macht zal 
hebben. Waarom kan de Minister niet nog een weinig meer 
vertrouwen hebben in liet particuliere bedrijfsleven, zoodat deze 
zes maanden ook zonder de te crcëeron organen en wat dies 
meer zij het leven in onze havens zich ontwikkelen kan? 

Nu zou ongetwijfeld de vraag kunnen rijzen, of, waar de 
Minister zelf denkt aan een betrekkelijk korten tijd, waarin 
de regeling, in dit wetsontwerp getroffen, zal gelden en bij de 
soepele toepassing, die de Minister in uitzicht stelt, er vol
doende roden is om tegen de aanneming van dit wetsontwerp 
ernstig bezwaar te maken. Toch meen ik, dat die reden inder
daad bestaat. Er is in dezen tijd een, ik zou durven zeggen 
onnatuurlijke drang om alles te centralisecren in den Haag. 
Er is ook, als ik het goed zie, een overschatting van het kennen 
en kunnen van ambtenaren en Regeeringsorganen en van Iïogee
ringsbureaux, die nog altijd als paddestoelen opkomen. Er is 
een uitgesproken begeerte om alles van boven af te ordenen en 
te richten. Wij krijgen zoo langzamerhand ook in ons vader
land een toestand als in Egypte bestond in de dagen van 
Jozefs onderkoningschap, toen naar 1'harao's woord — de 
Minister zal hot zich herinneren — zondpr Jozef niet één 
mcnsch zijn hand of voet zou opheffen in het ganschc land. 
Daartegen, Mijnheer de Voorzitter, gaat het bezwaar, dat ook 
bij mij heel sterk leeft. Het is niet altijd zoo, dat do inmenging 
van de zijde der Overheid, de strakke Overheidsorganisatie aan 
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de vlotheid van handelen ten goede komt. Zeker zal in dezen 
tijd sterker bemoeiing met het economische leven noodig zijn 
dan in normale tijden, maar niet duidelijk is geworden, dat 
dat hier noodig is. 

Ik merkte zooeven op, dat in de practijk dikwijls gebleken 
is, dat ambtelijke inmenging waarlijk niet altoos een vlotten 
gang van zaken bevordert. Ik geloof, dat meer bijzonder in 
een bedrijf, dat zoo beweeglijk en gevoolig is als het haven
bedrijf, zooveel mogelijk vrijheid van beweging moet \\ orden 
gelaten. De Minister moge ten slotte bedenken, dat niet iedere 
vertegenwoordiger zoo verstandig is als de Minister en niet 
elke zendeling zoo verstandig en soepel als zijn zender. 

De heer Bierema: Mijnheer de Voorzitter! In aansluiting 
aan hetgeen de heer Baas heeft gezegd, zou ik ook gaarne een 
enkele korte opmerking willen maken naar aanleiding van dit 
ontwerp van wet. Ik wil eerlijk bekennen, dat ik ten opzichte 
van de stem, die ik ten slotte zal moeten uitbrengen, eenigs
zins aarzelend ben. Ik ben het natuurlijk volkomen met don 
Minister eens, wanneer deze zegt: do outillage van onze havens 
moet ten volle worden benut. Wanneer er nu inderdaad gevaar 
was, dat dit niet zou kunnen geschieden, dan zou ik volgaarne 
bereid zijn aan het verlangen van den Minister te gemoet te 
komen. Maar ik zou willen vragen: zijn inderdaad de omstan
digheden van dien aard, dat dit gevaar dreigt? Is het toch 
eigenlijk niet zoo, gelijk de heer Baas reeds heeft betoogd, dat 
het particulier bedrijf dit zeer wel aan kan? Do Minister heeft 
in de Memorie van Antwoord verklaard, dat hij ook niet wil 
ontkennen, dat het particulier bedrijf dit wel behoorlijk in 
handen heeft, maar dat zich omstandigheden zouden kunnen 
ontwikkelen, dat het misschien toch een waagstuk zou kunnen 
blijken te zijn om dit alles over te laten aan het particulier 
bedrijf. Ik zou willen vragen: ziet men dan niet spoken, die 
er op het oogenblik in elk geval niet zijn, maar die misschien 
kunnen komen? Nu weet ik wol: gouvernor o'est prévoir, en 
ik wil het den Minister volstrekt niet euvel duiden, dat hij 
tijdig maatregelen neemt, wanneer hij den tijd ziet komen, dat 
dit noodig is. 

Aandachtige lezing van de Memorie van Antwoord heeft mij 
niet overtuigd van do noodzakelijkheid. Ik kan daaruit niet 
anders lezen dan dit: zeker, hot is wel behoorlijk in orde, maar 
het zou wel eens ander kunnen worden. Is men dan niet over
dreven bang? Wanneer do Minister mij straks in zijn antwoord 
aannemelijk zou kunnen moleen, dat te verwachten is, dat een 
dergelijke organisatie, als hij voorstelt, in de naaste toekomst 
noodig zal worden, dan zou ik den Minister die bevoegdheid 
niet gaarne willen onthouden, maar voorshands moet ik toch 
blijven bij mijn verklaring, dat ik tot nu toe van de nood
zakelijkheid van dien maatregel niet overtuigd ben. 

Do heer Schilthuis: Mijnheer do Voorzitter! Van de beido 
vorige sprekers heeft vooral de heer Baas zeer breedvoerig 
uiteengezet op welke gronden hij meent, dat dit ontwerp van 
wet geen aanbeveling verdient. In de eerste plaats meent de 
heer Baas, dat een omstandigheid, welke er toe zou leiden, 
dat de Rcgeering genoodzaakt zou zijn om gebruik to maken 
van de bevoegdheid, die haar daarbij wordt verleend, zich vrij
wel nooit zal voordoen. 

Hij vroeg, welke voorbeelden men zou kunnen geven, waaruit 
de noodzakelijkheid van do toepassing van dczo wet zou 
blijken. Maar daaraan heeft de hoer Baas ten slotte een min 
of meer principiecle rcdeneering verbonden in verband met zijn 
bezwaren tegen ordening van liet bedrijfsleven. Ik meen, dat 
daarmede toch wel al te voel eer bewezen wordt aan dit weinig 
omvattend wetsontwerp. Ik meen, dat wij dat er gerust buiten 
kunnen laten en dat het niet noodig is een ordei ingsd ;>it ie 
gaan houden naar aanleiding van deze weinig omvattende zaak. 

Ik ben van meening, dat er wel degelijk een gegronde aan
leiding bestaat om het met do Regeering eens te zijn, dat zij 
met de bevoegdheid, die zij met dit wetsontwerp zal verkrijgen, 
zeer nuttig werk zal kunnen doen. Ik ga er daarbij van uit, 
dat zeer duidelijk uit de stukken is gebleken, dat alleen in uit
zonderingsgevallen tot het gebruiken van die bevoegdheid zal 
worden overgegaan, maar daarnaast meen ik, dat, wanneer die 
uitzonderingsgevallen zich inderdaad vcordoen, het ook hoog

— I I . 
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noodig zal blijken, dat de Eegeering de bevoegdheid bezit, rege
lend in te grijper.. 

De heer Baas vroeg, waaruit zoo'n uitzonderingsgeval kan 
bestaan. Ik kan mij dat heel goed voorstellen. Het is mij be
kend, dat de Eegeering zieh tegenwoordig veel moeite geeft om 
voor onze Nederiacdsche havens te krijgen een gedeelte van 
het verkeer, dat naar het achterland gaat. Dut is lang niet 
gemakkelijk tegenwoordig. Er zijn allerlei tegenwerkende fac
toren, waardoor er naar onze havens zeer weinig internationaal 
verkeer komt, ofschoon die havens toch zonder dat internatio
nale verkeer onmogelijk ook maar weer een gedeelte kunnen 
terugkrijgen van de werkgelegenheid en van den bloei, die zij 
vroeger nebben gekend. Het is daarom van het allergrootste 
belang, dat de pogingen van de Eegeering succes hebben. Men is 
tegenwoordig bij voorbeeld bezig te trachten een gedeelte te 
krijgen van het vervoer van U.N.E.E.A.goederen naar ons 
achterland en het vervoer van de goederen, die noodig zijn voor 
de Amerika ansche en Engel sche bezettingstroepen in Duitsch
land. 

