
Vel 28 99 Tweede Kamer 

8ste VERGADERING. — 30 OCTOBER 1946. 

Mededeeling van den Voorzitter. — Ingekomen stukken. 

8STE V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN WOENSDAG 30 OCTOBER 1946. 

(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.) 

Comité-generaal. — Mededeeling van den Voorzitter. — 
Ingekomen stukken. — Verslagen uitgebracht door com
missiën. — Verslag uitgebracht over de geloofsbrieven 
van de nieuwbenoemde leden der Kamer de heeren 
N. Schuurmans en B. A. A. Engelbertink. — Toelating 
en beëediging van de heeren A. J. J . M. Mes, H. J . Hof
stra, N. Schuurmans en B . A. A. Engelbertink als lid 
der Kamer. — Aanvulling van commissiën. — Mede
deeling van de benoeming van een rapporteur voor ont
werpen van wet. — Regeling van werkzaamheden. — 
Benoeming van een Commissie van Voorbereiding voor 
een ontwerp van wet. — Vaststelling van de spreektijden 
voor de algemeene beraadslagingen over de Rijksbe
grootmgen voor 1946 en 1947. — Mededeeling van een 
besluit van d© Centrale Afdeeling. — Behandeling en 
verwerping van het ontwerp van wet Verandering in de 
Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen 
betreffende veranderingen. — Behandeling en aanneming 
van het ontwerp van wet Verandering van artikel 192 
van de Grondwet. — Behandeling van het ontwerp van 
wet Wijziging van de artikelen 157 tot en met 166 der 
gemeentewet. — Verlenging van den termijn voor het 
uitbrengen van een verslag. 

Voorzitter: de heer van Schaik. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 93 leden, te weten: 

de heeren Droesen, Maenen, de Wilde, Algera, Terpstra, 
Schouten, Ruygers, Roosjen, van der Zaal, van Vliet, Tuin, 
Groen, Roolvink, van der Zanden, Vondeling, Zandt, de Kort, 
Posthumus, Ruijs de Beercnbrouck, Donker, ten Hagen, Haken, 
B. J. Stokvis, de Ruiter, Scheps, Hacke, den Hartog, Vonk, 
Sobmal, IJsselmuiden, Derks, Koersen, Mol, Kortenhorst, 
Andriesscn, Tculings, Romrne, Steinmetz, Beernink, Smeenk, 
Meijcrink, Vermeer, van den Born, Schilthuis, Stapelkamp, 
Buist, Bruins Slot, mevrouw van den Muijzenberg—Willemse, 
de heeren Dassen, Lucas, Thomassen, Schoonenberg, Verkerk, 
Koenen, Deering, mejuffrouw Tondeloo, do heeren Willems, 
•Smits van Dijen, van Dienden, Krol, Tilanus, Vorrink, van der 
Brug, Joekes, van Sleen, Zegers, mevrouw Fortanier—de Wit, 
de heeren vim der Weijden, Logcmann, van Walsum, Hooij, 
jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen, de heeren Goedhart, 
Hofstra, Mes, Engelbertink, Schuurmans, van Dis, Fokkema, 
Palar, Wagenaar, de Groot, Bachg, Korthals, Nedcrhorst, 
Peters, Kikkert, van der Goes van Naters, Kupors, Suurhoff, 
van der Fcltz, Hoogearspel, 

en de heer Boel, Minister-President, en de heer Fiévez, 
Minister van Oorlog. 

De Voorzitter: Ik deel mede, dat de Kamer in haar comité
gcneraal van heden heeft besloten te benoemen tot adjunct
commies ter griffie in vasten dienst de heeren J . P . M. Wilmot 
en J . II . van Wijk, respectievelijk met ingang van 1 October 
en 1 November 1946. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1946—1947. — I L 

(Voorzitter) 
Voorts deel ik aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen: 

1°. de geloofsbrieven, met bijbehoorende stukken, van de 
nieuwbenoemde leden der Kamer de heeren N. Schuurman? en 
B. A. A. Engelbertink. 

Deze stukken worden door mij gesteld in handen een er 
commissie van vijf leden, waartoe door mij worden be
noemd de heeren Terpstra, Steinmetz, Donker, B . J. St ik
vis en Beernink ; 

2°. drie missives van den voorzitter van het Centraal Stem
bureau voor de verkiezing van de leden der Staten Generaal, te 
weten: 

een, gedagtcekend 23 October 1946, ten geleide van een af
schrift van zijn besluit van dien datum, waarbij de he^r 
B . A. A. Engelbertink, te Oldenzaal, wordt benoemd ver
klaard tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 

een, gedagtcekend 28 October 1946, houdende mededeeling, 
dat de heer B. A. A. Engelbertink, benoemd lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, heeft bericht, dat hij zijn be
noeming heeft aangenomen ; 

een, gedagteekend 29 October 1946, houdende mededcelhv_-, 
dat de heer N. Schuurmans, benoemd lid van de Tweede Kamer 
dor Staten-Oeneraal, heeft bericht, dat hij zijn benoeming heeft 
aangenomen. 

Deze stukken zullen worden gesteld in handen van de zoo
even benoemde commissie tot onderzoek van de geloofs
brieven der nieuwbenoemde leden ; 

3°. vier Koninklijke Boodschappen, ten geleide van de vol
gende wetsontwerpen: 

Treffen van maatregelen inzake de vernieuwing van 'Hypo
thecaire inschrijvingen ten hypotheek-kantore te Nijmegen; 

Openen van do mogelijkheid, wijziging te brengen in de me
thode van overschrijving of inschrijving van stukken in de 
openbare registers, en tot het stellen van nadere regelen omtrent 
do verbindendheid van terzake in don bezettingstijd uitgevaar
digde besluiten ; 

Vermogcnsheffing ineens; 
Opheffing van het Herstelfonds 1940. 

Deze wetsontwerpen zijn met de daarbij bchoorende 
stukken reeds gedrukt en rondgedeeld; 

4°. afschriften van de volgende Koninklijke besluiten: 

een, dd. 18 October 1940, no. 5, waarbij voor het tijdperk, 
dat de Minister van Buitenlandsche Zaken in verband met rijn 
reis naar de Vereenigde Staten van Amerika afwezig zal zijn, 
het beheer van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken ad 
interim zal worden waargenomen door den Minister-President; 

drie, respectievelijk dd. 26 October 1946 no. 6 en 29 October 
1946 nos. 79 en 80, waarbij de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal wordt gemachtigd do in artikel 90 der 
Grondwet bedoelde eeden (verklaring en beloften,) in haar ver
gadering af te nemen van de nieuwbenoemde leden dier Kamer 
de heeren H. J . Hofstra, te Wassenaar, N. Schuurmans, te 
Orthen, en B . A. A. Engelbertink, te Oldenzaal. 

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen ; 

5°. zeven missives van do Eerste Kamer der Staten Generaal, 
houdende kennisgeving, dat zij zich heeft vereenigd met haar 
door do Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet. 

Deze missives, welke betrekking hebben op de wetsont
werpen, aangenomen door de Eerste Kamer in haar ver
gadering van 23 October 1946, worden voor kennisgeving 
aangenomen ; 

6°. de volgende missives: 

een, van den Minister van Buitenlandsche Zaken, ten ge
leide van de teksten van liet op 24 October 1915 te Bern 
tusschen Nederland en Zwitserland gesloten Betalings-accoord, 
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8ste VERGADERING. — 30 OCTOBER 1946. 

Verslagen uitgebracht door commissiën. — Verslag uitgebracht over de geloofsbrieven van nieuwbenoemde leden der Kamer. 

(Voorzitter) 

met de daarbij behoorende bijlagen, en het op 6 Mei 1946 te 
Bern tusschen deze landen gesloten protocol betreffende de 
betalingen van niet commercieelen aard. 

Deze stukken, welke reeds zijn gedrukt en rondgedeeld, 
zullen worden gesteld in handen, van de vaste Commissie 
voor overleg met de Regeering in zake handelspolitieke 
aangelegenheden; 

een, van den Minister van Binnenlandsche Zaken, ten geleide 
van het Verslag over de verrichtingen aangaande het Arm
bestuur over 1943. 

Deze stukken zullen worden gedrukt en rondgedeeld; 

een, van den Minister van Financiën, ten geleide van het 
krachtens de wetten van 20 Augustus 1859 (Staatsblad No. 95) 
en 14 November 1879 (Staatsblad No. 197) opgemaakte verslag 
aangaande den toestand der bij die wetten bedoelde fondsen, 
stichtingen en kapitalen over de jaren 1939 tot en met 1944 
(Wees en Momboirkamers). 

Deze missive en het daarbij behoorend verslag zijn reeds 
gedrukt en rondgedeeld; de daarbij ingezonden rekeningen 
zijn nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden,; 

een, van den Minister van Financiën, ten geleide van het 
Muntverslag over 1940 en 1941. 

Deze missive zal worden gedrukt en mot de daarbij inge
zonden verslagen aan de leden rondgedeeld; 

een, van den Minister van Oorlog, ten geleide van een afschrift 
van zijn antwoord aan den heer Schoonenberg ter zake van diens 
mededeelingen bij de behandeling van het wetsontwerp Dienst
plichtvoorzieningen. 

Deze missive, welke niet zal worden gedrukt en rond
gedeeld, zal worden nedergelegd ter griffie, ter inzage van 
de leden; 

een, van de Ministers van Sociale Zaken, Buitenland
sche. Zaken en Overzeesche Gebiedsdeelen, ten geleide van drie 
aanbevelingen, betrekking hebbende op de werkgelegenheid, aan
genomen door de 26ste Internationale Arbeidsconferen.tie van 
20 April tot 12 Mei 1944 te Plv' delphia gehouden, alsmede een 
te dier zake samengestelde nota. 

Deze stukken zullen worden gedrukt en rondgedeeld; 

een, van den Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen, ten 
geleide van een afschrift van het Tweede verslag van de Com
missie-Generaal voor Nederlandsch-Indië betreffende haar werk
zaamheden in de periode van 28 September—15 October 1946. 

Deze missive is reeds gedrukt en rondgedeeld; het verslag 
is nedergelegd ter griffie, ter vertrouwelijke kennisneming 
door de leden; 

een, van de Gemengde Commissie voor de Stenographie, hou
dende mededeeling, dat deze commissie tot haar voorzitter 
heeft benoemd den heer jhr. mr. H. A. M. van Ascli van Wijck 
en tot haar griffier den Griffier van de Tweede Kamer der 
Staten-Genernal. 

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen; 

7°. de volgende verzoekschriften: 

een, betreffende het wetsontwerp tot instelling van een Zieken
fondsraad, van het hoofdbestuur der Nederlandsche Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst, te Amsterdam; 

een, van F . B. Barkman, te Ede, betreffende den finnncieelen 
toestand van de mobilisatie-invaliden; 

een, van G. J . M. baron van Slingelandt, te Hilvarenbeek, 
ten vervolge op zijn vorig adres, betreffende opheffing van het 
processie-verbod. 

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

(Voorzitter e. a.) 

8°. de volgende boek en drukwerken: 

van den heer C. J. G. L. van den Berg van Saparoea, te Velp, 
een verbeterde uitgaaf van zijn boekje over de gelijkschakeling 
van de contingenten, bestemd voor de Internationale Krijgs
macht; 

van de N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten 
B.B.A., te Breda, het verslag dier vennootschap over het boek
jaar 1945; 

van de bibliotheek van de Landbouwhoogeschool te Wage
ningen, het academisch proefschrift van S. Oedin ,,De Gemeente 
Huissen". 

Deze boek en drukwerken zullen worden geplaatst in de 
boekerij der Kamer. 

De Voorzitter: Voorts deel ik mede, dat de verslagen gereed 
en reeds gedrukt en rondgedeeld zijn van: 

de Begrootingscommissie voor het XlVde Hoofdstuk der Kijks
begrootingen voor 1946 en 1947 (2) en (300); 

do Commissie van Rapporteurs voor de wetsontwerpen Ver
andering in de Grondwet (263). 

Ik geef het woord aan den heer Terpstra tot het uitbrengen 
van verslag door de commissie voor het onderzoek van de geloofs
brieven van de nieuwbenoemde leden der Kamer de heeren 
N. Schuurmans en B. A. A. Engclbertink. 

De heer Terpstra, voorzitter der commissie: 

De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven met 
bijbchoorende stukken van de heeren N. Schuurmans en B . A. A. 
Engclbertink heeft de eer het volgende te rapporteeren: 

De ingezonden geloofsbrieven bestaan uit de bij de Kieswet 
voorgeschreven stukken, namelijk de aan de benoemden door den 
voorzitter van het Centraal Stembureau gezonden kennisgeving 
van benoeming tot lid der Kamer en het door dien voorzitter aan 
de benoemden gezonden bericht van ontvangst hunner mede
deeling, dat zij hun benoeming aannemen. 

In handen van de commissie zijn, behalve de geloofsbrieven, 
nog gesteld de volgende missives van den voorzitter van het 
Centraal Stembureau: 

met betrekking tot de benoeming van den heer N. Schuur
mans: 

1°. een, dd. 30 September 1916, ten geleide van een afschrift 
van zijn besluit van dien datum, waarbij in de door het ontslag 
nemen van den heer M. J . M. van Poll in de Kamer opengevallen, 
plaats tot lid der Kamer is benoemd verklaard de heer N. Schuur
mans, te Orthen; 

2°. een, dd. 29 October 1946, houdende mededeeling, dat de 
heer Schuurmans heeft bericht, dat hij zijn benoeming heeft 
aangenomen; 

met betrekking tot de benoeming van den heer B. A. A. 
Engclbertink: 

1°. een, dd. 23 October 1946, ten geleide van een afschrift 
van zijn besluit van dien datum, waarbij in de door het ontslag 
nemen van den heer Chr. G. Matser in de Kamer opengevallen 
plaats tot lid der Kamer is benoemd verklaard de heer B . A. A. 
Engclbertink, te Oldenzaal; 

2°. een, dd. 28 October 1946, houdende mededeeling, dat de 
heer Engelbertink heeft bericht, dat hij zijn benoeming heeft 
aangenomen. 

Volgens de in handen der commissie gestelde besluiten van 
den voorzitter van het Centraal Stembureau van 30 September 
en ?5 October 1910 zijn de heeren N. Schuurmans, te Orthen, 
en B. A. A. Engelbertink, te Oldenzaal, benoemd verklaard tot 
lid der Kamer, met inachtneming van de volgorde, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 105 der Kieswet. Deze rangschikking der 
eandidaten is opgenomen in het besluit van het Centraal Stem
bureau, voorkomende in het Bijvoegsel tot de Nederlandsche 
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Toel. en beëcd. v. nieuwbcn. leden. 

8ste VERGADERING. — 30 OCTOBER 1946. 

Aanv. v. comm. — Vastst. spreektijden voor de alg. beraadsl. Rijksbegr. 1946 en 1947. 

(Terpstra e. a.) 

Staatscourant van 29 Mei 1946, no. 105. Hieruit is der com
missie gebleken, dat de benoeming van do heeren Schuurmans 
en Engelbcrtink te recht heeft plaats gehad. 

Uit de bij den geloofsbrief ingezonden stukken blijkt voorts, 
dat de benoemden geen openbare betrekkingen bekleeden, welke 
met het lidmaatschap der Kamer onvereonigbaar zijn, dat zij den 
voor het lidmaatschap der Kamer vercischten leeftijd hebben be
reikt, terwijl der commissie niet is gebleken van eenige omstan
digheid, welke het Nederlanderschap der benoemden in twijfel 
zou moeten doen trekken. 

De commissie heeft derhalve de eer, voor te stellen de heeren 
N. Schuurmans en B. A. A. Engelbcrtink als lid der Kamer toe 
te laten, nadat zij de voorgeschreven eeden (verklaring en be
loften) zullen hebben afgelegd. 

De Voorzitter: Ik bedank, namens de Kamer, de commissie 
voor de door haar genomen moeite. 

Ingevolge het voorstel der commissie stel ik voor, te be
sluiten tot toelating van de heeren N. Schuurmans en B . A. A. 
Engelbertink als lid der Kamer, nadat zij de bij de Grondwet 
voorgeschreven eeden (verklaring en beloften) zullen hebben 
afgelegd. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De heeren A. J . J . M. Mes en H. J . Hofstra, 
tot wier toelating respectievelijk op 4 Juni 1946 en 24 October 
1946 werd besloten, en de heeren N. Schuurmans en B. A. A. 
Engelbertink, tot wier toelating zooeven werd besloten, zijn in 
het gebouw der Kamer verschenen, ten einde de gevorderde 
eeden af te leggen. 

Ik verzoek den. heer Griffier deze hoeren binnen te leiden. 

De heeren Mes, Hofstra, Schuurmans en Engelbertink, door 
den Griffier binnengeleid, leggen in handen van den Voorzitter 
de bij de Grondwet voorgeschreven eeden af. 

De Voorzitter: Ik wensch de heeren geluk met hun benoe
ming en verzoek hun in ons midden plaats te nemen. 

De heeren Mes en Hofstra zullen behooren tot de eerste af
deeling, de heer Schuurmans tot de vijfde afdeeling en de heer 
Engelbertink tot de vierde afdeeling. 

De Voorzitter: Ten gevolge van het ontslag nemen door den 
heer J. E. Stokvis als lid der Kamer zijn enkele commissiën 
onvoltallig geworden. 

In verband hiermede worden door mij benoemd: 
in de vaste Commissie voor Indische Zaken de heer Loge

mann; 
in do Commissie voor de begrootingen van Nederlandsch

Indie, Suriname en Curacao en Hoofdstuk XI I I der Rijks
begrootingen de heer Joekes; 

in de Commissie voor de Verzoekschriften de heer Deering. 

Ik deel aan de Kamer mede, dat door de 5de afdeeling is 
benoemd tot rapporteur voor de wetsontwerpen: 

Vaststelling van Hoofdstuk IXA der Rijksbegrootingen voor 
1946 en 1947 (2) en (300) ; 

Begrootingen van het Zuiderzeefonds voor 1946 en 1947 
(2 B) en (300 B) ; 

Begrootingen van het Staatsvisschershavenbedrijf te Hmuidcn 
voor 1946 en 1947 (2 I) en (300 I) ; 

de heer Posthumus in de plaats van den heer Burger. 