Om dit vervoer te krijgen zal het noodig zijn, dat wij de 
garantie verstrekken van een snelle overlading in de havens. 
Wanneer wij tot onze groote satisfactie in onze havens zouden 
krijgen een belangrijken aanvoer van U.N.E.E.A.goederen en 
goederen voor de bezettingstroepen in Duitschland, wanneer 
er dan eindelijk weer in onze havens een eenigszins belang
rijke hoeveelheid goederen zou komen voor ons achterland, 
dan zou het toch wel buitengewoon beschamend zijn, wanneer 
er vertraging intrad in de overlading van de goederen en wij 
die garantie van een snelle dispatch niet zouden kunnen na
komen. Dat zou zich gemakkelijk kunnen voordoen. Ik weet 
heel goed — het is in de stukken van verschillende zijden ook 
gezegd —, dat de outillage in onze havens tegenwoordig wel in 
staat is, het vervoor, dat zich aanbiedt, te verwerken, ondanks 
de vernielingen, die aan de outillage door den bezetter zijn 
aangebracht, maar dat neemt niet weg, dat er onderdeelen 
van de outillage zijn, die zeer sterk hebben geleden. 

Wanneer nu de aanvoer zich uitbreidt op de wijze, als ik 
zooeven seiietsto, wanneer er tegeliikert'; ! goederen komen bijv. 
voor Zwitserland en Tsjecho-Slowakije — wij zijn op het oogen
blik krampachtig bezig van dit eenigszins normale verkeer ook 
een deel over onze havens te krijgen — en dat neemt een 
zekeren omvang aan; wanneer er bovendien onder die goede
ren vele zijn van een zelfde klasse — wat heel gemakkelijk 
kan —, waarvoor noodig is een zelfde soort werktuigen en 
machinerieën, hoe gemakkelijk kan zich dan niet hét ver
schijnsel voordoen, dat die klasse van werktuigen en 
machinerieën in de havens nauwelijks voldoende is om het 
vervoer de baas te blijven, vooral nu verschillende onderdeelen 
van de outillage zoo sterk hebben geleden, en dat dan de eige
naar van enkele van die werktuigen en machinerieën om per
soonlijke overwegingen of in verband met de belangen van zijn 
onderneming, zooals hij die ziet, tot de conclusie komt, dat 
hij op de voorwaarden, die verkrijgbaar zijn, zijn werktuigen 
en machinerieën niet moet laten medewerken aan de over
lading. Dan is Leiden in last. Alleen doordat een eigenaar zich 
wat recalcitrant toont in het aannemen van de voorwaarden, 
die hij krijgen kan, kan er een vertraging komen in de over
lading en de verscheping van de goederen. Daardoor wordt 
do reputatie van de haven bedorven en krijgen wij niet alleen 
een benadeeling van de haven, maar zijn er ook nationale be
langen aan verbonden. Het gaat hier immers om veel meer dan 
om het een paar dagen langer laten liggen van een boot, waar
mee misschien een paar honderd pond gemoeid zijn. Dit alles 
maakt het noodzakelijk, dat de Eegeering kan ingrijpen. Als 
dit geval zieh weinig voordoet, zooveel te beter, maar dan is 
ook het bezwaar van den heer Baas van heel weinig beteekenis 
en is er te minder aanleiding voor den heer Baas zich tegen 
dit wetsontwerp te verzetten. Ik geloof, dat dit wetsontwerp 
alleen voordeden met zich brengt. Voor eer. ongemotiveerde 
toepassing vrees ik niet. vooral niet sedert ik de Memorie van 
Antwoord heb gelezen. Ik meen dus, dat dit wetsontwerp zonder 
Benig bezwaar kan worden aangenomen. 

De heer de Groot: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben voorstan
der van dit wetsontwerp en acht de daarin voorziene maat
regelen noodzakelijk. Ik heb tot mijn genoegen in de Memorie 
van Toelichting gelezen, dat het de bedoeling van de Eegeering 

(de Groot e. a.) 

niet is haar bevoegdheden uit te strekken tot de arbeids
krachten en dat zij op geenerlei wijze de intentie heeft een 
arbeidsdienstplicht in te voeren. 

Ik wilde gaarne nog eenige opmerkingen hieraan toevoegen. 
De maatregelen, die in dit wetsontwerp zijn voorzien, zijn 
noodzakelijk, maar niet voldoende. De havenbedrijven, die 
van zoo vitaal belang voor ons land en voor de nationale 
economie zijn, behooren niet in handen te zijn van het privaat 
bezit, maar behooren zoo spoedig mogelijk in handen van da 
natie te worden gebracht, m.a.w. te worden genationaliseerd. 

De geachte afgevaardigde de heer Bierema heeft vóór mij 
gezegd, dat het particulier initiatief toch wel in staat is om 
op het oogenblik aan de vereischten te voldoen, maar juist de 
sociale conflicten, die in onze havens plaats vinden en er op 
het oogenblik zelfs toe geleid hebben, dat de havens van 
Rotterdam en Amsterdam en het scheepvaartverkeer zijn lam
gelegd, bewijzen wel, dat het particulier initiatief hier vol
komen verzaakt. De wijze, waarop de arbeidsovereenkomsten 
met de zeelieden en de havenarbeiders telkens en telkens op
nieuw op moeilijkheden stuiten, waarbij van de zijde van de 
ondernemers niet do minste tegemoetkoming aan den dag 
wordt gelegd, de wijze, waarop b.v. het collectieve contract 
van de zeelieden is afgesloten, waarbij een stemming is ge
houden door 225 zeelieden, die beslissen moesten over de 
arbeidsvoorwaarden van 8000 zeelieden, en waarbij zelfs die 
arbeidsvoorwaarden geldig zijn verklaard nog voordat de Rijks
bemiddelaar deze had goedgekeurd, toont aan, dat het parti
culier initiatief in de havens in het bijzonder bezig is het 
meest vitale bedrijf voor den nationalen opbouw eer te sabo
teeren dan te stimuleeren. Daarom zou ik er den nadruk op 
willen leggen, dat niet alleen dit wetsontwerp wordt aange
nomen en dat er een nuttig gebruik van zal worden gemaakt, 
maar dat tevens de toekomstige Eegeering in overweging zal 
nemen om eenige stappen verder te gaan en de voorbereidende 
maatregelen te nemen tot een volledige nationaliseering van da 
groote havens en de scheepvaartbedrijven. 

De heer van Schaik, Minister van Verkoer en Energie: Mijn
heer de Voorzitter! Het wetsontwerp betreffende regelingen, die 
in de havens noodig zijn, heeft aanleiding gegeven tot een Voor
loopig Verslag, waarin verschillende bedenkingen zijn naar voren 
gebrach.t. Deze bedenkingen heb ik zoo goed mogelijk trachten 
te beantwoorden in de Memorie van Antwoord en ik heb tot 
mijn genoegen gehoord, dat dit antwoord begrepen is in den 
zin, waarin ik dit had opgevat. 

De bezwaren, die door de geachte afgevaardigden de heeren 
Baas en Bierema zijn gemaakt, betreffen punten, die in de 
Memorie van Antwoord wel is waar behandeld zijn, maar waarop 
men nog een nadere toelichting wenseht. Ik geloof echter, dat 
het na het voortreffelijk betoog van den geachten afgevaardigde 
den heer Schilthuis van mijn kant nauwelijks noodig is daarop 
nader in te gaan. De heer Baas heeft mij zeer speciaal gevraagd: 
is er nu werkelijk behoefte aan deze wettelijke regeling, kan er 
niet een meer concreet antwoord gegeven worden welke de 
moeilijkheden zijn, die moeten worden opgelost? 

Ik geloof, dat dit concrete antwoord in de verschillende pun
ten, die de heer Schilthuis heeft aangehaald, wel te vinden is. 
Ik zou er mijnerzijds nog op willen wijzen, dat er zeer zeker 
door het particuliere bedrijfsleven in de havens in het verleden 
uitstekend werk is gedaan en ook thans nog wordt gedaan, doch 
dat er in de omstandigheden, zooals die op het oogenblik zijn, 
een element is gekomen, dat er vroeger in veel mindere mate 
in was en waaraan dit particuliere bedrijfsleven niets kan doen, 
nl. de Overheidsinvloed en bemoeiing. 

Ik denk hier niet alleen aan den invloed en de bemoeiing 
van do Nedcrlandscho Overheid, maar ik denk in de eerste 
plaats aan de bemoeiing van de buitenlanders, van de gealli
eerden, die het vervoer, zooals dit op liet oogenblik althans in 
West-Europa geschiedt, voor een gedeelte onder controle heb
ben, die bovendien onder controle hebben den aanvoer van ver
schillende levensmiddelen en andere goederen, die hetzij voor 
ons land, hetzij voor doorvoer gekocht zijn. Hier staat het parti
culiere bedrijfsleven tegenover den officieelen Eegeeringspartner 
en is daartegenover uiteraard in de minderheid. 

De Nederlandsche Eegeering vraagt deze machtiging thans 
niet om daarmede de maeht naar zich toe te halen en een soort 
invloed te verkrijgen, dien de Eegeering eigenlijk nooit gehad 
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(Minister van Schaik e. a.) 

heeft en dien zij naar mijn meening ook niet noodig heeft, maar 
juist om aan het particuliere bedrijfsleven den steun te geven, 
dien het in deze omstandigheden noodig heeft. Vandaar dat ik 
er den nadruk op heb gelegd, dat van deze bevoegdheid stellig 
geen gebruik zal worden gemaakt, wanneer het niet absoluut 
voor dergelijke doeleinden dringend noodig is. 

De hoer Sohilthuia heeft er zeer te recht op gewezen, dat er 
zich verschillende omstandigheden kunnen voordoen in verband 
met den aanvoer van U.N.E.R.A. en andere goederen, waarbij 
tijdige maatregelen noodig zijn, ten einde het juiste vervoer 
van die goederen te verzekeren. 

Hij heeft er ook op gewezen, dat er intern in de havens wel is 
waar nog een capaciteit aanwezig is, die op het oogenblik mis
schien voldoende mag zij:: in haar geheel, maar die toch op zeer 
ongelijkmatige wijze verdeeld is. Die verdeeling van capaciteit 
heeft inderdaad in het verleden aanleiding gegeven tot samen
werking tussehen de verschillende ondernemers, hetgeen in de 
Rotterdamsche haven gebeurd is. Die samenwerking is vrijwillig 
tot stand gekomen, omdat achter die vrijwilligheid de dwang 
stond van de bevoegdheid, die toenmaals nog door het Militair 
Gezag werd uitgeoefend. Zoodra deze bevoegdheid dreigde weg 
te vallen, is meteen de dreiging ontstaan, dat de „pool", die 
daar was, uit elkaar zou vallen, en deze pool is alleen bestendigd, 
doordat ik de verzekering heb gegeven, dat mijnerzijds bevorderd 
zou worden, dat die bevoegdheid, voor zoover zij noodig was, ook 
aan de Bcgcoring zou worden verleend. Ik geloof, dat dit toch 
wel een aanleiding is om aan te nemen, dolt op een gegeven 
oogenblik deze bevoegdheid noodig is om tot een regeling te 
komen. Ik voor mij ben overtuigd, dat evenmin als het Militair 
Gezag ooit deze bevoegdheid heeft moeten gebruiken, de Eegee
ring deze bevoegdheid ooit zal behoeven uit te oefenen. Dat dit 
niet noodig zal zijn, zal het gevolg zijn van het feit, dat de 
Eegeering de bevoegdheid heeft. Juist omdat een dergelijk 
samengaan vaiïi de particuliere ondernemingen op een gegeven 
oogenblik strikt noodig zal zijn in 's Lands belang, acht do 
Eegeering zich niet vrij om dit over te laten aan het particuliere 
bedrijf, maar voelt zij zich genoodzaakt om een bevoegdheid te 
hebben, ten einde er van verzekerd te zijn, dat dit particuliere 
samengaan ook in de toekomst het geval zal zijn en de maat
regelen zal treffen, die noodig zijn voor een juiste en ook snelle 
afdoening van do belangen, welke met de havens gemoeid zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met belangstelling kennis ge
nomen van hetgeen de geachte afgevaardigde de heer de Groot 
gezegd heeft, nl. dat hij dit wetsontwerp toejuichte. Hij heeft 
er aan vastgeknoopt, dat hij nog verder gaande maatregelen 
wenscht. Ik' geloof, dat ik daarop op dit oogenblik niet anders 
behoef in te gaan dan door te zeggen, dat ik deze wet uitdruk
kelijk als tijdelijk zie, niet omdat ik meen, zooals de heer Baas 
dacht, dat na G maanden deze zaak niet meer noodig zal zijn en 
dat na 6 maanden het bedrijfsleven geheel in zijn ouden vorm 
kan worden vrijgelaten. Ik geloof dat niet. Integendeel, ik geloof, 
dat het bedrijfsleven over eenigen tijd de bevoegdheid zal moeten 
krijgen om deze bemoeiingen zelf te doen, dat daar zoodanige 
binding zal moeten komen, die ook van Overheidswege gesanc
tionneerd moet worden, dart niet direct de Becreering deze zaken 
behandelt, maar ze bij delegatie van bevoegdheid aan het be
drijfsleven kan overlaten. Vandaar dat ik deze quaestie nis tijde
lijk zie, niet om haar te doen eindigen, maar om door iets anders 
vervangen te worden. Dat is een elegantere oplossing en het lijkt 
mij, dat wij in deze richting meer naar een oplossing zullen 
moeten zoeken dan in die van nationolisatie, waarover ik thans 
niet wil snroken of zij al dan niet gebeuren moet, aangezien dit 
punt niet aan de orde is, m w r waorvata ik in ieder geval niet 
zeker ben, dat de sociale conflicten daarmede volkomen zouden 
•worden vermeden. 

De algemeenc beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen 1 tot en met 7, alsmede de beweegreden van 
het ontwerp van wet. worden achtereenvolgens zonder beraad
slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het ontwerp van wel wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

(Voorzitte?) 

Do Commissie voor de Verzoekschriften brengt de volgende 
verslagen uit: 

De hoer Terpstra, voorzitter der commissie: 

In handen uwer commissie zijn gesteld de volgende adressen: 

I. één, van mr. F. E. Spat te 's-Gravenhage, voorzitter 
van de Eigen Vervoerders Organisatie, namens den Koninklijken 
Nederlandschen Toeristenbond A.N.W.B., de Koninklijke Xeder
landsche Automobiel Club, de Koninklijke Nederlandsche Mctor
verecniging, de Eigen Vervoerders Organisatie en de Vakgroep 
Goederenvervoer langs den Weg, houdende verzoek in zake de 
quaestie der z.g. oorlogsbuit-auto's met de Eegeering in overleg 
te willen treden. 

De commissie stelt voor, dit adres te verzenden naar den 
Minister-President met verzoek hieromtrent inlichtingen to 
willen verstrekken; 

II—XVI. één van den raad der gemeente Klundert; één 
van den raad der gemeente Standdaarbuiten; één van het ge
meentebestuur van St. Oedenrode; één van den raad der ge
meente Heteren; één van den raad der gemeente Bemmel; één 
van de burgemeesters der gemeenten Eist, Bemmel, Valburg, 
Huissen, Resteren, Dienden, Heteren, Gendt, Eehteld en Dode
waard, to zamen vormende de Commissie van Burgemeesters 
van Betuwsche Gemeenten; één van den raad der gemeente Eist ; 
één van den raad der gemeente Heemskerk; één van den raad 
der gemeente Eethen; één van den raad der gemeente Lienden; 
één van den raad der gemeente Pannerden; één van den raad 
der gemeente Roermond; één van den raad der gemeente 's-Gra
venzande; één van burgemeester en wethouders van Groesbeek; 
één van den raad der gemeente 's-Graveland, alle betreffende 
de vergoeding van materieele oorlogsschade. 

De commissie, overwegende, dat het voor de leden der Kamer 
van belang kan zijn, van den inhoud dezer verzoekschriften 
kennis te nemen, stelt voor, deze adressen neder te leggen ter 
griffie, ter inzage van de leden; 

XVII. één, van J. W. Adam te 's-Gravenhage, Lunteren
straat 120, waarin adressant bezwaar maakt tegen de oproeping 
van dienstplichtigen in militairen dionst en andere maatregelen 
der Eegeering en aan de Kamer verzoekt deswege de Eegeering 
ter verantwoording te roepen voor het gevoerde beleid en met 
name den Minister van Oorlog terecht te doen staan voor den 
Hoogcn Raad ter zake van ambtsmisdrijf. 

Do commissie, overwegende, dat adressant in zijn critiek op 
het beleid der Eegeering geen nieuwe gezichtspunten opent, 
resp. geen grond aanvoert voor het twcedo verzoek, stelt voor, 
ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van den dag. 

XVIII . één, van Jan Vlug, verblijf houdende in het kamp 
te Westerbork, oud-directeur van het Gewestelijk Arbeids
bureau te Meppel, houdende het verzoek tot intrekking van het 
aan hem verleende ontslag wegens or.trouw. 

De commissie, overwegende, dat ontslag is verleend ingevolge 
het advies van de Commissie van Advies ingevolge het Zuive
ringsbesluit 1045, dat bovendien verzoeker erkent twee jaar lid 

j te zijn geweest van een voor ambtenaren verboden organisatie, 
heeft do eer voor te stellen, ten aanzien van dit adres over 
te gaan tot de orde van den dag; 

XIX. één, van marine}jorsoncel te Soerabaja, waarin zij ver
zoeken voor voldoende aflossing to zorgen, opdat zij met hun 
gezinnen naar Holland kunnen vertrekken, en een beslissing 
betreffende de financiën. 

De commissie, overwegende, dat kennisneming van de gron
den, waarop het adres steunt, voor de Kamer van belang kan 
zijn, heeft de eer voor te stellen, dit voor de leden ter griffie 
ter inzage neder te leggen; 

XX. één, van G. I . Kuhlmann te Leeuwarden, gewezen con
troleur Tarwewet 1901, houdende verzoek rechtsherstel betref
fende het reeds in 1936 aan hem gegeven ontslag. 