De Voorzitter: Overeenkomstig mijn aan de Kamer mede
gedeelde voornemen stel ik voor: 

A. aan de orde te stellen en toe te voegen aan de lijst der 
aan de orde zijnde onderwerpen het wetsontwerp: 

Voorziening in het bestuur van de gemeente Opsterland (328), 
indien het eindverslag is uitgebracht, 

mot dien verstande, dat de beraadslaging over dit wetsontwerp 
niet zal aanvangen vckir morgen, Donderdag, te één uur; 

(Voorzitter) 

B. het wetsontwerp Vermogcnsheffing ineens (346) te ver
zenden, naar een Commissie van Voorbereiding. 

Daartoe wordt besloten. 

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

Daartoe wordt besloten. 

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

tot lid de heer van den Heuvel en tot diens plaatsvervanger 
de heer de Wilde; 

tot lid d.e heer Teulings en. tot diens plaatsvervanger de heer 
Kortenhorst; 

tot lid de heer Schilthuis en tot diens plaatsvervanger de heer 
Nederhorst; 

tot lid de heer Hofstra en tot diens plaatsvervanger de heer 
Donker; 

tot lid de heer Hoogcarspel en tot diens plaatsvervanger de 
heer van Dis; 

tot lid de heer Lucas en tot diens plaatsvervanger de heer 
Hooij; 

tot lid de heer Beernink en tot diens plaatsvervanger de heer 
Bierema. 

Vóór den oorlog was het gebruik, omstreeks dezen tijd de 
spreektijden voor de algcmeene beraadslagingen over de Rijks
begrooting vast te stellen. Ook thans wensch ik weder tijdig 
vóór den aanvang dier besprekingen te dezer zake een voorstel 
ie doen, opdat de leden weder met de vastgestelde spreektijden 
rekening kunnen houden bij de voorbereiding hunner rede
voeringen. 

Mijn voorstel strekt om: 

1°. den tijd, gedurende welken bij de algemeene beraad
slagingen over de Rijksbegrootingen voor 1946 en 1947 in eersten 
termijn het woord zal kunnen worden gevoerd, te bepalen.: 

voor de fractie van de Katholieke Volkspartij op ten hoogste 
1 uur 45 minuten; 

voor de fractie van de Partij van den Arbeid op ten hoogste 
1 uur 45 minuten; 

voor de anti-revolutionnaire fractie op ten hoogste 1 uur 
30 minuten; 

voor de fractie van de Communistische Partij Nederland op 
ten hoogste 1 uur 25 minuten; 

voor de Christelijk-historische fractie op ten hoogste 1 uur 
20 minuten; 

voor de fractie van de Partij van de Vrijheid op ten hoogste 
1 uur 15 minuten; 

voor de fractie van de Staatkundig-Gereformeerde Partij op 
ten hoogste 1 uur; 

2". den maximum duur van de replieken te bepalen: 

voor de fractie van de Katholieke Volkspartij op ten hoogste 
45 minuten; 

voor de fractie van de Partij van den Arbeid op ten hoogste 
45 minuten; 

voor de anti-revolutionnaire fractie op ten hoogste 40 minuten; 
voor de fractie van de Communistische Partij Nederhmd op 

ten hoogste 35 minuten; 
voor de Christelijk-historische fractie op ten hoog .te 35 

minuten; 
voor de fractie van de Partij van de Vrijheid op ten hoogste 

30 minuten; 
voor de fractie van de Staatkundig-Gereformeerde Partij op 

ten hoogste 25 minuten 

Daartoe wordt besloten. 
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8ste VERGADERING. — 30 OCTOBER 1946. 

Mededeeling van een besluit van de Centrale Afdeeling. — 263. Verandering in de Grondwet, enz. 

(Voorzitter e. a.) 
De Voorzitter: De Centrale Afdeeling heeft besloten te ver

zenden naar de vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht: 
Wetsontwerp Treffen van maatregelen in zake de vernieuwing 

van hypothecaire inschrijvingen ten hypotheek-kantore te 
Nijmegen (344); 

Wetsontwerp Openen van de mogelijkheid, wijziging te bren
gen in de methode van overschrijving of inschrijving van stuk
ken in de openbare registers, en. tot het stellen van nadere regelen 
omtrent de verbindendheid van ter zake in den bezettingstijd 
uitgevaardigde besluiten (345). 

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 

Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de 
bepalingen betreffende veranderingen; 

Verandering van artikel 192 van de Grondwet (263). 

De Voorzitter: Ik stel voor, de algemeene beraadslaging over 
deze beide wetsontwerpen te zanien te houden. 

Daartoe, wordt besloten. 

De algemeene beraadslaging over de beide wetsontwerpen 
wordt geopend. 

De heer Beernink: Mijnheer de Voorzitter! De Nederlandsche 
mannen en vrouwen, die zieh op 17 Mei 1940 naar de stembus 
hebben begeven om een nieuwe volksvertegenwoordiging te kie
zen, zullen zich waarschijnlijk bij het bepalen van hun stem 
niet al te zeer hebben laten leiden door de vraag, of de beide 
Grondwetsherzieningen, waarover de Kamer vandaag moet be
slissen, al dan niet gewenscht zijn. 

De inhoud van de beide ontwerpen van wet, die ons vandaag 
bezighouden, is, als we hem vergelijken met de vraagstukken, 
die bij vroegere Grondwetsherzieningen aan de orde zijn ge
weest, niet van allesbeheerschende beteekenis. Worden de ont
werpen aangenomen, dan zal het zeker niet mogelijk zijn er een 
dissertatie aan te wijden, zoonls prof. Huart dat gedaan heeft 
ten aanzien van de Grondwetsherzieningen 1917 en 1922 en 
zooals mr. Dassen het gedaan heeft ten aanzien van de Grond
wetsherziening 1938. > 

De'materie, waarover wij vandaag moeten beslissen, heeft liet 
hart van het Nederlandsche volk nauwelijks of niet gevoerd en 
heeft ook in de literatuur niet veel aandacht gehad. Ten on
ro hte. 

Deze materie is immers zeker niet van belang ontbloot en 
hot verdient aanbeveling, er even bij stil te staan. 

Jk zal dit niet uitvoerig doen, Mijnheer de Voorzitter. 
Bij de behandeling van deze ontwerpen in eerste lezing zijn 

door mijn geestverwanten, den lieer Tïlanus in deze Kamer en 
don heer Pollema in de Eerste Kamer, de noodige opmerkingen 
gemaakt en daarnaar verwijzende, wil ik slechts in het kort 
i t : gtandpunt van mijn fractie uiteenzetten. 

Wat de wijziging van artikel 192 betreft, kan op den steun 
vim mijn fractie worden gerekend. 

Set moet immers onlogisch worden geacht, dat onze mili
tairen wèl zonder hun toestemming naar alle landen in Europa 
ee. zelfs daarbuiten kunnen worden uitgezonden, maar dat de 
Grondwet zich verzet tegen hun uitzending naar Nederlandseh
Jndië, Suriname of Curaeao. 

Aan een oplossing, dal er voortaan een wet moet komen, 
om hun uitzending naar die gebiedsdeelen mogelijk te maken, 
zal de Christehjk-histori8che fractie volgaarne medewerken. 

Zij doet dat tevens, omdat in deze oplossing moet worden ge
zi-n het voortgaan in een bepaalde, ik zou bijna willen zeggen 
historische lijn. 

In 1815 bepaalde artikel 210 van de Grondwet, dat de militie 
nimmer en in geen geval naar de koloniën mocht worden e 
zonden. En artikel 211 hield in, dat de militie nimmer zonder 
bijzondere toestemming der Staten-Gencraal builen 'net Rijk 
1;, i worden gezonden, tenzij in een oogenblikkelijk dringend 

raar, of ook wanneer bij gamizoens-veranderingen de kortste 
marsch-route over vreemden bodem liep. In beide de>:e gevallen 
moest de Koning van de door Hem deswege gestekte orders, 
zoodra mogelijk, kennis aan de Staten-Generaal geven. 

In 1848 heeft men in artikel 185 bepaald, dat de lotelingen 
bij do militie te land niet dan met hun toestemming naar de 
koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen 

(Beernink) 
mochten worden gezonden en sinds 1922 is nu grondwettelijk 
bepaald, dat de dienstplichtigen niet dan met hun toestem
ming naar Nederlandsch-Indië, Suriname en Curacao mogen 
worden gezonden. 

Men heeft het noodig geoordeeld, deze materie regelmatig in 
overeenstemming te brengen met de eisehen der practijk en dat 
gebeurt nu ook in 1946. 

Mijnheer de Voorzitter! Er schijnt verschil van meening te 
bestaan over de vraag, of telkens een afzonderlijke wet noodig 
zal zijn om uitzending mogebjk te maken, dan wel met een 
algemeene wet zal kunnen worden volstaan. Ik voor mij ben de 
laatste meening toegedaan; de toekomstige redactie van artikel 
192 laat daartoe naar mijn meening alle vrijheid. 

Het zou mogelijk zijn, om aan de behandeling van wets
ontwerp 207 uitvoerige beschouwingen te verbinden omtrent 
het al of niet gewenscht zijn van uitzending vnn troepen naar 
Indië. 

Men zou een betoog kunnen houden over de sociale voorwaar
den, waaronder dienstplichtigen worden uitgezonden, over de 
vraag of, nu mevrouw Schermerhorn roet haar zoon en mevrouw 
Van Poll met haar dochter naar Indië zijn vertrokken, ook de 
dienstplichtigen hun vrouwen niet kunnen laten overkomen, 
over de vraag, of zij, die vóór 1940 als militair naar Indië zijr 
gegaan en er voor een aantal jaren, dat nu voorbij is, getcekencl 
hebben, nu eindelijk niet eens naar huis mogen. 

Ik doe dat niet, Mijnheer de Voorzitter. 
Bij de begrootingsdcbatten zal daartoe, naar ik hoop, alle ge

legenheid zijn en dan zal ook het standpunt van mijn fractie 
nog wel verduidelijkt worden. 

Ook bij de behandeling van wetsontwerp no. 189 zou het 
mogelijk zijn de z.g. Indische qtiaestie er bij te halen. 

Immers zal niemand ontkennen, dat het speciaal geweest is 
de wensch om de Grondwet niet gemakkelijker te wijzigen wat 
betreft de op Indië betrekking hebbende artikelen, welke tot 
de indiening van dit wetsontwerp heeft geleid. 

Ik maak me daarvan echter geheel los, en wil slechts in het 
kort even mededeelen, waarom mijn fractie tegen dit wets
ontwerp zal stemmen. 

In de eerste plaats, wegens het groote respect, dat wij, Chns
telijk-historisehen, voor de Grondwet hebben. 

Ik wil niet beweren, dat de Christeüjk-historische denkrich
ting het alleenrecht bezit, wat betreft eerbied voor de Grondwet, 
en ik wil gaarne erkennen, dat ook anderen het grootste respect 
voor deze wet hebben, maar het zal u bekend zijn, dat juist de 
aanhangers der Christelijk-historisehe beginselen diep doordron
gen zijn van het feit, dat, zooals de heer Pollema het in de 
Eerste Kamer heeft uitgedrukt, de hoogste macht in den Staat 
en. de Volksvertegenwoordiging met elkaar hebben te wedijveren 
in eerbied voor onze Grondwet, voor een Staatsstuk, waarin 
vastgelegd is, wat de voortreffelijkslen van onze Staatslieden 
daarin hebben neergelegd. 

Zulk een respect voor de Grondwet brengt mede, dat men haar 
niet al te gemakkelijk moet kunnen wijzigen. 

Nog afgezien van het feit, dat een dikwijls gewijzigde wet 
ten slotte moeilijk hanteerbaar wordt, moot in ieder geval voor
komen worden, dat factoren, welke remmend kunnen werken, 
op een te veel wijzigen der Grondwet, worden weggenomen. 

Bekwamer personen dan ik hebben in deze Kamer en in de 
Eerste Kamer bij dit punt stilgestaan. Ik stap er dan ook verder 
van af. 

Een tweede argument is te vinden in de mogelijkheid, dat 
door de aanneming van dit wetsontwerp politieke conflicten 
zullen, kunnen ontstaan, welke de Regeering voor moeilijk op
losbare problemen kunnen plaatsen. Wat gebeurt er immers, 
wanneer Tweede en Eerste Kamer een ontwerp tot Grondwets
herziening aannemen, maar de Kamer voor Grondwetsherziening 
verwerpt het? We hebben dan de merkwaardige figuur, dat de 
Volksvertegenwoordiging achter de Regeering staat, maar een 
Volksvertegenwoordiging de Regeering op een bepaald punt niet 
wenseht te steunen. Welke consequenties moet de Regeering 

•uit trekken.? Ons Staatsrecht kent een dergelijke figuur niet 
en naar mijn meening wordt het door deze figuur ook allerminst 
verrijkt. 

Ook dit punt is in Tweede en Eerste Kamer breedvoerig be
sproken. Ik werk het dan ook verder niet uit. 

Wol wil ik nog dit zeggen. 
De toenmalige afgevaardigde, nu Minister van Justitie, de 

heer van Maarseveen heeft op 30 April 19-16 in deze Kamer over 
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de ongewisse politieke gevolgen, die zich kunnen voordoen, 
gezegd: ,,Ik acht daarom de oude Hollandsche wijsheid: „Komt 
tijd, komt raad" ten aanzien van deze min of meer wijsgeerige 
zorgen op haar plaats nu zooveel belangrijke en werkelijk niet 
hypothetische of denkbeeldige problemen onze aandacht op
eischen.." 

Ik zou tegen dezen door den geachten bewindsman in het 
geding gebrachte oud-Hollandsehc wijsheid een ander spreek
woord willen aanvoeren en wel het even bekende gezegde: 
„regeeren is vooruitzien". Wanneer men, door tegen dit wets
ontwerp te stemmen, kan verhinderen, dat het toch al zoo 
groote aantal problemen nog met één wordt vermeerderd, moet 
men dat zeker niet laten. 

Mijnheer de Voorzitter! De Christelijk-historische fractie acht 
het in de derde plaats weinig elegant het tegenwoordige stelsel 
te vervangen door een stelsel met een Kamer voor Grondwets
herziening. Ook dit punt is vroeger uitvoerig behandeld en be
hoeft geen nadere toelichting. 

Hoofdstuk XII I der Grondwet, zoo is in de Eerste Kamer ge
zegd, is de positief-rechtelijke belichaming van de grondgedachte 
van de Constitutie zelf. Wegneming van hoofdstuk XIII zou 
het geheele karakter van Grondwet aan de Grondwet ontnemen 
en, zou ten gevolge hebben, dat de Grondwet gehee! gelijk zou 
komen te staan met de gewone wet, even gemakkelijk zou zijn 
te veranderen en een organisc-he beginselenwet zou worden, even
als de Provinciale Wet en de Gemeentewet ook zijn. 

Aanneming van wetsontwerp 189 zou een eerste stap zijn in 
de richting, waartegen in die woorden gewaarschuwd wordt, 
Mijnheer de Voorzitter! 

Mijn politieke vrienden en ik zullen, dien stap niet doen en 
tegen het ontwerp hun stem moeten uitbrengen. 

Ten slotte nog een opmerking van redactioneelen aard om 
artikel 192. 

Voor een volgende Grondwetswijziging zou ik de Regeering 
in overweging willen geven in artikel 192, en trouwens ook in 
artikel 191, in plaats van „Nedcrlandsch-Indië, Suriname en 
Curacao" te lezen.: „Nederlandsch-Indië, Suriname of Curacao". 
Naar mijn mecning is het voegwoord ,,of" hier meer op zijn 
plaats dan het voegwoord , ,en". 

De heer B . J . Stokvis: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben mij er 
ten volle van bewust, dat als ik hier de bezwaren ga ontwik
kelen, die naar mijn overtuiging aan de voorgestelde wijziging 
van artikel 192 der Grondwet verbonden zijn, mijn stem zal 
gelijken op die van den roepende in de woestijn. 

Maar deze wetenschap, de wetenschap, dat ik een ondank
bare rol vervul, zal mij er niet van weerhouden mijn plicht te 
doen en die waarschuwende woorden te laten hooren, welke de 
ernst van het oogenblik gebiedt te spreken. De funeste gevolgen, 
die uit het eliminceren uit onze Constitutie van het beginsel 
van artikel 192 onherroepelijk voortvloeien, zullen althans nim
mer aan mijn fractie kunnen worden verweten. 

Wil men de beteekenis van de betreffende bepaling in haar 
vollen, omvang begrijpen, dan is het noodig kort aandacht te 
schenken aan de lotgevallen van dit Grondwetsartikel in den 
loop der tijden. 

De geachte spreker, die mij voorafging, heeft daarover reeds 
enkele summiere opmerkingen gemaakt. In zijn meest uitge
breiden vorm vindt men het in artikel 192 neergelegde principe 
terug in de Grondwetten van 1815 en 1840. In die Grondwetten 
aanvaardde men een absoluut verbod tot uitzending van militie, 
zeemilitie en land militie, zelfs wanneer de betrokkenen, zoowel 
dienstplichtigen als vrijwilligers er hun toestemming toe zouden 
willen geven. De Grondwet van 1844 is aan de bezwaren van 
deze regeling gedeeltelijk te gemoet gekomen, heeft de zeemilitie 
in elk geval uitgeschakeld en de bepaling redactioneel beperkt 
tot de militie bij de landmacht. Ten slotte is de Grondwet van 
184S in artikel 18ö het juiste verschil gaan maken tusschen vrij
willigers en dienstplichtigen, door te verklaren, dat de lotelingen, 
dus uitsluitend de dienstplichtigen te land, niet dan met hun 
toestemming mochten worden uitgezonden naar de koloniën en 
bezittingen in andere werelddeelen. Dit standpunt: uitzending 
van de dienstplichtigen te land naar de overzeesche gebieds
deelen. alleen met hun toestemming, blijft gehandhaafd in de 
elkander opvolgende Grondwetten van 1887, 1917, 1922 en 1938. 
Dit beginsel heeft derhalve thans een eeuw lang in ons Staats
recht gegolden. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1946—1947. — I I . 

(B. J. Stokvis) 
Langer dan een eeuw heeft men gemeend, dat de militaire 

taak der dienstplichtigen te land principieel ligt binnen de 
grenzen van Nederland, of scherper negatief uitgedrukt: dat 
die taak zich niet mag uitstrekken tot de verdediging van 
onze belangen in de koloniën. 