De commissie, overwegende, dat in de 30ste vergadering — 
5 Maart 1946 — op een zelfde verzoek van Kuhlmann is beslist 
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en zich nadien geen nieuwe gezichtspunten hebben geopenbaard, 
hoeft de eer voor te stellen, ten aanzien van dit adres over 
te gaan tot de orde van den dag; 

XXI. één, van de Vcreeniging ,,Handel en Nijverheid" te 
Winschoten, houdende het verzoek het voorontwerp van wet 
op de Bedrijfsschappen niet aan te nemen. 

Ds commissie, overwegende, dat voornoemd voorontwerp van 
wet geen punt van beraadslaging uitmaakt in de Kamer, dat 
bovendien de Minister verzocht heeft bezwaren aan zijn adres 
kenbaar te maken, heeft de eer voor te stellen, ten aanzien 
van dit adres over te gaan tot de orde van den dag; 

XXII. één, van E. C. Strang, Sao Paulo (Brazilië), van 
10-3 en van 81-3-1946, verzoekende zijn brief van 10-3-1940 
door te zenden aan bet gerechtshof, ten einde tot bestraffing te 
komen van den door hem genoemden persoon en diens echt
ge noot e. 

De commissie, overwegende, dat het adres geen enkele be
schuldiging, maar slechts beleedigende uitdrukkingen bevat en 
dat bovendien verzoeker zelf zich rechtstreeks tot het gerechts
hof kan wenden, heeft de eer voor te stellen, ten aanzien van 
dit adres over te gaan tot de orde van den dag. 

XXIII . één, van W. den Bosten, te Nunspeet, Zeeweg 118, 
houdende verzoek cm ontheffing voor zijn zoon van de Leer
plichtwet. 

De commissie, overwegende, dat dit verzoek niet aan de Kamer 
had behooren gericht te zijn, stelt voor, ten aanzien van dit 
adres over te gaan tot de orde van den dag; 

XXIV. één, van F . Hazelhoff, te den Haag, Hart Nibbrig
kade 76, houdende verzoek om ontheffing voor zijn zoon van 
den militairen dienstplicht. 

De commissie, overwegende, dat dit verzoek niet aan de Kamer 
had behooren gericht te zijn, stelt voor, ten aanzien van dit 
adres over te gaan tot de orde van den dag; 

XXV. één, van het Anti-Annoxatiecomité, te Ginneken, hou
dende verzoek om herstel van de gemeente Ginneken en Bavel. 

De commissie, overwegende, dat kennisneming van dit adres 
voor de leden van de Kamer van belang kan zijn, stelt voor, 
dit adres neder te leggen ter griffie, ter kennisneming van de 
leden; 

XXVI. één, van A. Koch, te Goirle, houdende verzoek om 
rechtsherstel. 

De commissie van oordeel, dat hiervoor een beroepsinstantie 
aanwezig is en de Kamer in dezen geen bevoegdheid bezit, stolt 
voor, ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van 
den dag; 

XXVII. één, van W. C. Noordegraaf, te Vlaardingen, hou
dende verzoek, om redenen van algemeen belang, om onthef
fing van don militairen dienstplicht. 

De commissie van oordeel, dat kennisneming van dit adres 
voor de leden van de Kamer van belang kan zijn, stelt voor dit 
adres neder te leggen ter griffie, ter kennisneming van de leden; 

XXVIII . één, van het bureau ter behartiging der belangen 
van aannemers en bouwers, welke geen werk hebben uitgevoerd 
voor de Duitsche wcermacht, te den Haag, Nicolaas Tulp
straat 39a, houdende verzoek om hun schrijven mot de daarin 
door hen uitgebrachte bezwaren tegen het voorontwerp van wet 
op de Bedrijfsschappen aan de Kamerleden bekend te maken. 

De commissie, overwegende, dat voornoemd voorontwerp van 
wet geen punt van behandeling uitmaakt in de Kamer en dat 
bovendien de Minister verzocht heeft de bezwaren aan zijn adres 

aar te maken, stelt voor, ten aanzien van dit verzoekschrift 
over te gaan tot de orde van den dng. 

De Kamer vereenigt zich achtereenvolgens met de voor
gestelde conciusiën; 

De heer Stumpsl, lid der commissie: 

In handen uwer commissie zijn gesteld do volgende adressen: 

I. één, van P. C. J . Tissot van Patot te Breda, gepension
neerd luitenant-kolonel der militaire administratie, houdende 
verzoek zijn pensioen te verhoogen. 

De commissie, overwegende, dat do Kamer niet is een beroeps
instantie ter zake van de toepassing der Pensioenwet, heeft de 
eer voor te stellen, ten aanzien van dit adres over te gaan tot 
de orde van den dag; 

I I . één, van ex-oorlogsgevangcnen in Siam, houdende het 
verzoek te bevorderen, dat de commissie-van Poll ook in Siam 
zich op de hoogte komt stellen van de omstandigheden, waarin 
zich ex-gevangenen en evacué's bevinden. 

De commissie, overwegende, dat de commissie-van Poll, die
met den inhoud van dit verzoekschrift vóór haar vertrek op da 
hoogte was, hierover in eerste instantie te beslissen had, stelt 
voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van 
den dag; 

I I I . één, van G. 't Hooft te 's-Gravenhage, oud-chef van het 
bureau Scheepsbouw van het voormalig Departement van 
Defensie, verzoekende een onderzoek in te stellen omtrent het 
hem door den Minister van Marine gegeven oneervol ontslag. 

De commissie, overwegende, dat het ontslag is gegeven op 
grond van de adviezen van de Zuiveringscommissie, stelt voor, 
over te gaan tot de orde van den dag; 

IV. één, van J . PI. Siliakus te Utrecht, gepensionncerd 
sergeant-majoor-administrateur, houdende het verzoek zijn pen
sioen te herzien. 

De commissie, overwegende, dat de Kamer niet is een beroeps
instantie ter zake van de toepassing der Pensioenwet, heeft de 
eer voor te stellen, ton aanzien van dit adres over te gaan tot 
de orde van den dag; 

V. één, van H. van Ewijk en S7 andere beroepsvervoerders 
te Nijmegen, houdende verzoek do thans bestaande verplichte 
bedrijfsorganisatie niet langer te handhaven, omdat daardoor 
de vrije organisaties worden belemmerd. 

De commissie, overwegende, dat het voor de Kamer van belang 
moet worden geacht van het adres kennis te nemen, heeft do 
eer voor te stellen, het neder te leggen ter griffie, ter inzage 
van de leden; 

VI. één, van de Permanente afvaardiging van do Cortes der 
Spaansche Republiek uit Mexico-City, waarbij wov.lt verzocht 
er op aan te dringen, dat do Nederlandsche Regeering do stappen 
van Frankrijk bij den Veiligheidsraad in zake de Spaansche 
quaestie zal steunen. 

De commissie, overwegende, dat in dezen de Kamer niet 
over voldoende gegevens beschikt, stelt voor, ten aanzien van 
dit adres over te gaan tot de orde van den dag; 

VII. één, van den Bond van hoogere Politie ambtenaren in 
Nederland te Nijmegen, houdende het verzoek stappen te willen 
ondernemen, ten einde te komen tot snelle en doeltreffende 
maatregelen, opdat door adressant aangevoerde bezwaren tegen 
de huidige politie-organisatie worden weggenomen en nieuwe 
regelingen ten aanzien van de politic tot stand worden gebracht. 

De commissie, overwegende, dat hot voor do Kamer van belang 
moet worden geacht van het adres kennis te nemen, hooft de 
eer voor te stellen, het neder te leggen tor griffie, ter inzage 

e leden; 

VIII . één, van hot hoofdbestuur van don XedeHandsch
Indischen Bond namens ex-krijgsgevangenen en geïnterneerden 
uit Nedcrlandsch Oost-Indië te MeTbourne, houdende het verzoek 
op een of andere wijze te worden ingeschakeld, ten einde hun 
belangen te kunnen bevorderen. 

De commissie, overwegende, dat het voor de Kamer van belang 
moet worden geacht van hot adres kennis to nemen, heeft de 
eer voor te stellen, het neder te leggen ter griffie, ter inzage 
van de leden; 
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Beh. en aann. ontwerpen van wet — 207 In overweging nemen van een voorstel tot verandering van art. 192 van de Grondwet. 

(Voorzitter) 
IX. één, van de Bepublikeinsche Spaansche Cortes uit 

Mexico-City, waarbij wordt verzocht er op aan te dringen, dat 
de Nederlandsehe Regecring in den Veiligheidsraad zal steunen 
de initiatief-motie in de Spaansche quacstie. 

De commissie, overwegende, dat de Kamer in dezen niet 
over voldoende gegevens beschikt, stelt voor, ten aanzien van 
dit adres over te gaan tot de orde van den dag. 

De Kamer vercenigt zich achtereenvolgens met de voor
gestelde conclusiën. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat door de 
2de afdeeling is benoemd tot rapporteur voor het ontwerp van 
wet tot het in overweging nemen van een voorstel tot ver
andering van artikel 102 van de Grondwet (207) de heer Joekes 
in plaats van den heer Donker. 

Het Verslag van de Commissie van Rapporteurs voor dit 
ontwerp van wet is gereed. 

Ik verzoek den lieer Griffier dit Verslag voor te lezen. 

(Zie het Verslag in de Bijlagen.) 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor thans over te gaan 
tot de behandeling van de aangehouden ontwerpen ven wet: 
In overweging nemen van een voorstel tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen betref
fende veranderingen (189) en Voorzieningen met het oog op 
de mogelijkheid van een ontbinding van de Voorloopige 
Staten-Generaal en de alsdan te houden verkiezingen (190) en 
onmiddellijk daarna aan de orde te stellen het ontwerp van 
wet tot het in overweging nemen van een voorstel tot ver
andering van artikel 192 van de Grondwet (207). 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van wet tot 
het in overweging nemen van een voorstel tot verandering in 
de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen be
treffende veranderingen (189). 

De Voorzitter: lic merk op, dat in het gewijzigd ontwerp 
van wet (Stuk no. 10) een drukfout is geslopen. In plaats van 
•,,§ 5 " moet blijkens de nota van wijziging worden gelezen ,,§ 4 " . 

Deze verbetering zal worden aangebracht. 

De paragrafen 1 tot en met 4 en de beweegreden van het 
ontwerp van wet worden achtereenvolgens zonder beraadslaging 
en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het ontwerp van wet wordt aangenomen met 42 tegen 
20 stemmen. 

Vóór hebben gestemd de heeren van Maarseveen, Joekes, 
Vermeer, van der Goes van Natcrs, van Velthoven, Schaep
man, IJzerman, van der Brug, mevrouw de Vries—Bruins, 
de heeren Andriessen, Stokvis, Kupers, van Sleen, Suurhoff, 
Goedhart, Ebels, Stumpel, Schilthuis, Palar, Jongen, mejuf
frouw de Vink, de heeren Heertjes, Bachg, Kortenhorst, Stok
man, Burger, van Kuilenburg, Ie Poole, Hofstra, Sweens, de 
Kort, mejuffrouw Tendeloo, de heeren van Braambeek, Ruijs 
de Beerenbrouek, Truijen, Posthuma, Teulings, ten Hagen, 
Nederhorst, Ploeg, Droeseu en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren van der Zaal, Algera, Tjal
ma, Roosjen, Wendelaar, van den Heuvel, Baas, Duvmaer 
van Twist, de Wilde, Amelink. Meijcrink, Smeenk, jonkvrouwe 
Wttewaa'1 van Stcetwegen, de heeren Wcitkamp, Terpstra, 
Krol, Schmal, Bierema, van Kempen en Tilanus. 

Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van wet hou
dende voorzieningen met het cog op de mogelijkheid van een 
ontbinding van de Vcorloopige Staten-Generaal en de alsdan 
te houden verkiezingen (190). 

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

Handelingen der vcorloopige Statcn-Generaal. — 1945—1946. 

(Voorzitter e. a.) 
De Voorzitter: In artikel IV is door de Regeering een wijzi

ging gebracht na het uitbrengen van het Verslag. Mag ik aan
nemen, dat de Commissie van Rapporteurs tegen deze wijziging 
geen bezwaar heeft'? 

De lieer vim Maarseveen, voorzitter der Commissie van Rap
porteurs: De Commissie van Rapporteurs heeft tegen deze 
wijziging geen bezwaar, Mijnheer de Voorzitter. 

Artikel IV wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

De beweegreden van het ontwerp van wet wordt zonder be
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van wet tot 
het in overweging nemen van esn voorstel tot verandering van 
artikel 192 van de Grondwet (207). 

De Voorzatter: Wenscht de heer Minister te antwoorden op 
het Verslag'? 

De heer Eeel, Minister van Binnenlandsehe Zaken: Gaarne, 
Mijnheer de Voorzitter! 

De Voorzitter: Dan is het woord aan den heer Minister van 
Binnenlandsehe Zaken. 

De heer Beel, Minister van Binnenlandsehe Zaken: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik moge aanvangen den dank van de Regeering 
over te brengen voor de vlotte wijze van behandeling en voor 
de medewerking, die door de Kamer verleend is bij de behan
deling van dit ontwerp van wet. De Regeering heeft gemeend 
gevolg te mccten geven aan den bij de behandeling van do 
Grondwetsherziening door verscheidene sprekers geuiten wensoh 
om ook artikel 192 van de Grondwet daarin te betrekken. He t 
ontmoet bij de Regeering echter overwegend bezwaar de ter 
zake noodige voorzieningen bij Nota van Wijziging in te lasschen 
in ontwerp van wet no. 189; immers, het is ongewcnscht om 
het aanhangig ontwerp van wet, dat alleen betrekking heeft 
op hoofdstuk XII I der Grondwet, uit te breiden met een'artikel, 
dat betrekking heeft op hoofdstuk X. De Regeering wenscht 
zooveel mogelijk te verhinderen de bekende dwangpositie, waarin 
bij tweede lezing, waarbij geen artikclsgcwijze behandeling meer 
plaats vindt, de nieuwe Staten-Generaal zouden kunnen komen 
te verkeeren. 

De overhaaste behandeling van dit ontwerp van wet betreurt 
de Regeering evenzeer als de Kamer, doch er was geen andere 
oplossing. Zij was onvermijdelijk. 

Met de zienswijze van de enkele leden, die verklaarden, dat 
er eigenlijk geen reden is om artikel 192 der Grondwet te her
zien en die meenen, dat dit artikel ongewijzigd moet gehand
haafd worden, kan de Regecring niet instemmen; alleen reeds 
omdat — afgezien van de blijvende taken van handhaving van 
orde en rust — de overneming van de taken, thans vervuld 
door do geallieerde legers, de uitzending van Nederlandsche 
troepen gebiedt. Zooals reeds in de Memorie van Toelichting 
is te kennen gegeven, handhaaft de Regeering haar standpunt 
nopens de rechtskracht van de zg. wetsbesluiten en nopens 
do rechsgeldighcid van do plaats gevonden hebbende en nog 
plaats vindende uitzending van troepen. Met vele andere leden 
acht de Regeering het van belang de grondwettelijke belem
mering weg te nemen, bepaaldelijk ook, omdat bij terugkeer 
van normale verhoudingen de basis voor het Besluit E 4i zou 
kunnen wegvallen, hetgeen echter geenszins beteekent, dat, 
zooals ook te recht in het Eindverslag door vele leden is op
gemerkt, Regeering en Staten-Gcneraal thans van plan zouden 
zijn, om de moeilijkheden in Indië door wapengeweld op te 
lossen. Ik behoef slechts te verwijzen naar de vcrklarin", die 
de Regeering hier hedenmiddag heeft afgelegd. 

DG gekozen redactie maakt het mogelijk, dat de wetgever 
uiteindelijk zijn volledige vrijheid behoudt. Het stemt de 

— I I . 
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Regeering dan ook tot voldoening, dat vele leden bereid zijn 
over de bezwaren, aan de wijze van behandelen verbonden, 
heen te stappen. De Regeering wenscht de wijziging te be
perken tot artikel 192 van de Grondwet. Bij de algeheele her
ziening van de Grondwet kan deze materie in haar geheel op
nieuw onder het oog worden gezien, waarbij mede aandacht 
kan worden geschonken aan de vraag, of, en, zoo ja, in hoeverre 
eveneens do uitzending van dienstplichtigen naar landen buiten 
Nederland een nadere regeling behoeft. Te recht wordt deze 
opvatting van de Regeering door vele leden onderschreven. 
Schrapping van artikel 192 is door de Rcgeering, zooals ook in 
de Memorie van Toelichting is opgemerkt, overwogen, maar 
de Regeering durft hier nu niet te spreken van „rijp beraad" 
en „gezette overweging", maar zij meent toch, dat met het 
oog op de voordeden, waarvan o.a. artikel 191 van de Grond
wet spreekt, en welke zijn verbonden aan de uitzending van 
dienstplichtigen ter zee naar Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curacao, de door haar gekozen redactie de voorkeur verdient. 
Aldus wordt de gelegenheid gegeven aan de Staten-Generaal 
om over al of niet uitzending van troepen te beslissen. De ge
kozen redactie „krachtens een we t " sluit zich aan bij de 
redactie, die in de Grondwet in het algemeen wordt gevolgd 
ten aanzien van wetten, die niet speciaal ter regeling van een 
bepaalde materie in de Grondwet zijn voorgeschreven, maar 
zij sluit niet uit, dat de algemeene wet, in casu de Dienstplicht
wet, nadere regelen stelt ook met betrekking tot deze materie. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen hiermede de punten, die 
in het Eindverslag naar voren zijn gekomen, voldoende te 
hebben beantwoord en zie met belangstelling do verdere be
handeling van het wetsontwerp te gemoet. 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Wagenaar: Mijnheer de Voorzitter! He t Eindverslag 
van de Commissie van Rapporteurs is uitgebracht en het ant
woord van Zijne Excellentie hebben wij gehoord. U hebt in
derdaad mededeeling gedaan, Mijnheer de Voorzitter, van uw 
voornemen om het wetsontwerp no. 207 aan de orde te stellen. 