Thorbecke, in zijn „Aanteekening op de Grondwet" zegt 
kernachtig in dit verband nd art. 208 Grondwet 1840: 

,,In de verdediging der koloniën zal moeten worden voor
zien door vrijwilligers." 

Nu is het merkwaardige, dat in 1887 de Regeering een wijzi
zing voorstelt, analoog aan die, welke thans aan het Parle
ment wordt voorgelegd: ,,De dienstplichtigen te land mogen 
niet dan krachtens eene wet buiten Europa worden gezonden. "

In de Memorie van Toelichting verdedigde destijds de Re
geering het ontworpen artikel door te stellen, dat 

„niemand kar. voorzien in welke moeilijke omstandig
heden wij ten aanzien onzer koloniën vroeger of later 
zouden kunnen geraken. De Grondwet mag dus de ge
legenheid niet afsluiten om dienstplichtigen ook buiten 
hunne toestemming derwaarts te zenden, zoo zij maar 
zorgt door strenge voorschriften tegen een lichtvaardige 
toepassing in dit recht te waken." 

En in de Nota van Beantwoording aan de Tweede Kamer 
lees ik de volgende zinsnede: 

„Dit artikel beoogt alleen de mogelijkheid te scheppen, 
in zeldzaam moeilijke omstandigheden, en dan nog met 
medewerking der wetgevende macht, onze strijdkrachten 
in de koloniën of bezittingen in andere werelddeelen tijdelijk 
te versterken met dienstplichtigen. "

Met welhaast profetisohen blik voorziet de Regeering in 1887 
de mogelijkheid van ernstige moeilijkheden met Indonesië. ïn 
een aandoenlijke bezorgdheid voor de olie, de rubber, de tabak 
en de suiker, die de wingewesten aan liet moederland opleveren, 
wil de Regeering, niet anders dan de bewindslieden, die thans 
aan het roer staan en die een gelijke bezorgdheid drijft, den 
weg openen om met het bloed van onze dienstplichtigen de be
langen van bet grootkapitaal veilig te stellen. In 1887 en 1940 
gelijke motieven, gelijke doelstelling, hetzelfde juridische mid
del om het beoogde doel te verwezenlijken. Alleen — de eerlijk
heid gebiedt mij dat te zeggen —, er is een verschil. In 1887 
wist men niet, dat er een tooverrniddel bestaat, waarmede men 
ongestraft de Grondwet schenden kan, dat er een tooverformule 
bestaat, die iedere Grondwetsschennis dekt, die een Grond
wettelijk verbod omkeert in een gebod en een Grondwettelijk 
gebod in een verbod doet verkeeren: het Staatsnoodrecht. Aan 
de mogelijkheid van een Staatsnoodrecht heeft men in 1887 
niet gedacht en wanneer het denkbeeld daarvan bij de juristen 
van die dagen zou zijn opgekomen, dan zou hun zuiver constitu
tioneel geweten hun deze grove bedreiging van den rechtsstaat 
ver van zich hebben doen werpen. 

Wij zien dus, Mijnheer de Voorzitter, dat in 1887 de Regee
ring het Parlement een wijziging van het betrokken Grondwets
artikel wil doen goedkeuren, die principieel identiek is aan die, 
welke in dit uur ter tafel ligt. 

En hoe, Mijnheer de Voorzitter, reageert de volksvertegen
woordiging op dat ontwerp ? In 1887 bestonden er nog geen 
communisten, althans er bestonden in deze hooge vergadering 
nog geen communisten. Men had een parlement zonder . 
munisten, een dorado voor den heer Romme en den heer van 
der Goes van Naters. Er waren ook nog geen sociaal-democra
ten. De uiterst linksche partijgroepeering, die op dat oogenblik 
bestond, was die der liberalen, die men thans met wat goeden 
wil tot de rechterzijde kan rekenen, hoezeer zij links van U, 
Mijnheer de Voorzitter, gezeten zijn. 

En wat zien wij ? Zonder communisten, zonder sociaal-demo
craten, verheft zich de Tweede Kamer als één man tegen deze 
wijziging der Grondwet, wordt er door de leden der Commii i 
van Rapporteurs een amendement ingediend, dat het hersiel 
van het oude principe tot strekking heeft en wordt dat amen. •-
ment aangenomen met de overweldigende meerderheid van ü7 
tegen 8 stemmen. 

In deze materie schermde men toen in de Kamer mei h, 1 
woord „democratie", maar men was democratisch. Men noemde 
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zich niet Partij van de Vrijheid of Partij van den Arbeid, mam
men kwam metterdaad op voor de vrijheid van den arbeider om 
zich te verzetten tegen uitzending naar de koloniën, ter bescher
ming van kapitaalsinvesteeringen, die hein niet aangaan. Ik zie 
het als diep beschamend, dnt men een fundamenteele aantasting 
van de recht-en van de dienstplichtige Staatsburgers in 1887 zon
der aarzeling en vrijwel unaniem heeft afgewezen en dat men 
nauwkeurig diezelfde aanranding na 60 jaren van z.g. vooruit
gang vrijwel unamien aanvaardt. In deze Kamer zijn het thans 
in eerste instantie alleen de communisten geweest, die onder 
hoongelach van de andere zijden hun fel protest hebben doen 
hooren tegen een ontrechting, die langer dan een eeuw onder 
Thorbecke en Groen van Prinsterer, onder Schaepman en Kuyper 
voor ontoelaatbaar werd gehouden. Men lachte, maar ik weet, 
dat Thorbecke, wanneer hij in ons midden was geweest, dat 
Troclstra, wanneer hij hier had gestaan, niet had gelachen, en 
dat buiten deze muren het volk, de mannen en vrouwen van 
Nederland, ook niet lachen, want langzamerhand is dit volk gaan 
begrijpen, dat hier in deze hooge vergadering, onder het directief 
van hooge, zedelijke normen, langs lijnen van hooge politiek, 
een spel om leven en dood van duizenden dienstplichtige solda
ten wordt gespeeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik keer terug tot het verleden. Het 
Voorioopig Verslag van de afdeelingen der Tweede Kamer bevat 
zinsneden, die te belangrijk zijn om dezelve met stilzwijgen te 
passneren. 

In dat Voorioopig Verslag s taat : 

„Zeer vele leden verklaarden zich tegen het nieuwe be
ginsel, in het voorgesteld artikel neergelegd. Aan de man
nelijke bevolking mochten ook door den wetgever geen 
verder reikende verplichtingen kunnen worden opgelegd dan 
die bij artikel 178 omschreven. Het is, zeide men, geheel 
iets anders, zich aan te gorden ter verdediging van den 
vaderlandschen grond, dan in een voor velen gevaarlijk 
klimaat te strijden voor het behoud van koloniën en bezit
tingen; wil men deze behouden, dan moet men daarvoor 
het noodige geld veil hebben." 

Trouwens: „uitzending van dienstplichtigen voor een 
korten tijd zou met groote kosten gepaard gaan en slechts 
weinig nut aanbrengen: nauwelijks geacclimatiseerd, zouden 
zij weder naar Europa moeten terugkeeren. Een goed ge

. oefend en aan het tropisch klimaat gewend leger was voor 
de koloniën verre verkieslijk boven een krijgsmacht, ten 
deele uit Nederlandsche dienstplichtigen samengesteld." 

Aan deze veelzeggende woorden voegt Buijs de volgende 
argumenten toe: 

„De verplichting, aan de Nederlanders opgelegd om ter 
verdediging van den vaderlandschen grond de wapenen te 
dragen — niet ten onrechte de zwaarste plicht genoemd, 
welken de Grondwet hun oplegt — steunt op het beginsel, 
dat het daarbij om de veiligheid van ons eigen huis te doen 
is, en op de heiligheid van dat huis. Gaat men nu die 
verplichting uitstrekken tot de bezittingen van het Rijk in 
andere werelddeelen, dan zal eenerzijds het offer, dat men 
vergt, honderd maal zwaarder wegen dan het offer, tot dus
ver gevorderd, en anderzijds het motief om aan de burgers 
zelf zulk een zwaren plicht op te leggen, honderd maal 
zwakker zijn dan waar het om verdediging van eigen huis 
en haardstede te doen is. Het stelsel om in volkswapening 
op groote schaal de eigenlijke weerkracht van den Staat te 
zoeken — een stelsel, op het vasteland van Europa schier 
algemeen aangenomen en waartoe men ook hier te lande 
overhelt — verdraagt zich noode met expeditiën naar ver 
afgelegen streken. Ik vereenig mij dan ook geheel met het 
gevoelen van die leden der Tweede Kamer, naar wien oor
deel aanneming van het voorstel der Regeering slechts 
daartoe zoude leiden, dat men in de Grondwet een loutere 
phrase bracht." 

Dat zegt Buijs. En hoe was het gesteld met de beraadslagin
gen in de Kamer? Slaan wij de ,,Handelingen" op, dan ont
moeten wij vertrouwde namen, die ook nu nog dit college 
sieren. Daar is de heer van der Feltz, de heer Ruijs de Beeren
brouck, die toen nog Ruijs van Beerenbrouck heette, en ande
ren. Het doet deugd hen in het grijs verleden van 60 vervlogen 
jaren opnieuw te ontmoeten. Vooral omdat hun stemgeluid toen 

zooveel democratischer, in grondwettelijk opzicht zooveel zui
verder en frisscher klonk dan nu. Enkele aanhalingen uit de 
,,Handelingen" van 24 Mei 1887. 

De heer van der Eeltz zag hier „een nieuwe last, die aan de 
natie wordt opgelegd", „verplichtingen, die met de verdediging 
van het land geen verband houden", en hij noemde de voor
dracht der Regeering „zeer impopulair". Hij vreest, dat een 
gevolg van het aannemen der wijziging zal zijn, dat men 
„andere bronnen tot versterking van de krijgsmacht in Indië" 
zal „verwaarloozen". In het feit, dat er voor uitzending een 
speciale wet noodig zou zijn, vindt hij geen waarborg: 

„Er kunnen tijden komen, dat gemakkelijker dan men 
nu meent eene voordracht tot uitzending der dienstplichti
gen kan worden aangenomen wat zal men kunnen 
verwachten in tijden van spanning? Zou men dan niet eene 
agitatie kunnen opwekken, die het tot stand komen van 
eene speciale wet als de Regeering bedoelt zeer in de hand 
zou werken? Die mogelijkheid is, dunkt mij, wel aan te 
nemen, en wij wenschen ons daaraan niet bloot te stellen." 

De heer Rooseboom meent, dat men na de beoogde wijziging 
„den dienstplicht als een nog drukkender last zal gaan beschou
wen", en dat zij medebrengt „de grootere kans op eene mindere 
zorg voor de geregelde aanvulling van het Indisch leger". 

De heer Kielstra zoekt de oplossing in het verbeteren van het 
materieel bestaan van de Indische vrijwillige soldaten en in 
het aldus doen grooter worden van het contingent van deze 
troepen. En hij vervolgt zijn betoog met de gedenkwaardige 
zinsneden: 

„En ik zie een Nederlandsche Regeering — de Regeering 
van het klassieke land der vrijheid — liever die richting 
inslaan (dat is dus de richting van verbetering van de 
materieele situatie van diegenen, die vrijwillig dienst 
nemen) dan dat zij, door zucht tot bezuiniging gedreven, 
eindelijk er toe zou overgaan om haar onderdanen te 
dwingen tot een verblijf in het verre Oosten, waartoe dezen 
zonder dwang niet genegen zouden zijn. Er is wel gezegd 
•— en ik ben het daarmede eens —, dat het behoud onzer 
onschatbare koloniën een levensquaestio is voor ons vader
land; dat wij ten behoeve van dat behoud voor geen op
offeringen moeten terugdeinzen. 

Maar volgt daaruit, dat wij ooit de dienstplichtigen zullen 
mogen dwingen om in Indië dienst te doen? 

Men verlieze toch nooit uit het oog, dat er groot onder
scheid bestaat tusschen vrijwillig en gedwongen gaan naar 
Iudië. Zoo gaarne als ik zou zien, dat vele miliciens, hun 
eigen belang begrijpende, een goede toekomst zochten bij 
het Indische leger, zoo weinig verwachting zou ik hebben 
van de diensten der miliciens, die gedwongen naar Indië 
gingen. Zij zouden zich voor een groot deel niet kunnen 
schikken in den hun opgelegden dwang, heimwee krijgen, 
vergetelheid zoeken in den drank. En zij zouden den wet
gever vloekeu, die hen tot zoo een ongelukkig leven dwong." 

Mijnheer de Voorzitter 1 Wie deze woorden spreekt, is niet 
een communist. De heer Kielstra is iemand, die niets anders 
met de communisten gemeen heeft dan zijn rechtschapenheid, 
zijn eerbied voor de rechten en de rechtszekerheid van den 
burger en zijn gezond verstand. 

En geheel hetzelfde geldt voor den heer Schimmelpenninck 
van der Oye, wiens naam alleen reeds aantoont, dat iedere 
communistische inslag hem vreemd is, en die zich evenzeer 
met nadruk tegen het Regeeringsvoorstel keert, er op wijzende, 
dat uitzending in strijd is met het karakter en de bestemming 
van een legér van dienstplichtigen. 

Meerdere afgevaardigden ten slotte memorecren de opvatting 
van een verstandiger) generaal — een phenomeen, dat destijds 
blijkbaar in dit land bestond — zekeren Knoop, die reeds een 
Kwart eeuw vroeger had uitgeroepen, sprekende van de lote
lingen van die dagen: „De Indische krijgsdienst vordert geen 
jongelingen, ter nauwernood den kinderleeftijd uitgetreden, dj 
vordert mannen!" 

Ik kan met deze wijze uitspraak dit onderdeel van mijn be
toog afsluiten! 

Al de vermelde argumenten uit vroeger tijd gelden nog op 
dit oogenblik; zij hebben niets van hun kracht verloren. Helder 
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en duidelijk stellen zij in het licht, dat de weg, dien de Regee
ring ons wil laten bewandelen, is ondemocratisch, is onver
eenigbaar niet recht en billijkheid, is strijdig met het Neder
landsche volkskarakter! 

Doch er is meer. Men kan aan de argumenten, in 1887 tegen 
deze Grondwetswijziging ingebracht, nieuwe klemmende be
weegredenen toevoegen, gericht op de tijdsomstandigheden 
van nu! 

Anders dan in 1887 is Nederland in dit uur een land, verarmd, 
gebrandschat en leeggeplunderd door een niets ontzienden be
zetter, een land, waarin duizenden hun have en goed, hun 
woonstede verloren hebben, een land, waarin de productie voor 
bovenmonschelijke moeilijkheden staat, een land, dat weder op
gebouwd moet worden. En bij dien wederopbouw zijn arbeids
krachten noodig; bij dien wederopbouw constateeren wij een 
nijpend tekort aan arbeidskrachten. Die arbeidskrachten, juist 
de beste, juist de waardevolste, noodzakelijk voor het herstel 
van Nederland, dat vele jaren van algeheele krachtsinspanning 
zijdens ons volk zal vorderen, die arbeidskrachten, die niet 
kunnen gemist worden, wenscht de Regeering naar Indonesië 
uit te zenden! Men vraagt zich met verbijstering af: is dit 
economie? Is dit Staatsbeleid? 

Ik kom tot een ander punt. Wij leven in een tijdsgewricht. 
waarin, ondanks pacta en afspraken, de internationale politiek 
ver van gestabiliseerd is. In de kringen, waaruit de Regeering 
werd geformeerd, geeft men allen dag uiting aan de vrees voor 
nieuwen oorlog! Welnu, Mijnheer de Voorzitter, indien die 
vrees oprecht is, indien men werkelijk een nieuwen wereldbrand 
voorziet, waarin Nederland opnieuw zal worden betrokken, is 
het dan verantwoord ons binnen het Rijk in Europa staand 
leger, dat toch al niet te sterk mag heeten, nog meer te ver
zwakken door daaraan de weerbaarste onderdeden bij wcge van 
uitzending naar Indië te onttrekken ? Van tweeën één: of die 
vrees voor oorlog is waarachtig, of zij is dat niet! Zendt men 
troepen uit, omdat men diep-innerlijk weet, dat er voor oorlog 
geen gevaar bestaat, en men bedoelden angst slechts voorwendt, 
dan zou ik dat een niet nader te qualificeeren, maar totaal on
juiste gedragslijn vinden! Maar vreest men in oprechtheid een 
nieuwen volkerenstrijd en zendt men desondanks de kern van 
de weermacht naar overzeesche gebiedsdcelen, daarmede iedere 
verdedigingsmogelijkheid van het Rijk in Europa illusoir ma
kende, dan geeft de Rcgeering blijk van een hoogst bedenkelijk 
tekort aan Staatsmanschap. 

Een derde opmerking is, dat men door het mi aanbrengen 
van de gewenschte wijziging het karakter van de Grondwet 
miskent. Want in wezen is deze Grondwetswijziging niets anders 
dan gelegenheidswetgeving en zoodanige wetgeving valt eo ipso 
buiten het kader der Grondwet, die van blijvenden aard is, als 
een baken in zee: „Saevis tranquillus in undis". Met dit wezen 
van de Grondwet is onvereenigbaar het aanbrengen van ver
anderingen, die op een gegeven oogenblik om utiliteitsredenen 
opportuun schijnen, maar die in do toekomst om andere redenen 
in hoogo mate inopportuun zonden kunnen zijn! ,,De waan van 
den dag" behoort te blijven buiten de Grondwet! Wie dezen 
stelregel miskent, ondermijnt het ontzag voor en het gezag van 
de Grondwet. 

En ten slotte dit. Een van de kenmerken van den fascisti
schen Staat is, dat men den soldaat niet langer ziet als een met 
rechten bekleed Staatsburger, doch als een willoos onpersoonlijk 
werktuig in handen van de Overheid. In ons zich noemende 
democratisch Staatsbestel, dat in werkelijkheid een verontrus
tende afbrokkeling van den rechtsstaat vertoont, kan men raast 
andere totalitaire tendenties vaststellen een zich allengs sterker 
inanifesteercnde neiging om de burgerrechten der militairen in 
te perken. Ik herinner aan het verbod van bepaalde militaire 
organisaties, het verbod aan militairen tot het bijwonen van 
bepaalde vergaderingen en demonstraties, het verbod betref
fende bepaalde de Regeering onwelgevallige bladen in de kazer
nes. Het eindpunt van deze ontwikkeling is de opheffing van het 
principe van artikel 1012 der Grondwet.' Dit is de laatste erken
ning van den soldaat als burger, als denkend en vrij mensch; 
het laatste bolwerk van zijn democratische rechten, nu men de 
hoofdbeginselen van de Dienstplichtwet heeft uitgeschakeld. 
Zoolang artikel 192 bestaat, kan een Regeering den soldaat ver
bieden te spreken, te lezen, te handelen, zooals hij wil, maal
ais zij de Grondwet eerbiedigt, kan zij hem niet dwinsfen zich 
buiten zijn toestemming te onderwerpen aan uitzending naar 

overzeesche gebiedsdcelen! En daarom moet artikel 192 ge
handhaafd blijven. 

De lange reeks van argumenten, welke ik mocht aanvoeren 
vóór de instandhouding van de bedreigde Grondwetsbepaling, 
moet naar mijn meening den objectieven beoordeelaar van hun 
juistheid overtuigd hebben. 

Brengt nu de Regeering harerzijds nieuwe gezichtspunten 
ter verdediging van het door haar ingenomen standpunt ? De 
Memorie van Toelichting tot het oorspronkelijke wetsontwerp 
no. 207 doet haar naam geen eer aan, want in dit welgeteld 
14 regels lange stuk zoekt men tevergeefs naar een enkel woord 
van adstructie of motiveering. En de Memorie van Toelichting 
tot het thans behandeld wordende wetsontwerp (263) bevat 10 
regels en is nog soberder! De onbevangen lezer van deze stuk
ken zou denken, dat het hier de gewoonste en eenvoudigste 
zaak van de wereld geldt! En zoo wil de Regeering het ook doen 
voorkomen. 

In haar Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer ter ge
legenheid van de behandeling in eerste instantie verklaart de 
Regeering, dat het haar bekend is, dat in 1887 een soortgelijk 
voorstel als het thans aanhangige door de Tweede Kamer is 
afgewezen. Zij voegt daaraan toe: „Het kan echter niet wor
den ontkend, dat de situatie van toen onvergelijkbaar is met 
die van thar. " En daarbij blijft het! Dat is dus een gedachten
gang, analoog aan dien, waaraan bij de behandeling in de Kamer 
van het wetsontwerp Dienstplichtvoorzieningen de Minister van 
Oorlog uiting gaf, toen hij ter weerlegging van de constitutio
neele bezwaren, opgeworpen tegen de toen verlangde onbepaalde 
blanco delegatie, niets anders wist te berde te brengen dan: 
bier is overmacht!; de feitelijke toestand eischt deze schending 
van de Grondwet! 

Nu spreekt de Regeering ten aanzien van de wijziging van 
artikel 192 der Grondwet in gelijken zin: de situatie van nu 
is anders dan die van 1887; de situatie van nu vordert opheffing 
van het betreffende beginsel! Dat is naar mijn meening zuiver 
opportunistisch. Wij weten natuurlijk allen, dat de situatie van 
heden anders is dan die van 1887, indien men wil, onvergelijk
baar is daarmede! Doch daarom gaat het niet! Het gaat er om, 
of de individueele rechtszekerheid, of standaard-burgerrechten, 
die langer dan een eeuw in onze Grondwet verankerd waren, 
nu zonder meer mogen worden opgeheven! En daarop antwoord 
ik: de rechten van het individu, de vrijheden van den Neder
landschen Staatsburger verzetten zich tegen de verlangde ophef
fing, nu, niet minder principieel dan 60 jaar geleden! 

De Regeering zegt, dat naast „de blijvende taken van hand
having van orde en rust, de overneming van de taken, thans 
vervuld door de geallieerde legers, de uitzending van Neder
landsche troepen gebiedt". Deze mededeeling mist feitelijken 
grondslag, want zoowel handhaving van orde en rust, als de 
taakvervulling van de geallieerden: het ontwapenen van 
Jnpansche troepen, is de facto in handen van de Indonesiërs. 
Het is dus onjuist, dat ter verwezenlijking van deze doelstel
lingen Nederlandsche militairen naar Indonesië moeten worden 
uitgezonden! 

Doch al ware het anders, al ware werkelijk in Indonesië de 
aanwezigheid van een Nederlandsche legermacht noodzakelijk, 
dan nog zou art. 192 van de Grondwet niet mogen gewijzigd 
worden! Niet mogen worden gewijzigd op grond van de bewi••t
redenen, hiervoren in den breede door mij opgesomd. Maar 
ook niet behoeven gewijzigd te worden, omdat de wettelijke 
mogelijkheid openstaat vrijwilligers uit te zenden. Bij de in
dienstneming van vrijwilligers kan men zonder grondwettelijk 
bezwaar bepalen, dat zij verplicht zullen zijn „om overal ter 
wereld dienst te doen", waar de Regeering zulk-s noodig acht. 
Een dergelijke bepaling vindt: men in art. 3 van het Koninl 
besluit E 129 van 1 October 1944. Het is niet noodig, dat dienst
plichtigen in Indonesië, naar het woord van generaal Spoor, 
„niet gematigdheid, humor en menschelijkheid" het bloed' van 
onze Rijksgenooten vergieten; indien men in Insulinde lu 
kletter van Nederlandsche wapens wil doen hooren, kan men, 
hoezeer wij ook daartegen protesteeren, vrijwilligers nemen! 

In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer verklaart 
de Regeering, dat „het motief, dat aan het wetsbesluit E 45 
van Juni 1944 een wettelijke grondslag zal moeten worden in
geven, niet dat der Regeering geweest i s" . 

Met deze uitspraak zijn wij tot een uiterst belangrijk punt 
gekomen! Het bij de gratie van het Staatsnoodrecht nog he 
vigeerende besluit van 22 Juni 1944, E 45. 
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Ik zal mij op dit oogenblik niet in een beschouwing begeven 
over de vraag in hoeverre het, anderhalf jaar na het einde van 
den oorlog, één jaar nadat de Staten-Generaal weder werden 
ingesteld, in een rechtsstaat oorbaar is Staatsnoodrecht, hetgeen 
niets anders beteekent dan buitenwettelijk recht en dikwijls 
onwettig recht, in stand te houden. Professor Hussel, professor 
Meyerg en anderen hebben daaromtrent het hunne gezegd. Ik 
zal mij bepalen tot het probleem van het besluit E 45. Gelijk 
bekend, stelt dit besluit buiten, werking de bepaling van art. 
35, lid 1, der Dienstplichtwet, welke overeenkomt met art. 192 
van de Grondwet, en maakt het dus mogelijk uitzending van 
dienstplichtigen der landmacht, zonder dat daarvoor hunnerzijds 
toestemming noodig is, „naar elke plaats, waar hun aanwezig
heid noodzakelijk wordt geacht in het belang van het Konink
rijk". 

Van bijzondere beteekenis ten deze is de considerans, die be
slissend is voor beoordeeling van de bet-eekenis en van de strek
king van dit besluit en van de geldigheid van die strekking. 
Deze considerans luidt: 

„Overwegende, dat de verdediging van het grondgebied 
en de veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden in 
de huidige buitengewone omstandigheden eischen, dat 
dienstplichtigen bij de landmacht, met inbegrip van hen, 
die behooren tot het reservepersoneel, en van hen, die 
een verbintenis als vrijwilliger hebben aangegaan op den 
voet van dienstplichtige, overal heen kunnen worden ge
zonden, waar de vijanden van het Koninkrijk moeten 
worden bestreden, en dat het belang van het Koninkrijk 
derhalve niet gedoogt, dat het zenden van deze dienst
plichtigen naar eenig gebied afhankelijk is van hunne 
toestemming, dan wel dat het beschikken voor dat doel 
over de landmacht van Nederlandsch-Indië en de schut
terijen van Suriname en Curaeao een beletsel zoude vin
den in eenige wettelijke bepaling", — volgen de artikelen 
van het besluit. 

De bewoordingen zelf van de considerans bewijzen over
tuigend, dat het besluit geen rechtskracht meer bezit, omdat 
het zich zelf heeft overleefd. 

Immers, Mijnheer de Voorzitter, de oorlog met Japan, met 
het oog waarop het besluit werd uitgevaardigd, de „huidige" 

SJuni 1944) „buitengewone omstandigheden", in de eonsi
erans gereleveerd, bestaan sinds lang niet meer. Eveneens 

is vervallen het veroischte van „de verdediging van het grond
gebied en de veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden". 
„Vijanden van het Koninkrijk", die „moeten worden be
streden", in den zin van het besluit zijn in Indonesië thans 
niet te vinden. Van een normale oorlogvoering is geen sprake: 
het gaat in wezen uitsluitend om een interne gezagshand
having. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, als men de verklaring der 
Regeering zelf volgt, dat de. uit te zenden troepen in Indone
sië de taak der geallieerden moeten overnemen, mist het 
Koninklijk besluit no. E 45 rechtskracht, want blijkens zijn 
considerans, die ik zoo juist oplas, is dit besluit voor deze 
taak niet ingesteld. 

En nauwkeurig hetzelfde geldt ten aanzien van de aller
laatste taakbepaling door de Regeering in haar Memorie van 
Antwoord van 21 October 1946 aan deze Kamer verkondigd, 
nl. „bij te dragen tot herstel en handhaving van recht en 
veiligheid". Dezen term, „recht en veiligheid", kan ik in de 
considerans van het besluit niet terugvinden. Trouwens, het 
gelieele woord „recht" ontbreekt in dat besluit! Hetgeen mij 
niet verbaast! 

Desondanks zendt men, steunende op dit geen feitelijke 
rechtskracht meer bezittende besluit, onze dienstplichtigen 
te land zonder en tegen hun toestemming naar Indonesië. Dit 
is rechtskundig niets anders dan een volkomen ontoelaatbare 
afwijking van de duidelijk gestelde bewoordingen van een 
Grondwetsbepaling. 

(In den voorgaanden zin i's een door den Voorzitter ontoc
laaHaar geoordeelde uitdrukking door andere woorden ver
vangen.) 

En het opmerkelijke is, dat men bij de behandeling in 
eerste instantie in beide Kamers van het Parlement van meer

dere zijden zich in gelijken en nog scherperen zin dan ik 
zooeven, mocht doen, heelt geuit. In deze Kamer waren het 
de tegenwoordige Minister van Justitie de heer van Maarse
veen, de heer Tilanus, die deswege „in zijn boezem strijd" 
gevoelde, de heer Bierema, de heer Truijen, de heer Schou
ten, de heer Joekes, die van „een duidelijken strijd tusschen 
een geldig Koninklijk besluit en een bepaling van de Grond
wet" sprak, de heer Wagenaar en de heer van der Goes van 
Naters; aan de overzijde de heeren Anema, Pamontjak, Koe
jemans en Donkersloot. 

Dertien sprekers in het Parlement hebben toen in verschil
lende toonaarden en bewoordingen den door handhaving van 
Besluit E 45 bestaanden ongrondwettelijken toestand vast
gesteld, afgekeurd en willen beëindigen. Ook de Regeering wil 
aan deze situatie een einde maken, doch hoe! 

In plaats van, gelijk juridisch in de rede zou liggen, E 45 te 
elimineeren en aldus de Grondwetsschennis op te heffen, wil de 
Regeering juist het omgekeerde doen: het principe van E 45 in 
eere laten voortbestaan en de scheef getrokken Grondwet recht 
trekken door een door haarzelf geschonden onderdeel van essen
tieele beteekenis te amputeeren. 

Niet alleen als politicus, maar ook als jurist kan ik met zulk 
een modus proeedendi geen vrede hebben. 

E n ik moet het bekennen: ik heb met ontsteltenis kennis 
genomen van de woorden, gesproken door den heer Van der 
Goes van Naters, woorden, die door den Minister van Binnen
landsche Zaken in de Eerste Kamer op 14 Mei 1946 met andere, 
termen zijn herhaald en gesanctionneerd, en die aldus luiden: 

„Er zal geen man meer of minder in dienstverband naar 
Indonesië worden gezonden, al of niet met het artikel." 

Dat beteekent dus, dat men, indien de wijziging van artikel 
192 zou worden afgestemd, rustig en openlijk zou voortgaan 
de Grondwet te schenden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben slechts een gematigd bewon
deraar van de geschriften van den zich noemenden „Professor" 
Pootjes, maar ik zou den heer Van der Goes van Naters toch 
de lezing van enkele rake opmerkingen en qualificaties in de 
pennevruchten van dien „leeraar in de hoogere jurisdictie" 
willen aanbevelen! 

De Regeering en verschillende van haar medestanders in het 
Parlement trachten de voorgestelde wijziging van artikel 192 
als onschuldig voor te stellen. Immers, zoolang er niet een op 
het nieuwe artikel gebaseerde wet is gekomen, zou er — in 
abstracto althans — geen nieuwe uitzending kunnen geschieden. 

Indien men het K.B. E 45 uitschakelt, hetgeen men zeer 
nadrukkelijk verklaart niet te willen doen, is dat juist. Maar 
desondanks is deze redeneering misleidend. Immers, de be
oogde verandering van artikel 192 laat onherroepelijk het abso
lute vereischte van toestemming van de belanghebbenden ten 
aanzien van uitzending vervallen. En dat is het punt, waarom 
alles draait. Het is niet de vraag, of er in de toekomst niet 
mogelijkerwijs een op het nieuwe artikel berustende wet zal 
worden afgestemd en dus practisch gevaar voor de dienstplich
tigen te lande zal zijn gekeerd. Het is de vraag, of het geoor
loofd is het volstrekte weigeringsrecht tot uitzending, nu in 
artikel 192 besloten, uit de Grondwet weg te opereeren. Het 
is de vraag, of het geoorloofd is zoodanigen inbreuk op de 
burgerlijke vrijheid, op de rechten van den mensch, die op dat 
moment soldaat heet, te bewerkstelligen. En die vraag beant
woord ik met een onherroepelijk neen! 

Toen in eerste instantie mijn fractiegenoot, de heer de Groot, 
zeide, dat dit wetsontwerp over leven en dood van tienduizen
den jonge mannen beslist, was dat volstrekt niet belachelijk of 
onbegrijpelijk en evenmin onjuist; het was in allen deele be
grijpelijk en juist. Immers, bij de bestaande Grondwet mag 
een Regeering, die dit fundament van ons Staatsbestel respec
teert, onder geen voorwaarde dienstplichtigen te land zonder 
hun toestemming uitzenden. De wijziging van het artikel 
schept de mogelijkheid om dat wel te doen geschieden, opent 
dus den weg voor een uitzending, die aan duizenden, wellicht 
tienduizenden menschenlevens een einde kan maken. En dit 
klemt te meer, wanneer men ziet, welke interpretatie — en 
nu kom ik aan een zeer gewichtig probleem — de Regeering 
wenscht te geven aan het woordje , ,eene" in de uitdrukking 
„krachtens eene wet" . In 1887 verklaarde de toenmalige Regee
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ring zakelijk en onomwonden — ik citeer Zitting 1885—1886, 
Stuk n°. 34, klein n°. 28: 

,,In de eerste alinea wordt uitdrukkelijk gezegd, dat de i 
dienstplichtigen slechts krachtens eene wet buiten Europa 
zullen kunnen worden gezonden, terwijl de voordeelen, hun 
w c e n s die uitzending toe te kennen, blijkens de tweede 
alinea, zullen worden bepaald door de wet. Mocht men 
derhalve ooit noodig achten, dienstplichtigen buiten Europa 
te zenden, dan zal dit niet kunnen geschieden zonder dat 
daartoe bij speciale wet machtiging is verleend." 

Dat beteekent dus een bijzondere wet van geval tot geval, 
derhalve een extra-waarborg, een telkens hernieuwde controle 
van de Volksvertegenwoordiging op datgene, wat de Regeering 
wenscht te doen. 

Nu echter zegt de Regeering bij monde van Minister Beel op 
2 Mei 1946 in deze Kamer, dat bedoelde redactie niet uitsluit, 
„dat de algemeene wet, in casu de Dienstplichtwet, nadere 
regelen stelt ook met betrekking tot deze materie". En deze 
opmerking vinden wij herhaald in de Memorie van Antwoord 
van 21 October 1946. 

Dat is het omgekeerde en dat beteekent het wegvallen van 
een in verschillende omstandigheden naar verschillende maat
staven door het Parlement uit te oefenen toezicht! Dat wil 
dus zeggen een nieuw en niet gering gevaar, in feite een op
heffing van de geruststellende, verzoenende verklaring van de 
Regeering, dat er toch in elk geval een wet noodig is alvorens 
uitzending van dienstplichtigen te land zonder hun toestem
ming plaats vindt. Het is noodzakelijk, zich dit goed te reali
seeren, want het beduidt meer dan op het eerste gezicht 
schijnt. Immers, wanneer ïnen in de Dienstplichtwet een be
paling opneemt, dat uitzending naar Indonesië kan geschieden 
zonder verlof van de betrokkenen, dan kan men evengoed 
artikel 192 geheel schrappen, daar dit dan zinloos is geworden. 
En deze modus procedendi ware ophartiger en duidelijker! 
Maar het gaat niet aan, dat men het woord „eene" interpreteert 
— ik durf zoggen: foutief interpreteert — gebjk de Regeering 
doet en gelijktijdig er zich op beroemt democratisch te zijn, 
omdat men artikel 192 der Grondwet niet schrapt! 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal het hierbij laten. Ik meen 
voldoende te hebben gemotiveerd waarom mijn fractie zich 
van juridisch standpunt tegen de vooi-gestelde wijziging van 
artikel 192 verzet. 

Deze Regeering schendt de Grondwet, zij schendt de heilige 
schrift der juristen en schroomt niet aan te kondigen, dat zij 
die Grondwetsschennis zal voortzetten! 

Moge zij bedenken, dat ook op haar toepasselijk is het 
klassieke woord van de op 1 Mei 1798 in dit land geprocla
meerde Staatsregeling, die zegt: 

„dat het voornaamste bederf van alle Regeeringen ge
legen is in do miskenning der natuurlijke en geheiligde 
rechten van den mensch in de maatschappij". 

De heer Smeenk, lid van de Commissie van Rapporteurs, 
brengt het volgende verslag uit: 

In handen van de commissie zijn gesteld vier adressen van 
het Hoofdbestuur van „De Vredestichters", de Kamer verzoe
kende de Grondwet 1938 te handhaven. 