Dit gebeurt op een zoodanige wijze, dat maatregelen van 
onzen kant in feite niet mogelijk zijn. Ik ben nog niet zoo goed 
op de hoogte met de parlementaire gebruiken, maar na het 
aanhooren van het Eindverslag van de Commissie van Rap
porteurs en de Memorie van Antwoord van den Minister meen 
ik, dat het nog mogelijk is het volgende voorstel te doen: 

„De ondergeteekende stelt de Kamer voor het wetsontwerp 
no. 207 aan te houden en tot de orde van den dag over te 
gaan." 

De Voorzitter: Ik doe den geachten afgevaardigde opmerken, 
dat ik zooeven heb voorgesteld dit ontwerp van wet te behan
delen en dat er toen gelegenheid was daartegen te stemmen 
of zijn stem daartegen te motiveeren. Dat heeft de geachte 
afgevaardigde niet gedaan. 

De heer Wagenaar: Mijnheer de Voorzitter! Toen hadden 
wij nog niet kennis kunnen nemen van de Memorie van Ant
woord. Nu ik de Memorie van Antwoord heb gehoord, is er 
voor mij alle aanleiding de zaak nog eens te bestudecren. Ik 
meen, dat voor deze verandering van de Grondwet meer tijd 
moet worden genomen dan op he t oogcnblik beschikbaar is. 

De Voorzittsr: Doet de geachte afgevaardigde een voorstel? 

De heer Wagenaar: Ja , ik doe het voorstel om dit wets
ontwerp alsnog van de agenda af te voeren. 

De Voorzitter: De heer Wagenaar stelt voor, gehoord het ant
woord van den heer Minister, dit ontwerp van wet van de 
agenda af te voeren. 

He t voorstel van den heer Wagenaar wordt ondersteund door 
den heer de Groot. 

Aangezien het voorstel van den heer Wagenaar niet voldoende 
wordt ondersteund, kan het geen onderwerp van beraadslaging 
uitmaken.; 

De heer Wagenaar: Mijnheer de Voorzitter! Deze gang van 
zaken maakt het onmogelijk dit wetsontwerp op een eenigszins 
behoorlijke wijze te behandelen. Alle Kamerleden stellen zich 
blijkbaar op het standpunt, dat dit wetsontwerp niet van ver 
strekkende beteekenis is. Mijn meening in dit opzicht is echter 
een geheel andere. Ik vind dit een zeer belangrijke wijziging van 
de Grondwet. Ik vraag mij af, hoe het mogelijk is, dat men 
bereid is tot een zoo snelle behandeling van deze wijziging van 
de Grondwet, terwijl men bij de andere wijzigingen, 189 en 190, 
daar bezwaar tegen heeft gemaakt. He t frappeert mij, dat 
degenen, die toen zooveel bezwaar hadden, nu niet bereid zijn 
gebleken mijn voorstel te ondersteunen. Hieruit blijkt waar 
het hier in wezen om gaat. Aanvankelijk had de Regeering be
zwaar art. 192 in de wijziging van het wetsontwerp no. 189 te 
betrekken, omdat de tijd daarvoor zou ontbreken. Een ernstig 
bezwaar was, dat de Raad van Staite niet meer zou kunnen 
worden gehoord. Dat is nu blijkbaar op even snelle wijze gebeurd. 
De Regeering was ook van meening, dat het niet mogelijk was 
op zoo korten termijn deze verandering tot stand te brengen 
en dat er ernstige bezwaren waren. Welke andere ernstige be
zwaren dit waren, zou ik graag vernemen. De toestand, dien wij 
scheppen, is in strijd met het wezen en de bedoeling van de 
Grondwet. Wij krijgen nu, dat in de Grondwet wordt gezegd, dat 
men niet zonder zijn toestemming naar de overzeesche gebieds
deolen kan worden gestuurd, moiar dat dit bij de v/et geregeld 
moet worden; dit in tegenstelling tot wat nu in de Grondwet 
staat. Nu wordt met het maken van een wetje alles mogelijk. 

Ik heb ook de vraag gesteld, of het Koninklijk besluit E 45 
wordt ingetrokken, of dat het de bedoeling is, dat dit Koninklijk 
besluit van kracht blijft. Wanneer dat zoo zou zijn, dan is de 
bedoeling geen andere dan doit de Regeering vindt, dat de be
staande toestand, zooals die werd door het Besluit E 45, niet 
in overeenstemming is met de Grondwet. Ondanks dit feit is zij 
er toch toe overgegaan om regelmatig dienstplichtigen uit te 
zenden naar Indonesië. Het was daarom zoo onrechtmatig dit 
te doen, omdat te recht is opgemerkt, dat handhaving van het 
Besluit E 45, dat te Londen is genomen, niet meer met den 
feitelijken toestand van nu in overeenstemming is. H e t Besluit 
E 45 is genomen toen Nederland in oorlog was met Japan. Na 
de capitulatie van Japan was het zaak geweest voor de Regeering 
om het Besluit E 45 buiten werking te stellen. Toen waren wij 
niet meer in oorlog met het Japansche fascisme. He t Besluit E 45 
is desondanks gehandhaafd en wordt in feite gebruikt om de 
Nederlandsche jongens tegen de Indonesische volksbeweging in 
te zetten. 

Dat is de toestand, zooals wij dien tot nu toe hebben 
gehad. Men ziet in, dat het niet mogelijk is aan de hand van 
het Koninklijk besluit, dat in Londen is uitgevaardigd, en dat 
in feite in strijd is met de Grondwet, en daaruit put men het 
argument om do Grondwet een verandering te doen onder
gaan en de situatie te scheppen, die men in den zin heeft. 
Men doet dat op een wijze, waarvan ik niet anders kan zeggen 
dan dat het voor de Kamer niet mogelijk is geweest alle con
sequenties, die hieruit voortvloeien, op een behoorlijke wijze 
te overzien. 

(In den voorgaandcn zin is ccn door den Voorzitter ontoelaat
baar geachte uitdrukking teruggenomen.) 

Ik weet, dat dit voorstel hier toch er doorheen zal worden 
gejaagd, omdat het anders niet meer mogelijk zou zijn volgens 
de redeneering van den afgevaardigde het in behandeling te 
nemen, ik betreur het, dat de Kamer zich zoo weinig tijd en 
gelegenheid geeft deze zaak behoorlijk te overzien. Allen, die 
geen voorstander zijn van het langs vredelievenden weg met 
het Indonesische volk tot een oplossing komen, kunnen 
juichen over een dergelijke verandering, omdat geheel en al 
gesanctionncerd wordt de uitzending van Nederlandsche troepen, 
die straks in den oorlog tegen de Indonesiërs zullen moeten 
vechten. Zij zullen er om lachen, dat dit op zoo prachtige 
wijze er doorheen gejaagd wordt. 

De Minister heeft gezegd, dat de Hollandsche troepen in 
hoofdzaak naar Indonesië worden gestuurd om de geallieerde 
taak over te nemen. Ik meende, dat de geallieerde taak, de 
ontwapening van de Japanners, in feite door de Engelschen 
is overgegeven aan de Indonesiërs zelf. Daarom vind ik het argu
ment, dat gebruikt wordt: dat de Nederlandsche troepen inge
zet moeten worden om de geallieerde taak over te nemen, niet 
juist. He t is toch duidelijk, dat de taak van de Nederlandsche 
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troepen in Indonesië een geheel andere is dan de geallieerde 
taak, nl. ontwapening van de Japansche troepen, maar dat zij 
een dreiging is tegenover de Indonesiërs. 

Mijnheer de Voorzitter! Voorloopig zou ik het hierbij willen 
laten. 

De heer de Groot: Mijnheer de Voorzitter! Ik moet de Kamer 
mijn excuus aanbieden voor de storing, die ik op het oogenblik 
verwek in de buitengewoon vlotte wijze, waarop dit Nood
parlement blijkt te kunnen werken. Niettemin acht ik mij ver
plicht mij met hand en tand te verzetten tegen zoowel de wijze 
van behandeling van dit wetsontwerp no. 207, als tegen den 
inhoud zelf. 

Mijnheer de Voorzitter! Twee dagen geloden is vanaf deze 
zelfde tribune door het geacht medelid den heer Schouten in 
zulke welsprekende bewoordingen gepleit voor een rustige en 
weloverwogen behandeling van wijzigingen in onze Grondwet, 
een pleidooi, dat blijkbaar zeer spoedig vergeten is, wanneer 
er een olieluchtje aan een zeker voor te stellen wetsontwerp is. 
Ik verontschuldig mij tegenover deze Kamer, dat ik mijn rede 
hier improviseeren moet, maar dat hangt nu eenmaal samen 
met de overrompelende wijze, waarmee de Regeering poogt dit 
wetsontwerp, dat over leven en dood van tienduizenden van 
onze jonge mannen beslist, thans er door te jagen. De heer 
Minister heeft gezegd, dat het onvermijdelijk en noodzakelijk 
was. Waarom, Mijnheer de Voorzitter? Tot nu toe is alles zijn 
gang gegaan zonder deze Grondwetsherziening! Waarom dan 
plotseling, nu op 7 Mei de nieuwe eerste lichting moet opkomen, 
met dit wetsontwerp gekomen? De reden daarvan is, dat 
het fameuse Besluit E 45 nog niet de test van een behandeling 
voor de rechtbank heeft doorstaan, zijn rechtskracht nog be
wezen moet worden en door vele wetgeleerden in ernstigm 
twijfel wordt getrokken. 

In de eerste plaats zou ik een opmerking willen maken over 
den tekst zelf. Ik kan het begrijpen en ik heb ook eerbied voor 
diegenen, die voorstellen artikel 192 uit de Grondwet te schrap
pen. Dat is eerlijk en openlijk. Men weet, wat men daaraan 
heeft. Maar paragraaf 2 is niet zoo duidelijk. Zij luidt: 

,,De dienstplichtigen, niet vallende onder artikel 191, 
mogen zonder hunne toestemming niet dan krachtens eene 
wet naar Nederlandsch-Indië, Suriname en Curacao wor
den gezonden." 

De klank van de woorden, zooals zij in het artikel 192 van 
do Grondwet staan, is behouden, maar do inhoud is grondig 
veranderd, ja, door deze verandering wordt het Grondwets
artikel in zijn essentie aangetast. Ik ben geen jurist, hetgeen 
mij erg spijt. Ik ben maar een gewoon mensch en gebruik 
mijn gewone verstand, maar volgens mijn gewone domme ver
stand betcckent het dit: het artikel 192 houdt een recht in 
voor de Nederlanders, het recht namelijk, dat, wanneer zij 
onder de wapenen geroepen worden, over hun leven alleen zal 
worden beschikt voor de verdediging van het vaderland en niet 
voor het voeren van een kolonialen oorlog. 

Dat recht is in art. 192 vervat. Wanneer men hier dit in de 
Grondwet verankerde recht kan afschaffen door een gewone 
wet, is dit m. i. volkomen onjuist. Het kan niet mogelijk zijn, 
dat door een gewone wet de grondrechten, zooals die in de 
Grondwet vervat zijn, buiten werking worden gesteld. Dat zou 
m. i. kunnen, wanneer men art. 192 bij een Grondwetsherzie
ning zonder meer schrapt. Het doel van deze wet is om art. 192 
buiten werking te stellen. Voor zoover ik het begrijp, kan de 
wet de rechten, die in de Grondwet zijn vervat, beperken, mnar 
niet buiten werking stellen. 

De heer Minister van Binnonlandsche Zaken — en dit is mijn 
tweede opmerking, Mijnheer de Voorzitter — zegt, dat er geen 
sprake van is, dat wij de zaak met het Indonesische volk door 
middel van wapengeweld willen oplossen. Maar waarom dan dit 
voorstel? Zal iemand dit gelooven? Is het niet duidelijk voor een 
ieder, zelfs voor een gewoon militair — het zal zelfs voor gene
raals duidelijk zijn —, dat dit een zet is op het politieke schaak
bord, een zet van de Regccring, die wordt gedaan na de mis
lukking van de besprekingen op St. Hubertus. Dit voorstel is 
opnieuw een belemmering voor vreedzaam overleg met de Indo
nesische Republiek, want te recht zal men van dezen kant 
zeggen: indien zij niet van plan zijn wapengeweld tegenover 
ons te gebruiken, waarom gaan zij dan over tot een zoo ingrij

(de Groot e. a.) 
penden maatregel als Grondwetswijziging en waarom probeeren 
zij deze wijziging in één dag er door te jagen, iets dat in da 
parlementaire geschiedenis van ons land nóg niet bekend is. 

Een laatste opmerking, die ik hier — als u mij dit wilt ver
oorloven, Mijnheer de Voorzitter — wil maken, richt ik aan de 
loden van de Partij van den Arbeid. 

Er is gezegd: het is noodzakelijk, dit wetsontwerp aan te 
nemen nog vóór de verkiezingen. Ik ben daartegen en ik be
grijp niet, waarom in het bijzonder de heeren van de Partij 
van den Arbeid er prijs op stellen, dit wetsontwerp, dat zoo 
volledig indruischt tegen de gevoelens van de groote massa van 
onze bevolking, nog vóór de verkiezingen te doen aannemen. Ik 
persoonlijk heb er niets tegen, dat zij zich nog vóór de verkie
zingen blameeren tegenover het Nederlandsche volk, maar het 
gaat er hier niet om, elkaar politieke vliegen af te vangen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er wordt nogal gelachen; het blijkt 
hier een vroolijke Kamer te zijn. Maar ik geef u de verzekering, 
dat wnïinecr in deze Kamer de jongens van de komende lichting 
aanwezig zouden zijn, de heeren niet zouden lachen. Ik zou een 
beroep willen doen juist op deze heeren van de Partij van den 
Arbeid, die beloofd hebben, geen geweld te willen gebruiken 
togen het Indonesische volk, die beloofd hebben, alles te doen 
om overleg langs vreedzamen weg met het Indonesische volk 
te bereiken, maar die op dit oogenblik hiermede als het ware de 
strooming van het geweld in de kaart spelen. Ik doe een beroep 
op hen om alsnog hiermede niet door te gaan en in elk geval 
niet het schouwspel te bieden ann ons land, dat dit Noodparle
ment zelfs in zijn laatste stuiptrekkingen nog een onding is ge
weest. 

De heer van der Goas van Naicrs: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik juich het toe en vermoed, dat de meeste leden van deze 
Kamer dat met mij doen, dat door dit wetsontwerp de strijd 
met de Grondwet, waarin wij leven, een einde zal kunnen 
nemen. Daarom stap ik heen over de bezwaren, welke ik in
derdaad heb tegen de buitengewoon groote haast, waarmede 
dit ontwerp behandeld moot worden; waar een goed ding tegen
over staat: dat blijkt, voor zoover het nog noodig is, dat"het 
Nederlandsche Parlement inderdaad in ontzaglijk korten tijd 
kan werken, als het moet. 

Dit wetsontwerp is een verrassing voor mij, dat wil ik niet 
verhelen, in zooverre, dat ik meende, dat do Rcgeering zou 
komen met een voorstel om artikel 192 van de Grondwet te. 
schrappen. Nu is zij gekomen met een nieuw artikel 192, maar 
dit nieuwe artikel bostudeerende, ben ik — ik mag niet zeggen: 
na rijp beraad — tot de conclusie gekomen, dat dit eigenlijk 
beter is, en ik wil ook zeggen democratischer dan wanneer 
alleen met schrapping van artikel 192 zou zijn volstaan. He t 
is ook psychologisch beter en het is goed, dat dit hier wordt 
gezegd, omdat, wat hier wordt gezegd, niet beperkt blijft tot 
deze zaal. 

In dit verband wil ik iets zeggen naar aanleiding van hetgeen 
mijn voorgangers op dit spreekgestoelte als hun bezwaar hebben 
geopperd. Eén ding heb ik met genoegen gehoord uit de speeches 
van do geachte leden, die mij zijn voorafgegaan, nl. hun grooten 
eerbied voor de bestaande Grondwet. De heeren Wagenaar en 
de Groot zeggen, dat zij behoefte hebben gehad aan rijp beraad 
van langen duur. Ik kan dit begrijpen, na hun betoog te hebben 
aangehoord. Ik begrijp hun argumentatie echter niet, want 
waar gaat hot eigenlijk om? Voor mij is het beslissende, dat de 
consequentie van aanneming van dit ontwerp tot Grondwets
herziening zal zijn, dat er zal komen een wet, als bedoeld in 
paragraaf 2, en dat dus het Besluit E 45 zal worden ingetrokken. 
Nu komt het mij toch voor, dat ook en misschien juist de 
heeren, die mij zijn voorafgegaan, die intrekking van E 45 
— waarover ik dadelijk nog iels wil zeggen — zouden moeten 

toejuichen. Dat er practisch iets aan de zaak zou veranderen, 
militair gezien, ik kan niet aannemen, dat deze heeren dat 
mcenen. De heer do Groot heeft hier uitgesproken: „Hot gaat 
hier over leven en dood". Er zal — daar zijn wij toch eigenlijk 
aller, van overtuigd — geen man meer of minder in dienst
verband naar Indonesië worden gezonden, al of niet met het 
artikel. Alleen blijven wij, wanneer dit niet gebeurt, wanneer 
do heeren hun zin zouden krijgen en dit wetsontwerp zou 
worden afgestemd, mot dien siriju met de Grondwet zitten en 
dit is des te erger, omdat hier de gelegenheid is aan dien strijd 
een einde te maken. 
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207. In overweging nemen van een voorstel tot verandering van artikel 192 van de Grondwet. 