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

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De heer Romme: Mijnheer de Voorzitter! De uitputtende 
behandeling, die de onderwerpelijke voorstellen tot Grondwets
herziening in de eerste lezing hebben ondervonden, lijkt mij tot 
ecnige kortheid bij deze tweede lezing te manen. Wanneer men 
de omstandigheden vergelijkt, waaronder de eerste en nu de 
tweede behandeling plaats vinden, dan komt men met veel 
moeite tot een niet zeer belangrijk novum, maar toch een 
novum, waaraan anderzijds eenige lichte pikanterie niet is te 
ontzeggen. Het toeval wil nl., dat in deze zelfde zitting, waarin 
wij in tweede lezing de Grondw< {«herziening behandelen, ook 
op de agenda staat een ontwerp van wet, dat bij de eerste 
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(Romroe) 
lezing, hoewel toen nauwelijks verschenen, toch al een rolletji 
heeft gespeeld, met name het ontwerp van wet tot wijziging 
van de artikelen 157 tot en met 166 der Gemeentewet, wa 
wordt voorgesteld de afschaffing van den z.g. dubbelen rai 
Nu heb ik gelezen in het Voorloopig Verslag van deze Kamer 
bij de eerste lezing, dat enkele tegenstanders van de voorge
stelde Grondwetsherziening, met name van de herziening \ 
hoofdstuk XIII , zich er over verwonderen, dat de j!i 
in de Grondwet een orgaan wilde invoeren, de Kamer voor 
Grondwetsherziening, dat in zekeren zin een parallel geacht 
werd van den dubbelen raad, dien men wilde afschaffen. Wie 
het gezegd heeft, weet ik niet; ik vind het alleen aangeteekend 
in het Voorloopig Verslag. Nu rijst de vraag: waar wij straks 
te beslissen krijgen over de amendementen bij dit ontwerp van 
wet no. 197 van ons medelid den heer Algera c.s., die den 
dubbelen raad willen behouden, of wij na deze zitting wellicht 
reden zullen hebben tot het slaken van een kreet van verwon
dering, dat zij, die den dubbelen raad willen behouden, de 
Kamer voor Grondwetsherziening, waarin zij — dat is voor hun 
rekening — in zekeren zin een parallel zien, niet wenschen in 
te voeren. 

Mijn politieke vrienden en ik zijn voornemens onze stem 
aan de beide ontwerpen van wet, die voor ons liggen, te geven, 
en met betrekking tot het ontwerp van wet tot wijziging van 
artikel 192 bestaan wij dat ondanks den rechtschapen oproep 
van den geachten afgevaardigde den heer Stokvis, om terug te 
keeren tot 1887, een oproei), waarmede hij, naar het mij wil 
voorkomen, deze Kamer toch wel eenigszins in haar gevoelig
heid voor reactionnair gefluit overschat. De heer Stokvis heeft 
vele en schoone citaten gegeven uit de behandeling van de 
Grondwetsherziening 1887; hij is daarbij teruggegaan tot de 
bronnen, en hij heeft, als ik het goed heb begrepen, eigenlijk 
gezegd : wanneer daar toen goede communisten waren geweest, 
zouden zij zoo hebben gedaan als toen minder goede commu, 
nisten gedaan hebben, en doe nu toch alsjeblieft in 1940 wat 
wij toch ook reeds in 1887 ons zouden hebben veroorloofd. 

Maar ik geloof, dat dan toch wel geheel en al wordt voorbij
gezien de ontwikkeling van de verhoudingen, die zich sinds 
1887 zeer gelukkig aan het voltrekken is gegaan; een wijziging 
in de verhouding tusselien het Rijk in Europa en het Rijk 
buiten Europa. Ik zal uit den aard der zaak niet citaten her
halen, die door den geachten afgevaardigde den heer Stokvis 
uit de Grondwetsherziening van 1887 naar voren zijn gehaald. 
Ik wil mij alleen veroorloven één citaat te geven, houdende een 
beknopte samenvatting van den gedachtengang, die de Tweede. 
Kamer in 1887 er toe heeft geleid, een overeenkomstig voorstel 
als thans voor ons ligt met betrekking tot de wijziging van 
artikel 192 af te wijzen, een samenvatting, die men kan vinden 
bij Kleintjes in zijn bekende „Handboek over de Staatsinstel
lingen van Nederlandsch-Indië", 2de deel, blz. 566. Hij zegt: 

„De Tweede Kamer wilde van zulk een voorschrift" — 
een overeenkomstig voorschrift als op het oogenblik in 
voorstel voor ons ligt — „niets weten en wel in hoofdzaak', 
omdat de mogelijkheid niet mocht bestaan, dat Neder
landsche dienstplichtigen uitgezonden zouden kunnen 
worden om in een tropisch klimaat te gaan strijden, waar 
het niet de verdediging van den vaderlandschen bodem, 
van eigen huis en haard gold." 

Ik geloof, dat wij ons gelukkig mogen prijzen, dat de ont
wikkeling van de verhoudingen tusschen het Rijksgebied in 
Europa en dat buiten Europa van dien aard is geweest en van 
dien aard is, dat een dergelijke argumentatie, als in 1887 van uit 
de Tweede Kamer heeft geklonken, niet meer kan worden ge
bezigd, omdat zij niet meer opgaat. De verhouding, die de over
zeesche gebieden beschouwt als koloniën, als bezittingen — do 
heer Stokvis heeft het dezen middag nog eens extra beklemtoond 
met die woorden —, bestaat gelukkig niet meer. De overzeesche 
gebiedsdoelen zijn niet meer koloniën, zijn niet meer bezittingen, 
zij zijn deel van het Rijk, niet minder dan het Europeesch; 
van het Rijk. En de bijdrage tot de verdediging van recht en 
vrijheid, zooals de Memorie van Antwoord op het onderhavige 
voorstel het uitdrukt, is ten opzichte van Indië qualitatief even
zeer onze plicht als ten opzichte van Nederland. Voor rechl i n 
vrijheid in Indië moeten wij evengoed offers brengen als voor 
recht en vrijheid hier. 
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Deze wijziging sluit derhalve geheel aan bij deze gelukkige 

ontwikkeling van zaken, een ontwikkeling naar de gelijkwaardig
heid van de gebiedsdeelen van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Daarom zullen wij des te liever aan deze wijziging onze stem 
geven. 

Hetzelfde is in conclusie het geval met betrekking tot het 
andere ontwerp, dat voor ons ligt, en wel dat met betrekking 
tot hoofdstuk dertien van de Grondwet. Laat ik mij ten deze 
ook één citaat mogen veroorloven, van den nog steeds niet over
troffen Staatsrechtsgeleerde prof. Struycken, die in zijn artikel 
,,De Grondwet, haai' karakter en waarde' ' , opgenomen in zijn 
„Verzamelde werken", de vraag st-elt: Hoe moeten Grondwet 
en wet zijn onderscheiden?" Struycken stelt aan dit onder
scheid tweeërlei cisch. 

„Eén negatief kenmerk" — zoo zect hij — „ter onder
scheiding is onmisbaar: het zittend Parlement moet niet 
in staat zijn de Grondwet te wijzigen; de wetgever moet 
verplicht zijn, zich naar de grondwettelijke regelen te dra
gen, gevoelen, dat er een hoogere ordening is dan de zijne; 
één positief kenmerk daarnaast, eisch van democratie, dat 
over veranderingen in de Grondwet het volk zelf, voor zoo
ver politiek mondig, wordt geraadpleegd." 

Mijnheer de Voorzitter! 'Aan deze twee kenmerken, het nega
tieve en het positieve kenmerk, dat Struycken stelt als on
misbaar voor het onderscheiden van Grondwet en wet, vol
doen zoowel de bestaande regeling als de voorgestelde rege
ling. Aan het negatieve kenmerk, het kenmerk dus, dat een 
zittend Parlement niet in staat moet zijn de Grondwet te 
wijzigen, voldoet, naar mijn meening, de nieuwe regeling ge
lijkelijk als de oude en de oude gelijkelijk als de nieuwe. 

Hier is toch het zwaartepunt gelegen in het behoud van 
de tweede lezing. En wanneer de geachte afgevaardigde de 
heer Beernink spreekt van groot respect voor de Grondwet, 
dat hem en zijn politieke vrienden kenmerkt en siert — een 
groot respect, waarvan hij ook zonder twijfel wil aannemen, 
dat het ook bij andere leden van deze hooge vergadering 
wordt aangetroffen —, dan geloof ik, dat de vraag, of wij de 
nieuwe regeling moeten krijgen of de oude regeling moeten 
handhaven, uit het oogpunt van het respect voor de Grondwet 
niet kan worden bekeken, omdat te dezen aanzien de ver
andering er niets toe doet. Of het een beetje gemakkelijker of 
een beetje moeilijker is die Grondwet te wijzigen, ach, Mijn
heer de Voorzitter, dat is een kleinigheid in verhouding tot de 
handhaving van de tweede lezing, wat toch hèt kenmerk is 
van de rigid constitution. Wanneer dan ook aan de overzijde 
van dit Binnenhof bij de eerste lezing een geluid is vernomen, 
waaruit bleek, dat men in deze wijziging zou kunnen zien een 
eersten stap naar de fle.viblc constitution, dan wil ik wel 
zeggen, dat ik mij daarvan losmaak, dat ik dat in redelijk
heid niet knn inzien, en dat voor mij het feit, dat de tweede 
lezing behouden blijft, impliceert, dat de rigid constitution 
in haar volle zwaarte ook bij de nieuwe regeling blijft bestaan, 
en dat wij dientengevolge ook in de nieuwe regeling aan de 
Grondwet den eerbied bewijzen, die aan haar is verschuldigd. 

Is dus in het negatieve kenmerk, dat Struycken stelde, de 
nieuwe regeling niet te onderscheiden van de oude en de oude 
niet van de nieuwe, anders staat het met het positieve ken
merk, dat Struycken onmisbaar noemt, nl. dat het eiscli is 
van democratie," dat over veranderingen van de Grondwet het 
volk zelf, voor zoover politiek mondig, zal worden geraad
pleegd. 

Ik geloof, dat dit positieve element, dat zoowel zit in de 
oude regeling als in de nieuwe, toch in elk van deze beide 
regelingen verschillend naar voren komt. De vraag rijst dan: 
komen dit positieve element, die eisch van democratie, die 
raadpleging van het volk beter tot hun recht in de bestaande 
regeling dan in de nieuwe regeling ? 

Mijn^antwoord op die vraag luidt, dat bij de voorgestelde 
reeelin^ het positieve element beter tot zijn recht kan komen 
—" ik zeg niet zal komen — dan in de bestaande regeling. 
Waarom? Als ik het goed zie. dan is er in de bestaande rege
ling een zeker vrijheidsgemis bij het volk om zich uit te spreken 
over de veranderingen in de Grondwet. Wanneer in de be
staande regeling naar aanleiding van een Grondwetsherziening 
dr Kamer wordt ontbonden en verkiezingen plaats vinden. 
hetzij dat die samenvallen niet periodieke verkiezingen, hetzij 

(Romme e. a.) 

De heer Zandt: Mijnheer de Voorzitter! Het wetsontwerp 
„Verandering in de Grondwet" geeft mij geen aanleiding tot 
breede beschouwingen. Dit wetsontwerp toch is in eerste instan
tie breedvoerig in de Kamers behandeld en ik acht het daarom 
niet noodig nogmaals nader in bijzonderheden te treden. Wat 
de verandering van artikel 192 van de Grondwet betreft, de 
troepenzending naar Indië heeft reeds plaats gehad. Wij zijn 
er van overtuigd, dat het noodzakelijk is, dat deze aangelegen
heid wettelijk geregeld wordt, al stuit het bij ons op ?.eer ernstige 
bezwaren, dat daarbij militairen, die niet ingeënt wcnschen te 

dat zij daarvan gescheiden zijn, chronologisch gezien, dan 
wordt het volk geplaatst voor de stemming over een complex, 
dan wordt aan het volk voorgelegd, zich te uiten over de 
Grondwetsherziening en tevens zich tegelijkertijd te uiten over 
het algemeene politieke beleid. Dat beteekent dus, dat het 
volk bij het uitbrengen van zijn stem moet afwegen, waarover 
het zijn stem zal uitbrengen, of men zijn stem zal uitbrengen 
over de Grondwetsherziening of over het algemeene politieke 
beleid, of over beide. Wanneer tusschen het specifieke punt, 
van Grondwetsherziening en het algemeene punt van het poli
tieke beleid een controverse zou bestaan — die niet ondenk
baar is —, dan moet in het bestaande stelsel het volk zelf kie
zen, of het zijn stem, zal laten bepalen door de overwegingen van 
Grondwetsherziening of door overwegingen van algemeene poli
tiek beleid. Bij de nieuwe regeling wordt, naar mijn gevoelen, 
de vrijheid, die het volk bij de bestaande regeling mist, de 
vrijheid zich uit te spreken over de Grondwetsherziening, ge
opend. Immers, de Kamer voor Grondwetsherziening wordt ge
kozen alleen ter beslissing van het specifieke punt der Grond
wetsherziening. 

Of, wanneer deze herziening inderdaad nieuwe Grondwet zal 
zijn geworden, het volk die nieuwe vrijheid ook inderdaad zal 
paan gebruiken, hebben wij op dit oogenblik af te wachten. 
Dat hangt af van de reactie van de maatschappelijke krachten 
op de nieuwe regeling, zooals zij hier wordt gemaakt. Men 
kan zicli voorstellen een zoodanige organisatie van de verkie
zing, dat de maatschappelijke krachten dit specifieke punt, 
Grondwetsherziening, toch weer op den achtergrond dringen 
en het algemeene politieke beleid naar voren treedt. Maar men 
kan zich ook het omgekeerde voorstellen, dat bij die verkiezin
gen het algemeene politieke beleid naar den achtergrond wordt 
geschoven en het specifieke punt, de Grondwetsherziening, naar 
voren zal dringen. Als voorbeeld zou ik willen noemen, voor de 
mogelijkheid van het onderscheiden karakter van deze ver
kiezingen, een lijstenverbinding tusschen verschillende poli
tieke partijen met het oog op een zoo sterk mogelijke afvaardi
ging naar de Kamer voor Grondwetsherziening, een zoo sterk 
mogelijke afvaardiging vóór of tegen die bepaalde aanhangige 
G rondwetsherziening. 

In dit verband moge ik een enkele opmerking maken naar 
aanleiding van de in dit verband niet geheel ongowichtige be
paling, die het lidmaatschap van de Kamer voor Grondwets
herziening cencrzijds en het lidmaatschap van de Eerste en 
Tweede Kamer der Staten-Generaal anderzijds niet onverecnig
baar verklaart. Ik geloof, dat dit al met al een wijze bepaling 
is. Maar in het verband van die goede reactie van de maat
schappelijke krachten op deze nieuwe regeling hoop ik, dat 
men er in het maatschappelijk milieu op uit zal zijn, om aan 
die verkiezingen een ander aanzien te geven dan aan de ver
kiezingen voor de Tweede Kamer; dat men met name aan 
de verkiezingen voor dat specifieke punt een ander aanzien zal 
geven ook op deze wijze, dat men gebruik zal maken niet alleen 
van de vereenigbaarheid van de genoemde lidmaatschappen, 
maar ook van de mogelijkheid om voor de Kamer voor Grond
wetsherziening andere figuren te kiezen naast en behalve die, 
welke men aantreft in de beide Kamers van de Staten-Generaal. 

Wat intusschen ook het gebruik van de maatschappelijke 
krachten zal zijn, dat zij van de nieuwe regeling zullen maken, 
de regeling zelf biedt haar een ruimte, geeft aan de burgers 
een vrijheid, die zij bij de andere regeling missen. Daarom zal 
het mij inderdaad verheugen, wanneer het voorstel wordt aan
vaard, omdat deze aanvaarding beteekent, dat door den Staat 
aan rle maatschappelijke krachten mogelijkheden worden ge
boden, die deze maatschappelijke krachten thans ontberen, 
die zij meer ontberen dan door het Staatsbelang wordt ge
eischt, die zij misschien zelfs meer ontberen dan met het 
Staatsbelang vercenigbaar is. 
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worden, geïsoleerd zullen worden. Wij hopen echter, dat deze 
isolatie alsnog zal worden opgeheven, hetgeen wij dringend ge
boden achten en. ook beschouwen in overeenstemming met de 
huidige Nederlandsche wetgeving te zijn, waarbij de verplichte 
vaccinatie vanwege de vele sterfgevallen, die hierbij voorvielen, 
opgeheven moest worden. Blijkt dit in de toekomst niet het 
geval te zijn, dan zullen wij gedwongen worden onze houding in 
(lezen nader te bepalen. Vandaag nog ontving ik niet minder 
dan drie brieven met klachten betreffende de vaccinatie in het 
leger, welke melding maken van onwettige en ongeoorloofde han
delingen, die daarbij plaats gegrepen hebben. Een militair, zoo 
werd in een dezer brieven medegedeeld, die besliste gewetens
bezwaren tegen de inenting had, is nota bene ingeënt geworden, 
terwijl hij sliep. Ik vind dit zoo ergerlijk, dat ik voor zulk een 
handelwijze moeilijk een parlementair woord kan vinden. Deze 
man is bovendien nog ten gevolge van de vaccinatie vrij ernstig 
ziek geworden. Dit voorval is m.i. zulk een ergerlijke inbreuk 
op de Nederlandsche wetgeving, dat het mij voorkomt, dat de 
Minister hier handelend moet ingrijpen. 

Wij vinden toch hetgeen heden ten dage ten aanzien van de 
vaccinatie bij de troepen, die naar Indië worden gezonden, voor
valt een gruwel, en niet minder dan een gruwel! Daaraan dient 
beslist een einde te worden gemaakt. Ik gevoel, dat de behande
ling van dit wetsontwerp niet toelaat hierover in den breede te 
gaan spreken,, doch wij vinden dit zoo ernstig, dat wij in het 
vervolg bij de bepaling van onze stem met de ergerlijke vac
cinatiopraktijken terdege rekening zullen houden. 

Wat de wijziging van artikel 203 betreft, daartegen hebben 
wij het bezwaar, dat er dientengevolge allerlei staatsrechtelijke 
moeilijkheden kunnen ontstaan. Wij zijn van oordeel, dat de 
stabiliteit in onze hoogste Staatswet beter gehandhaafd zal 
blijven, indien de huidige regeling van kracht blijft. Als die ver
andering in de Grondwet zou gaan in de richting van de door 
ons beleden beginselen overeenkomstig het onveranderde arti
kel 3G der aloude Nederlandsche geloofsbelijdenis, dan zouden 
wij die verandering toejuichen. Doch dit zal helaas nipt het 
geval zijn. Wij vreezen daarentegen nog verslechtering van de 
Grondwet bij de voorgestelde wijziging. 