(van dar Goes van Naters e. a.) 
De overwegingen, die mij er toe leiden om dit ontwerp alles

zins aanvaardbaar te achten, zijn dus psychologische over
w-egingen en in de eerste plaats, dat nu, wat tot nu toe niet 
het geval was onder vigueur van E 45, de wetgever het beslis
sende woord zal spreken, dat nu de wetgever bij een wet zal 
kunnen bepalen in welke gevallen en voor welke doeleinden 
en waarheen die troepen zullen worden uitgezonden, dat nu 
de wetgever den duur zal kunnen beperken, dat dus in die 
wet alle voorwaarden, ook betreffende den tijdsduur, kunnen 
worden opgenomen, welke dan door den wetgever wenschelijk 
worden geacht. Terwijl de wetgever nu volkomen buiten de 
zaak staat, wordt dan de wetgever in de zaak gekend en het 
lijkt mij toe, dat dat voor democraten gewenscht is. Uit de 
waardeering van dit wetsontwerp en uit de stemming daarover 
zal dan ook kunnen blijken, wie democraat zijn en wie dat 
niet zijn. 

E 45 zal inderdaad door de te maken wet vervangen worden, 
terwijl als wij niets doen. het niet vervangen wordt. Ik wil 
even er aan herinneren, wanrom het vervangen moet worden, 
wanrom wij dit wenschen, juist wij, die een vredelievende op
lossing ten aanzien vnn Indonesië met alle middelen voor
staan. In E 45 wordt overwogen, dat de verdediging van het 
grondgebied en de veiligheid van het Koninkrijk der Neder
landen in de huidige buitengewone omstandigheden deze 
maatregelen eisehen en wel het zenden van troepen overal daar
heen, waar de vijanden van het Koninkrijk moeten worden be
streden. 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer men het nu heeft over den 
psychologischen kant van de zaak, dan is inderdaad de redactie 
van E 45 gelukkig verouderd, en liet handhaven van E 45 zou 
zeer verkeerd kunnen werken, maar het intrekken van E 45 — 
het wordt hier vervangen door wet — werkt juist zeer pacifi
ceererd. Het is mij dan ook een rnadrcl, dat er leden zijn, die 
pleiten voor de handhaving van E 45. Ik ben in het geheel 
niet bang voor een verkeerden indruk, dien deze behandeling 
hier zal maken in Indonesië. Ik zal dan ook met volle over
tuiging mijn stem aan dit wetsontwerp kunnen geven. 

De heer Beel, Minister van Binnenlandsche Zaken: Mijnheer 
de Voorzitter! Een enkel woord naar aanleiding van hetgeen 
de heeren Wagcnaar en de Groot hebben gezegd. 

Ik moge aanvangen met mijn verwondering er over uit te 
spreken, dat deze geachte afgevaardigden den door de Re
geering voorgestelden weg verwerpelijk vinden. Ik meen ook 
als Minister aanspraak te mogen maken op gezond verstand, 
maar dat is mij toch onbegrijpelijk. Dit voorstel der Regeering 
verandert aan de feitelijke situatie niets. He t heeft niet het 
minste te maken met de uitzending van de dienstplichtigen 
op 7 Mei a.s., waarop de heer de Groot wijst, want deze be
paling zal ook na aanneming door de Tweede en volgende week 
door do Eerste Kamer nog geen rechtskracht hebben. 

Dat dit wetsontwerp over leven en dood van tienduizenden 
van onze jongemannen beslist, is allerminst juist, want, wordt 
dit ontwerp tot wijziging van do Grondwet aangenomen, dan 
zullen er op grond daarvan nog geen mensehen worden uitge
zonden, want er moet nog een wet komen. Zoo liggen de kaarten, 
Mijnheer de Voorzitter! Juist de door de Regeering voorgestelde 
weg moest voor deze heeren aannemelijk zijn. Wij zijn demo
craten en laten het aan de Volksvertegenwoordiging over te 
beslissen of er reden is troepen uit te zenden. 

De Regeering heeft dit voorstel oorspronkelijk niet gedaan, 
omdat zij, zooals zij geschreven heeft in de Memorie van Ant
woord, daartoe geen vrijheid meende te kunnen vinden. Maar 
nu de aandrang van de Kamer zelf gekomen is, nu de Raad 

(Minister Beel e. a.) 

van State bereid is gevonden op zeer korten termijn hierover 
zijn advies uit te brengen, nu stelt de Regeering daarop buiten
gewonen prijs en heeft zij den vorm gekozen, waarin het thans 
aan de Kamer is voorgelegd. 

Het Koninklijk besluit E 45 wordt niet ingetrokken; het 
Koninklijk besluit E 45 zal eerst worden ingetrokken bij de 
wet, welke krachtens deze bepaling, die nu voorgesteld wordt, 
aan de Volksvertegenwoordiging t. z. t. zal worden gedaan. 

De heer Wagenaar spreekt er over, dat op het moment van 
de capitulatie van Japan toch eigenlijk de situatie weer nor
maal was. Ik geloof, dat de realiteit toch anders is. Uit het 
feit, dat de afvloeiing en de ontwapening van de Japansche 
troepen nog steeds niet is voltooid, blijkt reeds, dat daar een 
na-oorlogsche situatie is ontstaan, die niet normaal is te 
noemen. Dat deze taak aan de Indonesiërs zou overgedragen 
zijn, is niet het geval. 

Ik geloof, dat wij de zaak nog wat brecder kunnen zien. 
Wanneer de toekomstige structuur van ons Koninkrijk zal zijn 
gevonden, dan zullen wij toch als Nederlanders en als bewoners 
der overzcesche gebiedsdeelen onze taak en onze roeping 
hebben te vervullen over en weer als allen deel uitmakend van 
het ééne Koninkrijk: zij, die in Nederlandsch-Indië woonachtig 
zijn ten opzichte van ons, en wij ten opzichte van de bevolking 
van Nederlandsch-Indië. 'Wij allen zullen verantwoordelijkheid 
hebben, want wij vormen één Koninkrijk, en ik breng een eere
saluut aan onze dienstplichtigen, die begrip toonen voor deze 
realiteit. 

De geachte afgevaardigde de heer de Groot deed hot voor
komen, alsof van een mislukking van de onderhandelingen op 
St. Hubertus moet worden gesproken. Ik wil er op wijzen, 
dat daarvan niet kan worden gesproken, omdat de opzet er 
nog niet was om tot definitieve resultaten te komen. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

De paragrafen 1 en 2 en de beweegreden van het ontwerp 
van wet worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zon
der hoofdelijke stemming aangenoircn. 

He t ontwerp van wet wordt aangenomen met 53 tegen 
2 stemmen. 

Vóór hebben gestemd de heeren van den Heuvel, mevrouw 
de Vries—Bruins, de heeren Andriessen, Baas, Duymaer van 
Twist, van Sleen, Ebels, Stumpel, Meijerink, Schilthuis, 
Jongen, mejuffrouw de Vink, de heer Smeenk, jonkvrouwe 
Wttewnall van Stoetwegen, de heeren Heertjes, Bachg, Korten
horst, Stokman, Burger, van Kuilenburg, Ie Poole, Hofstra, 
Weitkamp, Sweens, de Kort, mejuffrouw Tendcloo, de heeren 
Terpstra, Krol, van Braambeek, Schmal, Ruijs de Becren
brouck, Bierema, Truijen, Posthuma, van Kempen, Tilanus, 
Teulings, Nederhorst, Droesen, van Maarseveen, van der Zaal, 
Algera, Tjalma, Joekcs, Vermeer, van der Goes van Naters, 
Roosjen, van Velthoven, Schaepman, IJzerman, van der Brug, 
Wendelaar en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren de Groot en Wagenaar. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, het voor de leden 
ter inzage gelegde gedeelte van het officieele verslag der Han
delingen van de vorige vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt gesloten. 