Bovendien zouden wij van den Minister nog gaarne vernemen, 
wat hij zich voorstelt wat zal gebeuren., indien, nadat de Tweede 
en Eerste Kamer de Grondwetsherziening hebben aangenomen, 
de Kamer voor Grondwetsherziening, die dan nader over de 
Grondwetswijziging zal hebben te beslissen, deze verwerpt. 

Het ligt voor de hand, dat, ingeval zulks het geval zal zijn, 
er toch een Kamerontbinding zal plaats hebben., hetgeen met 
veel minder kosten en omhaal direct had kunnen plaats vinden. 

Alles te zamen genomen, zal de Minister overtuigende argu
menten moeten aanvoeren, willen wij onze stem alsnog vóór de 
wijziging van artikel 203 uitbrengen. 

De hoor Korthals: Mijnheer de Voorzitter! Ik meen goed te 
doen, mede om een herhaling van het in het voorjaar gehouden 
debat te voorkomen, hetgeen mijn fractiegenooten en ik te 
zeggen hebben in zoo beknopt mogelijken vorm weer te geven. 

In de eerste plaats staan wij geroepen tot het geven van een 
oordeel over de te volgen procedure bij Grondwetsherziening. 
Met de Regeering zijn wij van oordeel, dat raadpleging van het 
volk moet geschieden en verder zijn wij mèt de Begeering van 
meening, dat een gequalificeerde meerderheid moet worden be
haald bij de zoogenaamde tweede lezing, wanneer dus de be
oogde wijziging moet worden tot stand gebracht. Uitgaande 
van deze twee preamissen, blijft echter verschil van inzicht 
mogelijk over de vraag, hoe men zulks nu in concreto zal uit
werken. De thans bestaande regeling — welke ook aan de weder
zijds gestelde eischeu voldoet — heeft echter volgens de Be
geering bezwaren. In hoofdzaak ziet zij die in het feit, dat bij 
handhaving van het thans in de Grondwet verankerde systeem 
bij de verkiezingen voor de nieuwe Kamers de vraag, hoe men 
over de dan aanhangige Grondwetsherziening denkt, zou worden 
teruggedrongen door de inzichten betreffende den algemeen te 
volgen politleken koers, dien de kiezers in de aanstaande parle
mentaire periode willen gevolgd zien. 

Voorts wordt een tusscheniijdsche ontbinding uit oen oogpunt 
van continuïteit van het Staatsbeleid ongewensoht geacht. 

Om nu deze bezwaren te vermijden, is voorgesteld een Kamer 
van Grondwetsherziening, welke dan — nadat de Tweede en 
Eerste Kamer in eerste lezing zullen hebben uitgesproken, dat 

(Korthals) 

er grond is om de beoogde Grondwetsherziening in overweging 
te nemen — in tweede lezing de wijzigingen zelf zal behandelen. 

Het voorgestelde moge in menig opzicht aantrekkelijk zijn, 
naar het oordeel mijner fractie overwegen de nadeelen en het 
thans geldende systeem wordt door ons deugdzamer geacht. De 
tegen dit laatstbedoelde systeem geopperde bezwaren kunnen 
wij jui.st in de huidige omstandigheden minder aanvaarden clan 
in meer normale tijden. Mijnheer de \oorzit ter! Wij leven in 
een tijd, waarin vernieuwing op velerlei gebied door de groore 
meerderheid van ons volk wordt gewenseht. Deze vernieuwings
drang zal mede zijn weerslag vinden in wijzigingen, we'.kc in de 
Grondwet zullen worden aangebracht. Bij wijziging van de 
Grondwet zal het niet alleen om wijzigingen van formeelen 
aard, maar veelal om wijzigingen gaan, die beoordeeld zullen 
worden op hun materieelen inhoud. Dat wil zeggen: het 
gaat wel degelijk mede om de algemeene beginselen van poli
tiek. Het is daarom een volkomen onjuiste meening, indien 
men het huidige systeem als bezwaar meent te kunnen aan
rekenen., dat bij de verkiezingen voor de nieuwe Kamers de 
opvattingen over de Grondwetsherziening niet dominoeren en 
worden verweven met de opvattingen over de algemeene poli
tieke lijn, welke men voor de toekomst wenscht. Deze twee 
elementen kan men nu eenmaal niet scheiden. Of heeft men 
zich mogelijk de illusie gemaakt, dat het bij de verkiezingen 
voor de Grondwetskamer anders zou gaan? Zeker, de Grond
wetsherziening zal hier misschien meer op den voorgrond 
worden geschoven, maar men vestige niet den indruk alsof hier 
de algemeene politiek niet bij te pas zal komen. Het zal slechts 
een accentverschil zijn, en wij kunnen ons ook zeer wel de si
tuatie indenken, dat juist ook bij verkiezingen voor de Tweede 
Kamer bijv. de aanhangige Grondwetsherziening, zon die van 
ingrijpenden aard zal zijn, evenzeer op den voorgrond wordt 
gesteld. 

De waarde van het eerste argument tegen het thans geldende 
systeem kan onzerzijds dan ook niet worden ingezien. 

Thans de quaestie van de continuïteit in het Staatsbeleid. 
Niemand zal willen ontkennen, dat zulks van eminent belang is. 
Maar wij willen toch den wensch uitspreken, dat de Grondwets
wijzigingen ons niet bij stukjes en beetjes ter behandeling zullen 
worden voorgelegd, maar dat gestreefd zal worden naar krachtige 
brokstukken. 

Verder zou ik willen opmerken, dat de inschuiving van de 
Kamer voor de Grondwetsherziening gevolgen kan hebben, welke 
voor een gezonde ontwikkeling ook bezwaren hebben kan. Ik 
doel hier op het feit, dat de samenstelling dezer Kamer af
wijkt van de samenstelling van Tweede en Eerste Kamer. Men 
heeft zich bij de vroeger over deze quaestie gevoerde gedacü
tenwisseling verdiept in de vraag, wat dan de gevolgen zouden 
zijn. Voor mij ligt het bezwaar hierin, dat een aanhangig ge
maakte en aan het volk mede ter beoordceling voorgelegde 
Grondwetsherziening — een concretiseering dus van bepaalde 
wenschcn — in de politieke inzichten van het volk belangrijke 
wijzigingen kan hebben gebracht, die dan wel in de Grond
wetskamer tot uitdrukking komen, maar niet haar weerslag 
vinden in de normale Volksvertegenwoordiging. Zulks acht ik 
onjuist. En hoezeer ik continuïteit van gewicht acht, voor mij 
is zuivere representatie van de in het volk levende gedachten 
van hooger orde. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans tot het vraagstuk .' r 
gequalificeerde meerderheid. In zijn rede in de Eerste Kamer 
op 14 Mei van dit jaar heeft de heer Minister van Binnen
landsehe Zaken, thans tevens Minister-President, o.m. het 
volgende gezegd: 

,,De geachte afgevaardigde de heer Anenm heeft oo}< 
nog gesproken over de gequalificeerde meerderheid, die 
zal worden gebracht van 2/3 op 3/5. Ik moge in dit ver
band nog even naar voren brengen een uitlating van pi 
van Hamel, die schrijft: 

„Het is een nare verslapping en misvatting van 
mcerderheidsboginscl, dat niet ten slotte hei i 
quorum een onverbrekelijke eisch is. Dit )ei'< nt 
sterkeren drang tot aanwezigheid en schept een b 
waarborg voor besluiten." 

„Wonderlijk", zegu van Hamel, ,,dat de voltalligh< i<! 
van het betreffende lichaam een zaak van ondergeschikt 
belang wordt geacht." 

file:///oorzitter
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Hierop ging de Minister voort: 

,,De Regeering heeft voorgesteld, dat in tweede lezing 
noodig zou zijn een meerderheid van 3/5 van het werke
lijk volgens de Grondwet voorgeschreven aantal leden. Ik 
kan niet inzien, dat tegen dit punt bezwaar kan worden 
gemaakt. Het komt mij voor, dat dit punt een werkelijke 
verbetering is met betrekking tot de bestaande regeling." 

Hierbij kunnen de volgende kantteekeningen worden gemaakt. 
Het beroep op de uitlating van prof. van Hamel is volkomen 
juist. Inderdaad levert „het echte quorum" den eenig zuiveren 
grondslag op voor het meerderheidsbeginsel en is liet ,,onechte 
quorum' — juist waar het gaat om iets zoo gewichtigs als 
Grondwetsveranderingen — een flexibele verzwakking van het 
beginsel der gequalificeerde meerderheid. Hieruit volgt echter 
onafwijsbaar, dat van Hamel de door de Grondwet geëischte 
meerderheid van 2/3 wenschte te behouden bij toepassing van 
het echte quorum. Anders immers zou zijn uitlating geen zin 
hebben gehad. Hij was er zeker de man niet naar om e enerzijds 
het echte quorum te eischen en anderzijds aan het absentisme 
te gemoet te komen door de gequalificeerde meerderheid te 
verkleinen. Want wat kan anders de beteekenis zijn van het 
terugbrengen van de gequalificeerde meerderheid van "i '8 op 3/5? 

Indien inderdaad geen andere beteekenis hieraan kon wor
den gehecht, kan dus tegen dit punt wel degelijk bezwaar 
wolden gemaakt. Prof. van Hamel zou dit stellig ook hebben 
gedaan als consequentie van zijn opvatting, fin nog minder zou 
hij de meening van den heer Minister-President hebben onder
schreven, dat dit punt een werkelijke verbetering is met be
trekking tot de bestaande regeling. 

Het schijnt wel onmiskenbaar, dat het terugbrengen van de 
gequalificeerde meerderheid van 2/3 op 3/5 bij voltallig op
komen van d© Kamer een zeer belangrijke inbreuk kan op
leveren op de stabiliteit van de Grondwet. Zeven stemmen 
verschil kan immers bij bepaalde politieke constellaties naar ons 
oordeel (en hier spreek ik mede namens mijn politieke vrienden) 
groote gevaren voor het Koninkrijk medebrengen. 

Dit punt is voor ons zwaarwichtig, omdat naar onze meening 
een Grondwetswijziging moet steunen op staatkundige gedach
ten, welke in ruimen kring zijn aanvaard, en niet op wenschen 
van toevallige meerderheden of op compromissen van politieke 
partijen. Een Grondwetsherziening moet leven in het volk, en 
wijzigingen, die geen weerklank vinden in het volksleven, dragen 
niet bij tot de versteviging van het fundament van den Staat, 
maar ondergraven dit. Daarom dient, naar onze meening, een 
Grondwetwijziging slechts tot stand te komen met een behoorlijk 
gequalificeerde meerderheid en dient alles nagelaten te worden 
om deze vereischte gequalificeerde meerderheid te verzwakken. 

De jongste historie in Frankrijk ten aanzien van de nieuwe 
Fransche Grondwet is op dit punt leerzaam. Het ontwerp — 
een compromis van de drie grootste politieke partijen — ver
wierf in de Constituante wel is waar een groote meei'derhckl. 
maar het Fransche volk heeft het slechts met geringe meerderheid 
aanvaard. In feite heeft slechts 37 pet. van het Fransche volk 
zijn instemming met dit ontwerp-Grondwet te kennen gegeven 
en wat zien wij nu gebeuren? Dat de grootste politieke partij 
in Frankrijk »— de M.R.P. — als eerste punt op haar verkie
zingsprogram voor de a.s. Parlementsverkiezing plaatst: 
Grondwetswijziging! Dit illustreert onze zienswijze, dat Grond
wetswijzigingen niet vastgesteld kunnen worden door betrekkelijk 
kleine meerderheden en daarom kunnen wij onze stem niet 
geven aan een verzwakking van de vereischte gequalificeerde 
meerderheid. Grondwetsherziening moet niet een blijvend strijd
punt worden in ons Staatsbestel, daar dit het gezag van de 
Grondwet zou ondermijnen. 

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, wil ik medcdeelen, dat 
mijn fractiegenooten en ik ons wel kunnen vereenigen met de 
voorgestelde redactie van artikel 102 der Grondwet. 

De heer van der Goes van Naters: Mijnheer de Voorzitter! 
De beide voorstellen betreffende hoofdstuk XII I en artikel 102 
van de Grondwet zijn in één beschouwing betrokken. Dat kan 
ook heel goed. Maar er is toch verschil in tendenz, :n teneur, 

;-hen die beide voorstellen. Ik zou willen zeggen, dal hel 
voorstel betreffende hoofdstuk XIII verwijst naar de toekomst 
en het voorstel betreffende artikel 102 toch eigenlijk in het 
verleden wortelt. Men kan zeggen, dat het een liquidatie van 
het verleden beteekent. 

(van der Goes van Naters) 
Hoofdstuk XIII is meer actueel geworden dan het in eerste 

lezing was sinds het besluit van den wapenstilstand in Indonesië. 
Men kan verwachten, dat inderdaad de mogelijkheid bestaat, 
dat de spoedige schepping van een nieuwe rechtsorde — dit zijn 
de woorden, die in de Wet Commissie-Generaal als doelsaan
duiding zijn gebezigd — ten aanzien van Indonesië een feit 
moet zijn, hetgeen natuurlijk zijn weerslag zal vinden in ie 
Nf.derlandsche Grondwet. Dat scheppen van een nieuwe rechts
orde zal spoedig kunnen geschieden, hopenlijk. Maar dat behoeft 
zeker niet vluchtig te gebeuren, wanneer dat geschiedt volgens 
de nieuwe procedure. Het is toch niet zoo — ik meen, dat dit 
een van de zorgen was van den heer Beernink —, dat nu de 
Grondwet zal worden gedegradeerd tot een gewone wet. Ik heb 
trouwens eigenlijk nooit begrepen, waarom men zou moeten 
spreken van een „degradatie" tot een gewone wet, want een 
gewone wet is ook maar niet zóó iets; dat is ook een zeer bijzon
der ding! 

Men wil echter een extra garantie, men wil een extra wijze 
van behandeling hebben en men wil een gequalificeerde meerder
heid hebben. Al deze dingen zullen ook in het nieuwe ontwerp 
aanwezig zijn. Ik heb juist van den heer Korthals vernomen, 
dat hij een meerderheid van 3/5 van het totaal aantal leden een 
minder goede gequalificeerde meerderheid vindt dan 2/3 van de 
uitgebrachte stemmen. Ik neem aan, dat de stemming, die wij 
straks zullen hebben, zal bewijzen, dat dit verschil toch eigenlijk 
maar miniem is. 

Ik herinner mij, dat in eerste lezing van dit wetsontwerp de 
heer Wagenaar heeft gesteld, dat er eigenlijk zou moeten staan, 
dat de Pegcering dient af te treden, als die vereischte meerder
heid niet verkregen was. 

Nu zal het bij Grondwetsherziening ook in de toekomst soms 
kunnen gaan over detailpunten, punten van niet onmiddellijk 
groot politiek beleid, maar waarin toch de Grondwet zal moeten 
worden herzien. Dan zal niemand, geloof ik, eischen, dat de 
Regeering aftreedt, wanneer niet die 3/5 meerderheid niet zal 
zijn verkregen. Maar soms zal het over zeer belangrijke dingen 
gaan en dat kan wel eens zeer binnenkort het geval zijn. Wan
neer dan blijkt, dat die vereischte meerderheid niet verkregen 
wordt in dat nieuwgekozen lichaam, dan is er niet zoozeer 
sprake van een spanning tusschen de Regeering en die Grond
wetskamer als wel tusschen de gewone vertegenwoordiging — 
de Tweede en de Eerste Kamer — en die Grondwetskamer, en 
dan zal het dus lang niet altijd zóó zijn, dat de Regeering moet 
aftreden. Dan zou het zeer goed denkbaar zijn, dat de Kamers 
ontbonden zouden moeten, worden. 

Ik acht dit inderdaad, wanneer de nieuwe verkiezingen voor 
de Grondwetskamer blijk geven van een zeer belangrijke ver
schuiving in het rechtsbewustzijn van het volk, zeer goed denk
baar en redelijk, maar men kan dit niet vastleggen, omdat het 
bij onbelangrijker dingen niet noodig is en altijd de keuze moet 
blijven bestaan: zal de Regeering moeten aftreden of zullen de 
Kamers moeten worden ontbonden? 

Men. kan dit niet vastleggen. Het is een quaestie van politiek 
beleid hoe men de spanning wegneemt, en ik meen dus inder
daad, dat dit niet in de wet moet staan. 

Ik meen dit te moeten opmerken, omdat het van den kant 
van den heer Wagenaar het eenige bezwaar wordt geacht om 
hiervóór te stemmen. Ik meen, dat het zoo staat, dat wie 
spoedig een rechtshervorming wil — en wij weten allemaal, dat 
daarvoor in de eerste plaats actueel is de quaestie van Indo
nesië — zich hiervóór moet verklaren. 

Over het art. 192 wil ik ook graag nog een paar opmerkingen, 
maken. Dat is dus, zooals ik het genoemd heb, iets, dat kan 
worden beschouwd als een liquidatie van het verleden. Het is 
op het oogenblik zoo, dat de Nederlandsche troepen in het ver
band 'van de U.N.O. eventueel overal heen kunnen worden ge
zonden, waar het noodig is, maar niet naar Indonesië. Dit is 
eigenlijk de eenige plek op de wereld, waar zij formeel, volgens 
de Grondwet, niet zouden kunnen, komen. Materieel is het zoo 
— er is hier al voldoende over gesproken en ik zal er niet verder 
op ingaan —, dat de Regeering op het oogenblik beslist, of er 
troepen naar Indonesië gaan, en hoeveel troepen er heengaan 
en met welke doeleinden. Zoo zijn de feiten, en wat wij uit een 
oogpunt van democratie nu toch zeer gewenscht vinden, is, dat 
deze beslissing mi in laatste instantie wordt verlegd van de 
Regeering naar de Kamers. Dit heeft de Regeering zelf zoo voor
gesteld. Het is uit een oogpunt van democratie dus zeer aan
vaardbaar, en, over iets anders gaat het op het oogenblik eigenlijk 



Vel 31 111 Tweede Kame er 

8ste VERGADEE1NG. — 30 OCTOBER 1946. 

263. Verandering in de Grondwet, enz. 

(van der Goes van Naters e. a.) 

niet. Dit beteekent dus, dat de Kamer als een rem zal kunnen 
werken tegen verder gaande militaire plannen, waartegen nu die 
rem niet bestaat. De Kamer zal dan kunnen toezien, dat men 
niet verder gaat bij voorbeeld dan in de wapenstilstandsbepa
lingen is omschreven, dus dan de vervanging van de Engelsche 
troepen door Nederlandsche troepen, en niet meer. Hier is dus 
voor al degenen, die deze nieuwe rechtsorde willen, een verheu
gende garantie, door de Eegeering zelf voorgesteld, en iets, wat, 
lijkt mij, uit het oogpunt van democratie zeer sterk moet worden 
toegejuicht. 

Het spreekt vanzelf, Mijnheer de Voorzitter, dat dit effect 
vooral volledig zal zijn, wanneer aan de woorden van de wet de 
bcleekenis wordt toegekend, die de heer Stokvis naar mijn 
meening t-e recht er in heeft gelegd, nl. dat er inderdaad voor 
ieder geval een wet moet komen, een lex specialis. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat het zaak is — buiten 
dit wetsontwerp om, doch, als men het zoo wil stellen, ter com
pensatie van het wetsontwerp —, dait gevoeligheden in Indonesië 
aan Indonesischen kant worden vermeden, waar het ook mogelijk 
is. 

Nog eens gezegd: die gevoeligheden liggen elders. Wat de 
laatste periode betreft', het incident, dat naar mijn meening 
niet noodig is geweest, van het tegenhouden van generaal Soedir
mnn; wat nu wordt gemeld : het afrukken van rood-witte vlaggen 
in Buitenzorg, dat nu onder beheer van de Nederlandsche troe
pen staat; dergelijke dingen, die toch wel diep invreten, zouden 
kunnen voorkomen worden; de militaire censuur, die er is op de 
voorlichting in Indonesië en, zooals vanzelf spreekt, op de voor
lichting, zooals die komt in het gebied van de republiek, zoo, dat 
vooruitstrevende bladen, die op het standpunt van de Regeering 
staan, daar niet worden toegelaten. Dat nemen wij zeer hoog op, 
dat vind ik zeer bedenkelijk. Wij hebben dat vermoed, tot ails 
feit kwam de officieele brief van het Indische Roode Kruis, dat 
rapport heeft uitgebracht. Nu weten wij het zeker. 

Ik zou het buitengewoon op prijs stellen, duidelijk van de Re
geering te hooren, hoe men daarover denkt en of men er een 
einde aan wil maken, dat niet alleen wij, maar ook de Regeering 
zelf, onder een dictatuur staan van die nooge militairen in Indo
nesië. Zoo lijkt het, want het zal zeker niet de bedoeling van de 
Regeering zijn, dat de bladen, die de Regeering steunen, worden 
geweerd. Dan moet het maar hard tegen hard gaan en moeten 
de heeren, die dit op hun geweten hebben, er maar uit! 

Ik geloof, dat dit veel belangrijker is uit het oogpunt van 
goede verhoudingen dan zelfs een kwaadaardig interpreteeren 
van artikel 192 zou kunnen zijn. 

Er is echter geen enkele reden om artikel 192 kwaadaardig te 
interpreteeren; het sluit aan bij de feiten van de Commissie
Generaal en den wapenstilstand. 

In 1887, het jaartal waaraan do heer Stokvis zich met groote 
piëteit heeft vastgeklemd, kon dit tegen de feiten van de demo
cratie ingaan; nu echter is het betrekken vam den wetgever in 
deze materie een consequentie van de democratie, zeker verge
leken met den toestand van de noodverordening van het oogen
blik. 

Mijn politieke vrienden en ik zullen dan ook vóór dit wetsont
werp stemmen. Wij weten, welke consequentie dat inhoudt, nl. 
deze, dat in Indonesië allen, die hopen op een geheel nieuwe 
rechtsorde, nu gerust zullen zijn, omdat wij hiervóór zullen 
stemmen. Van deze verantwoordelijkheid zijn wij ons terdege 
bewust en juist daarom is het onze plicht, en zullen wij dien 
plicht ook vervullen, om er voor te blijven waken, dat er geen 
dingen meer in Indonesië gebeuren, die zelfs maar den schijn 
zouden kunnen hebben van de klok terug te zetten. 

De heer de Groot: Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof te 
mogen zeggen, dat de argumenten, waarmee mijn fractie zich bij 
de met ongekende haast gevoerde eerste behandeling van dit 
ontwerp tot Grondwetswijziging in het bijzonder tegen de wijzi
ging van art. 192 heeft verzet, sindsdien door de feiten ten volle 
zijn bevestigd. 

Deze argumenten kwamen in hoofdzaak hierop neer, dat in 
dit artikel het grondrecht is vastgelegd, dat geen burgers van 
ons land verplicht kunnen worden militairen dienst in de kolo
niën te verrichten en, zooals in den tegenwoordigen toestand, 
voor een kolonialen oorlog te worden ingezet. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 194(3—1947. — I I . 

(de Groot) 
Van de zijde van eenige voorstanders van deze Grondwets

wijziging is daartegen ingebracht, dat onze troepen in Indonesië 
slechts een politie-taak te vervullen hadden, o.a. het ontwape
nen van de aldaar aanwezige Japanners. 

Verder, dat er geen sprake was van een kolonialen oorlog en 
dat daarvan ook in de toekomst geen sprake zou zijn. 

De gebeurtenissen echter hebben sindsdien bewezen, dat zulke 
drogredenen slechts dienen moeten om de brutale werkelijkheid 
te verbergen. 

Sinds den 2den Mei, den datum, waarop de eerste behandeling 
van dit ontwerp plaats vond, hebben er in Indonesië bijna onaf
gebroken oorlogshandelingen plaats gehad. 

Als belangrijkste feiten van recenten datum wil ik slechts 
noemen het aanvallen van Indonesische troepenconcentraties bij 
Bandoeng door middel van Anglo-Nederlandsche bommenwer
pers en het uithongeren van de bevolking van Madoera door 
middel van de blokkade ter zee, uitgevoerd door de Anglo-Neder
landsche zeestrijdkrachten. 

Ik laat nog ter zijde de voortdurende schermutselingen, die, 
naar uit brieven van militairen aan het blad ,,De Waarheid" 
blijkt, soms zeer bloedig kunnen zijn en waarbij door sommige 
troepenonderdeelen van het Nederlandsche leger wordt opge
treden op een wijze, die men van dit leger niet zou hebben ver
wacht. 

Het spel met de woorden „politie-taak" en „herstel van 
rust en orde", waarmee dit optreden der Nederlandsche troepen 
gerechtvaardigd wordt, herinnert mij aan de wijze, waarop des
tijds Japan meer dan tien jaar het Chineesche volk bcoorlogde, 
terwijl de toenmalige Japansche Regeering nooit anders dan over 
een „incident" wenschte te spreken. 

De zaak is, dat het hier in Indonesië geen oorlog betreft in den 
„normalen" zin van het woord, doch dat hier een koloniale 
oorlog wordt gevoerd, waaraan geen officieele oorlogsverklaring 
pleegt vooraf te caan en die ook meestal niet aan welafgeteekende 
fronten, doch in do gedaante van een guerilla wordt uitge
vochten. 

De bedoelingen, die aan het militaire optreden van de Neder
landsche strijdkrachten in Indonesië ten grondslag liggen, kwa
men dan ook, zij het ongewild, zeer duidelijk aan het licht in de 
uitlating van generaal Spoor tijdens een persconferentie, waarbij 
hij volgens een Reuter-bericht van 8 Augustus verklaard heeft, 
dat zelfs na het sluiten van de door de Nederlandsche Regoevinjr 
nagestreefde overeenkomst de troepen vijf jaren zullen noodig 
hebben alleen al voor de pacificatie van Java. 

Ik blijf dan ook ten scherpste van de hand wijzen de bewering, 
als zou de uitzending van dienstplichtige troepen, waartoe 
deze Grondwetswijziging de mogelijkheid opent, een vreedzaam 
karakter dragen. Tk ben integendeel door de feiten in mijn over
tuiging versterkt, dat onze troepen worden uitgezonden om oor
log te voeren en niet om vrede te stichten. 

Meer nog, dat het juist deze troepenuitzendingen zijn, die tot 
nu toe het tot stand komen van den vrede in Indonesië ver
hinderd hebben. De tegenwoordige situatie in Indonesië be
vestigt dit nog eens op overtuigende wijze. 

Wij zijn op 14 October door het bericht verblijd, dat fcussch in 
de Commissie-Oeneraal en de Sjahrir-regeering een wapenstil
stand zou zijn gesloten. Wij hebben zelfs de photo's gezien, 
waarop de heeren Schermcrhorn en Sjahrir elkaar broederlijk 
de hand schudden. 

Het blad „He t Parool" gaf het parool om de vlag uit te 
steken. Van diverse zijden regende het natuurlijk schimp
scheuten op de communistische partij, omdat nu toch wel ge
bleken zou zijn, dat de troepenuitzcndingen, waartegen die 
partij zich met zooveel felheid verzette, geen beletsel voor ren 
overeenstemming zouden vormen. 

Het was echter op zidi zelf reeds vreemd, dat een wap m
stilstand kon worden gesloten, terwijl het, om zoo te ze n 
in Indonesië pais en vree zou zijn en dat zij. die I 
het feit van den daar woedenden oorlog pogen te ontken i in, > r 
het meest mee te koop loopen. Ken wapenstilstand is toch naar 
mijn leekenbegrip van de krijgskunde een toestand, die aan 
het einde van een oorlog of te midden van een oorl< ." 1"' stand 
wordt gebracht. Maar achteraf bleek, dat hier iets nieuws o 
de zon was verpehenen. Zoo de heer Schemnerhorn r in Neder 
land niet in geslaagd is v?rnieuwing te brengen, zoo schijnt het 
toch, dat hij in elk geval in Indonesië een vernieuwing van het 
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(de Groot) 
begrip wapenstilstand heeft weten te verwezenlijken, want het 
bleek, dat het hier betrof een wapenstilstand in principe, later 
ook genoemd een bestand, ook met het Engelsche woord 
p,truce" aangeduid. De. Engelsehen hebben er ongetwijfeld ver
stand van. om wapenstilstand af te sluiten en toch door te 
gaan met schieten; zij hebben ongetwijfeld groote ervaringen 
in het voeren van koloniale oorlogen met vreedzame bedoelin
gen, waarbij ook nu en dan van een „ t ruce" gebruik wordt ge
maakt, en naar ik meen te mogen beweren ook van methoden, 
die met het Eransche woord , . t ruc" worden aangeduid. 

Hoe men het gebeurde ook moge noemen, het feit blijft 
onveranderd, dat tot nu toe het schieten in Indonesië voort
duurt en ik ben overtuigd, dat het zal blijven voortduren zoo
lang het zenden van troepen niet zal worden stopgezet. Als 
bewijs van het onverbrekelijk verband, dat bestaat tusschen 
troepenzendingen en het tot stand brengen van den vrede en 
overeenstemming, zou ik aan het adres van de voorstanders of 
goedpraters van deze troepenzendingen willen opmerken, dat 
liet hun opgevallen moet zijn, dat zelfs deze wapenstilstand in 
principe slechts kon worden afgesloten op grond van de belofte 
om de troepenzendingen te beperken. 

Vrede zal er in Indonesië echter niet eerder komen dan 
wanneer de troepenzendingen volledig ophouden en de daar 
aanwezige troepen worden teruggetrokken, doch ook en vooral 
niet eerder dan wanneer de Regeering afstand doet van het plan 
tot herstel van het koloniale gezag, al dan niet in gecamou
fleerden vorm, zooals neergelegd in de Regecringsverklaring 
van 10 Februari. 

Want het staat voor mij vast, dat, zelfs wanneer er een groep 
Indonesiërs gevonden zou worden, of zelfs wanneer de rejmbli
keinsche Regeering, wat ik niet geloof, bereid zou zijn op dezen 
grondslag in te gaan en het gebruik van Nederlandsche troepen 
tot het verwezenlijken daarvan te tolereeren, het verzet van het 
Indonesische volk daartegen niet zal ophouden en niet zal 
kunnen ophouden. Bijgevolg zal er van vrede en van rechtsorde 
in Indonesië geen sprake zijn, maar zullen wij in Indonesië de 
tooneelen meemaken als die, welke de vrucht zijn geweest van 
deze Engelsche koloniale politiek, die daar op het oogenblik 
gevolgd wordt en waarvan wij in Britseh-Indië getuige zijn, 
nl. opstand op opstand, botsing op botsing, massale executies 
enz., burgeroorlog tusschen de bevolking van het land zelf. 

Er i's nog een omstandigheid, waardoor naar mijn oordeel dit 
voorstel tot Grondwetsherziening thans in een buitengewoon 
gevaarlijk licht komt te staan, meer nog dan in Mei, toen het 
hier in eerste instantie werd behandeld. Dit is het optreden, 
de mogelijke perspectieven van de Britsche politiek in Zuid
Oost-Azië. Wij herinneren ons, dat de aanvankelijke, formeele 
reden, die het optreden van Engelsche en Nederlandsche troe
pen in Indonesië motiveeren moest, was het uitvoeren van de 
geallieerde taak tot ontwapening van de Japanners, maar wan
neer wij nagaan, dat er op het gebied van de Indonesische repu
bliek nog slechts een duizendtal .lapanners aanwezig is, her 
en der verspreid, dan komt het mij toch wel ongeloofwaardig 
voor. dal 60 000 man Nederlandsche troepen plus 20 000 man 
Engelsche troepen daar ingezet moeten worden om deze 1000 
Japanners in de binnenlanden van Java en Sumatra op te 
sporen, terwijl terzelfder tijd in het door de Engelschen en 
Nederlanders bezette gebied en in de Buitengewesten meer dan 
13 600 Japansche krijgsgevangenen, gewapend en ongewapend, 
aan het werk worden gehouden. Het motief, dat de Japanners 
ontwapend moeten worden, wordt op deze wijze een motief tot 
verlenging van de aanwezigheid niet alleen van de Nederland
sche, maar ook van de Engelsche troepen tot in eeuwigheid. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken van Groot-Britannië 
hei II in zijn jongste rede in het Engelsche Lagerhuis nog eens 
verklaard, dat de Engelsche troepen op 30 November uit Indo
nesië weg zullen trekken. Maar hoezeer mij dat ook verheugen 
Bftl, ik zou toch de vraag willen stellen, in het bijzonder aan den 
Minister van Overzeesehe Gebiedsdeelen, of dat wegtrekken van 
de Engelsche troepen ook beteekent het wegtrekken van bet 
Engelsche commando, of dat ook beteekent het ophouden van 
de zeggenschap van de Combined Chiefs of Staff in Singapore 
over de Nederlandsche troepen. 

Ik geloof, dat niemand het bestaan bekend is van eenigerlei 
formeele overeenkomst tusschen Nederland en Groot-Blïtannië 
met bei; kking tot het eindigen van de heerschappij van het 
Britsch-Amerikaansche opperbevel in Indonesië, en zoolang deze 

blijft bestaan, zullen de Nederlandsche troepen daar een onder
deel zijn van de Engelsche strijdmacht. 

Ik wijs hierop in het bijzonder, omdat er tcekenen zijn, die 
mij aanleiding geven te vermoeden, dat de afwezigheid van 
eenigerlei overeenkomst over bel opheffen van de negemoni i 
van de Britsche strijdmacht over de Nederlandsche in Indonesië 
en het afwezig zijn van eenigerlei garantie betreffende het ver
dwijnen van de Engelsche leiding in Indonesië geen toeval of 
slordigheid is. In de Indische pers — ik bedoel de Britsch
Indische pers — is in de maand Juni een vertrouwelijke in
structie gepubliceerd van bet Britsche Luchtvaartministerie aon 
het Hoofdkwartier van de Luchtmacht aldaar, om voorberei
dingen te treffen tot het vormen van een strategische reserve, 
die op het einde van dit jaar zal worden aangevuld met 11 
luohteskaders, waaronder lang o-a i'st and-bommenwerpers, welke 
aanvulling tot in 1960 zal worden voortgezet tot een getal van 
18 luchteskaders. Ik' geloof, dat het aanvoeren van zulke ver
stel kingen naar bet Zuid-Oosten van Azië in de arca van Indo
nesië moeilijk is overeen te brengen met de geruststellende ver
klaringen, die steeds van Britsche zijde worden gegeven, als 
zou het optreden van Groot-Britannië in Indonesië alleen maar 
een bemiddelend karakter dragen. Voor lange-afstand-bommen
werpers bestaat natuurlijk ook de mogelijkbeid om als bemid
delaars op te treden, maar dan als bemiddelaars tusschen het 
leven en den dood van de bevolking, die aan hun geweld wordt 
blootgesteld. 

Ik geloof, dat het noodig is na te gaan, of deze versterking 
van de Britsche macht en het optreden van het Britsche gezag 
in Indonesië niet in verband staan met plannen tot machtsuit
breiding in de gebieden van Zuid-Oost Azië, plannen, die in de 
wereldpers in alle openlijkheid besproken worden. Deze machts
uitbreiding heeft niet alleen ten doel eenige compensatie te 
scheppen voor de posities, die het Britsche Imperium tijdens 
dezen oorlog aan zijn bondgenoot, de Vcreenigde Staten, heeft 
moeten afstaan, maar tevens het opbouwen van strategische 
uitgangsposities voor een derden wereldoorlog, die door zekere 
Britsche en Amerikaansche staatslieden, militairen en wapen
fabrikanten beraamd wordt. Het komt mij voor, dat Engeland 
bereid is in bet Zuid-Oosten van Azië, waar een van de belang
rijkste centra voor oorlogsvoorbereiding is gelegen, de lucht
macht te leveren en dat Nederland een deel van de infanterie 
moet leveren om deze machtsvorming te dienen, waardoor niet 
alleen het Indonesische en het Nederlandsche volk, maar ook 
de vrede in do wereld wordt bedreigd. De wijziging van de 
Grondwet, die hier wordt voorgesteld, maakt het mogelijk, dat 
onze troepen permanent gebruikt worden, niet alleen om de 
Indonesische revolutie te onderdrukken en niet eens om het 
Nederlandsche koloniale gezag te herstellen, maar om als ka
nonuenvoer voor het Britsche Imperium te dienen, waaraan de 
leidende kringen in ons land geheel ondergeschikt zijn gewor
den en waardoor zij steeds meer uit Indonesië zullen worden 
verdrongen. In dit licht bezie ik do ongewone doortastendheid, 
die aan den dag wordt gelegd bij de voorbereiding van een 
nieuwe wet tot uitzending van militairen naar Indonesië. 

De Grondwetswijziging, die hier behandeld wordt, maakt 
het noodig, dat een nieuwe wet wordt aangenomen om deze 
uitzending van troepen definitief te sanctionneeren. Maar het 
moet toch tot een zekeren argwaan aanleiding geven, wanneer 
men moet vaststellen, dat het stoffelijk overschot van art. 192 
nog nauwelijks koud is en nog boven den grond staat, en reeds 
onze Minister President, de heer Beel, er als de kippen bij is 
een nieuwe algemeens machtigingswet voor te bereiden, die 
de liegeoring in staat zal stellen troepen te zenden waarheen 
zij wil en zooveel en zoolang als het haar believen zal. 

Nu heeft de heer van der (Soes van Naters hiertegen be
zwaar ingebracht en dat is gisteravond ook geschied in een 
hoofdartikel in „Het Vrije Volk". Maar zoo gaat het nu een
maal. Geeft men de reactie een vinger, dan neemt •-i.' de ge
heele hand. De heer van der Goes van Vators heeft bezwaar 
gemaakt tegen het onderdrukken van de persvrijheid in let 
bezette gebied van Indonesië, tegen hel weren o.a. van cou
ranten, die op 'net Regeeringsstand] in staan, maar .1.' demo
oratie van den heer van der (',.,-: van Naters schijnt niet zoo
ver te reiken, dat hij ook bezwaar heeft tegen het weren van 
couranten, die niet op het Begeermgsstanapunt staan. Mijn
heer de Voorzitter! Het een vloeit uit het ander voort. 

Wanneer men deze Grondwetswijziging accepteert, •• H men 
de Begeering de vrije hand. Men kan dan zeggen; ( i0 Regee* 
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ring staat onder de dictatuur van andere machten, maar ik 
geloof, dat dit geen verontschuldiging kan zijn voor eenige 
partij in deze Kamer om de Regeering op dezen grondslag de 
vrije hand te laten. Wanneer de fractie van de Partij van den 
Arbeid vóór de wijziging van artikel 192 stemt, zooals zij dat 
in eerste instantie heeft gedaan, dan draagt zij ook mede de 
verantwoordelijkheid voor de gelegenheid, die de reactie ge
boden wordt, om met deze Grondwetswijziging te doen wat zij 
wil. Dan is zij ook medeverantwoordelijk voor alle gevolgen, 
die daaruit voortspruiten. Dan is zij verantwoordelijk, niet 
alleen voor den kolonialen oorlog, zooals deze tot nog toe ge
voord is, maar ook voor het militairisme in Nederland, zooals 
dat zich in de toekomst dreigt te ontwikkelen. Te zarnen met 
de groote meerderheid van deze Kamer, die de wijziging van 
artikel 192 reeds in eerste instantie heeft goedgekeurd, heefi
zij dan mede de gelegenheid daartoe geschapen. 

Wat mijn fractie betreft, Mijnheer de Voorzitter, wij vol
harden in onze bezwaren en wij volharden ook in ons verzet 
tegen deze Grondwetswijziging. 

De heer Palar: Mijnheer de Voorzitter! Over de beoogde 
wijziging van artikel 192 van de Grondwet zou ik gaarne in 
het kort wat willen zeggen. Met de behandeling hiervan in 
tweede lezing komen wij weer midden in het netelige vraag
stuk der troepenzendingen naar Indonesië terecht. 

In de behandeling, juist nu, nu de partijen elkaar in Indonesië 
beginnen te naderen, schuilt ongetwijfeld gevaar. Daarom is 
het slechts met een zekere zelfoverwinning, dat ik aan de 
behandeling hiervan deelneem. Het is immers zoo, Mijnheer 
de Voorzitter, dat het verslag van de besprekingen in de 
Tweede Kamer ongetwijfeld slechts in zeer verminkten vorm 
in Indonesië, in het binnenland van Java, zal aankomen, in 
dusdanig verminkten vorm, dat het slechts wantrouwen onder 
de meest radicalen zal verwekken. In deze omstandigheden is 
het voor Nederland geraden om elke mogelijkheid van ver
hevigde agitatie van den radicalen vleugel in Indonesië te ver
mijden, omdat dit beteekent, dat daardoor de Indonesische 
onderhandelaars naar links zullen worden getrokken, waardoor 
zij minder mogelijkheden krijgen om beslissingen te nemen, 
die ook voor Nederland aannemelijk zijn. 

De troopenuitzendingen, van welken kant ook bekeken, wijzigen 
de militaire machtsverhouding tusschen het Ncdcrlandsch
Indisch gezag en de Republiek Indonesia, ten gunste van het 
eerste. Zij zijn daarom een voortdurende bron van wantrouwen 
voor de Indonesiërs en daardoor een voortdurende bedreiging 
voor de onderhandelingen te Batavia. He t was vooral daarom, 
dat de Partij van den Arbeid op haar Indonesisch congres van 
7 September jl. ir. een resolutie als haar meening te kennen 
gaf, dat : 

„ten spoedigste moet worden bevorderd het sluiten van 
een wapenstilstand op in onderling overleg te bepalen 
voorwaarden, en dat de uitzending van troepen uit Neder
land dienovereenkomstig moet worden geregeld." 

Daarmee zou de regeling der troepenzendingen in handen 
worden gegeven van de exponenten der drie factoren, die 
ten slotte de nieuwe verhouding tusschen Nederland en Indo
nesië zullen bepalen, nl. de Commissie-Generaal voor den 
factor Nederland, de delegatie-Sjahrir voor den factor Indo
et! ie en Lord Killearn voor den internationalen factor. 

Het is intusschen precies zoo gegaan als de Partij van den 
Arbeid wilde. Er is thans in groote lijn overeenstemming ver
kregen over een noodzakelijken wapenstilstand; alleen, de bij
zonderheden, ook die der trocpenzendingen, moeten nog worden 
geregeld. Ben ik goed ingelicht, dan is er in hoofdzaak over
eengekomen, dat hei aantal troepen, zoowel van Nederlandsche 
als van Indonesische zijde, niet een bepaald maximum mag 
ti' boven gaan, en dat op grond daarvan Nederlandsche troepen
aanvoer door de Indonesische delegatie, zij het zonder enthu
siasme, tor wille van het verlangde vergelijk, tot een bepaald 
maximum, is aanvaard. Het is noodzakelijk, dat ik iets over 

istilstand zes, omdat het merkwaardige van de 
wijziging van artikel 192 de hoogste wet vin Nederland is. 
dat haar beteekenis geheel afhangt van het succes van den 
wapenstilstand. Wordt deze inderdaad een succes, dan kan 
deze Grondwetswijziging goede diensten bewijzen bij de uit
voering yan de w.apensüistuudsvoarwua-rden.. 

- 30 OCTOBER 1946. 

de Grondwet, enz. 

(Palar e. a.) 
Mislukt hij, dan kan deze Grondwetswijziging voor de ver

houding Nederland-Indonesië catastrofale gevolgen hebben. 
Met deze mogelijkheden voor oogen staat het intusschen 

vast, dat van Indonesischen kant vertrouwen is gegeven, ver
trouwen in het woord van de Commissie Generaal, vertrouwen 
in haar verzekering, dat do troepen aanvoer uit Nederland niet 
zal worden gebruikt voor een kolonialen oorlog. Hulde aan de 
Commissie-Generaal, die deze krachtsproef heeft volbracht, 
hulde aan de Indonesische delegatie, die het heeft aangedurfd 
om in een zee van Indonesisch wantrouwen het noodzakelijke 
vertrouwen te geven, zelfs in de wetenschap, dat zij daarmede 
haar positie in de waagschaal legde. 

Nu de troepenzendingen naar Indonesië in het kader van de 
wapenstilstandsvoorwaarden worden geregeld, voorwaarden, 
die mede door de Indonesiërs zijn bepaald, is het goed, dat 
deze troepenzendingcn op juiste basis plaats vinden. Daarvoor 
dient deze Grondwetswijziging. In politieke beteekenis staat 
deze Grondwetswijziging dus niet op gelijk niveau als de 
wapenstilstand, voorts is deze grondwetswijziging voor de Indo
nesiërs, dus ook voor mij, slechts aanvaardbaar in het kader 
van de wapenstilstandsvoorwaarden. Het is dus zaak, dat do 
bepalingen van den wapenstilstand loyaal worden uitgevoerd; 
zoowel van Indonesische als van Nederlandsche zijde zal er 
nauwlettend op moeten worden toegezien, dat krachten in 
beider militair apparaat, geen roet in het eten gooien. Er zijn, 
zoowel in het Indonesische als in het Nederlandsche kamp, 
naast hen, die loyaal de politiek van hun Regeeringen uit
voeren, militaire autoriteiten, generaals en radio-sprekers, die 
niet alleen mij met zorg vervullen. Dit is een van de belang
rijkste redenen, waarom ik, nu de quaestic der troepenzen
dingen geregeld wordt door de wapenstilstandsvoorwaarden, 
vóór de wijziging van artikel 192 zal stemmen. Hierdoor worden 
trocpenzendingen, die in het kader van de wapenstilstands
voorwaarden eventueel nog plaats vinden, tot een zaak, niet 
alleen van de Regeering, doch ook van de Statcn-Generaal. 
Controle van de Staten-Gcneraal is hier van het allergrootste 
belang. Het veiligste zou zijn, als deze Grondwetswijziging 
een wettelijke regeling in het leven roept, waardoor iedere 
uitzending naar Indonesië ook ter beoordeeling van de Statcn
Generaal komt. 

Mijnheer de Voorzitter! Met deze uiteenzetting moge ge
bleken zijn, dat het geven van mijn stem aan rie wijziging 
van artikel 192 Grondwet beteekent het geven van ver
trouwen aan deze Regeering, hetgeen ik baseer op het geven 
van vertrouwen aan mijn partij. Ik beschouw dit als een bij
drage tot het verkrijgen van de verlangde resultaten bij do 
onderhandelingen, die thans te Batavia gevoerd worden, [k 
wil niet achterstaan bij de Indonesische delegatie, die, zooals 
ik reeds te voren gezegd heb, haar positie durft te wagen ter 
wille van het verlangde vergelijk met Nederland, doch ik be
zweer het Nederlandsche volk: Wees zuinig met dit Indone
sisch vertrouwen. 

De heer Schouten: Mijnheer de Voorzitter! Het Voorloopig 
Verslag over de ontwerpen van wet tot wijziging van de Grond
wet heeft niet de verwachting gewekt, dat er bij deze monde
linge beraadslaging nog breede beschouwingen zouden worden 
gegeven over het ontwerp tot wijziging van hoofdstuk XII I der 
Grondwet. Immers, dat Voorloopig Verslag geeft geen enkel 
bewijs, dat de vernieuwing van de Kamer een nieuwe, frissche 
behandeling van dit wetsontwerp met zich zou brengen. Men 
verwees bij het afdcelingsonderzoek van dit ontwerp als liet 
ware — zoowel vóór als tegenstanders deden dit — naar de 
argumenten, welke bij do behandeling van het wetsontwerp in 
eerste lezing zijn aangevoerd. Ook van mijn zijde geschiedde dit 
toen. De discussie van heden heeft mij geplaatst voor de vraag, 
of die gedragslijn ook nu kon worden gevolgd, of dat wijziging 
daarvan aanbeveling verdiende. 

Mijnheer de Voorzitter! Met alle waardeering voor de rede
voeringen, welke hedenmiddag door voorstanders van dit wets
ontwerp zijn gehouden, meen ik, dat deze geen aanleiding geven 
tot een nieuwe bespreking van de argumenten pro en contra 
de wijziging van hoofdstuk XIII der Grondwet. 

Daarom volsta ik met de eenvoudige mededeeling, dat wij onze 
i aan het wetsontwerp, strekkende tot wijziging van hoofd

stuk XIII der Grondwet — op de daan-oor in de debatten, op 
.'!(> April II. in deze kamer gehouden, aangevoerde gronden —, 
niet zullen geven. 
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(Schouten e. a.) 
Het wetsontwerp tot wijziging van artikel 192 der Grondwet 

ontmoet, zooals aan de Kamer bekend is, bij ons geen bezwaar, 
zoodat wij daaraan onze stem wèl zullen geven. 

Het betoog van den geachten afgevaardigde den heer Stokvis, 
heeft voor mij opnieuw geïllustreerd hoe labiel de tegenstelling 
is vooruitstrevend-behoudens of reaetionnair-progressief. 

De geachte afgevaardigde de heer Palar heeft zooeven, 
Mijnheer de Voorzitter, gemotiveerd, waarom hij zijn stem ten 
gunste van het wetsontwerp tot wijziging van artikel 192 der 
Grondwet zal uitbrengen. Op deze motiveering moet ik een 
korte kantteekening maken. Immers, formeel gesproken, komen 
de lieer Palar en ik tot dezelfde conclusie, nl. dat wij vóór het 
genoemde wetsontwerp kunnen stemmen, maar de gronden, 
welke hij daarvoor aanvoert, zijn niet ontleend aan de materie, 
Welke thans in behandelig is. Deze gronden zijn ontleend aan 
een materie, welke wij, strikt genomen, vandaag niet mogen 
bespreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil ter vermijding van misverstand 
hier nog gaarne verklaren, en ik hoop, dat de Minister-President 
die woorden niet vergeten zal, dat onze stem ten gunste van 
het ontwerp tot wijziging van artikel 192 van de Grondwet in 
geen enkel opzicht impliceert een goedkeuring van het Regee
ringsbeleid ter zake van Indië, en ook in geen opzicht impliceert 
een goedkeuring van het beleid dat op een wapenstilstand in een 
of anderen vorm is uitgeloopen. 

Mijnheer de Voorzitter! Meer wil ik daarvan thans niet zeggen, 
omdat ik gaarne binnen de orde blijf, maar de redevoering 
van ons geacht medelid den heer Palar heeft mij wel genood
zaakt deze kantteekening te maken, opdat onze medewerking 
aan deze wijziging van artikel 192 van de Grondwet in het bij
zonder door de Regeering niet verkeerd zou worden verstaan. 

De heer Wagenaar: Mijnheer de Voorzitter! Over het wets
ontwerp, strekkende tot wijziging van de bepalingen in hoofd
stuk XII I der Grondwet kan ik wel zeer kort zijn, omdat in 
eerste lezing in de Saten-Generaal de pers en de tijdschriften 
er al reeds veel over gesproken en geschreven hebben. Het is ook 
niet mijn bedoeling onze zienswijze te geven over al hetgeen 
daarna is naar voren gebracht. Ik wil slechts de stem van mijn 
fractie over deze Grondwetswijziging motiveeren. In eerste lezing 
natnen wij aan de stemming over dit wetsontwerp geen deel. 
Tegen vele argumenten, die men noemde vóór deze verandering 
van hoofdstuk XIII hadden wij bezwaren, maar in dien tijd was 
er nog onzekerheid over vele aspecten van het politieke leven en 
ik moet zeggen : niet in het minst ten aanzien van de ontwikke
ling en den weg, dien de Partij van den Arbeid in de naaste toe
komst zou gaan, en de Regeeringsvorming. Verkiezingen waren 
er nog niet gehouden en bovendien was er nog de Indonesische 
quaestie, waarvan ik direct moet zeggen, dat ook wij op het 
standpunt stonden, dat de eventueele nieuwe status, de ver
houdingen, die tusschen Nederland en Indonesië zouden komen 
te ontstaan, zoo snel mogelijk in de Grondwet moesten worden 
gerealiseerd, maar waarvoor wij toen al reeds de oplossing zagen 
in het aanbrengen van een additioneel artikel in de Grondwet. 

Het was in dien tijd wel zoo, dat er reeds een kentering en 
een verandering in het politieke leven was waar te nemen, maar 
het was toen nog mogelijk, dat wij ons in een vooruitstrevende, 
democratische richting van het staatkundige en maatschappelijke 
leven zouden gaan ontwikkelen. Toen was het nog mogelijk, 
dat wij binnen afzienbaren tijd een uitbreiding van de demo
cratische rechten van het werkende volk zouden bewerkstel
ligen, en nog hebben wij er vertrouwen in, dat dit in de toekomst 
plaats vindt. Maar de realiteit van ditoogenblik: de gebeurtenis
sen van den laatsten tijd, het optreden van de Regeering in het 
algemeen en in het bijzonder ten aanzien van de staking, het 
verbod van „De Waarheid" voor militairen, het in comilé
generaal bespreken van belangrijke vraagstukken voor geheel 
ons volk in plaats van in openbare discussie in het Parlement, 
de wijze, waarop de Dienstplichtwet in de Kamer werd uitge
schakeld, het optreden van de Rcgeering ten aanzien van het 
radiovraagstuk en niet in de laatste plaats de wijziging van 
artikel 192 der Grondwet toonen aan, dat wij niet de uitbreiding 
van de democratische rechten te wachten zijn, maar integen
deel de bestaande democratische rechten en d6n waarborg danr
voor in de Grondwet hebben te verdedigen. 

En dit te meer, als wij zien in welke richting Grondwetswijzi
gingen in de naaste toekomst te verwachten zijn. De lectuur over | 
(ie Grondwetsherziening, die verschenen is van de hand van 

(Wagenaar) 
professor Romme en den heer van Poll, spreekt daarvoor maar 
een al te duidelijke taal. Ik wil nog verwijzen naar bladz. 16, 
paragraaf 9, van het Voorloopig Verslag op hoofdstuk I der 
Rijksbegrooting, hetgeen ik hier ter illustratie van bepaalde 
standpunten met betrekking tot Grondwetsherziening wil voor
lezen. Daar staat: 

„Met instemming hadden vele leden kennis genomen 
van de aankondiging in de Troonrede, dat een Staats
commissie tot herziening van de Grondwet spoedig zal 
worden ingesteld. In meer dan één opzicht achtten zij het 
inderdaad dringend gewenscht, herziening der Grondwet te 
overwegen. Het nationaal-socialisme — aldus deze leden — 
heeft zich van een voorname reeks van democratische vrij
heden bediend om zijn werkingssfeer te verbreiden. Thans 
misbruikt naar hun meening het communisme dagelijks 
deze vrijheden om zijn ondermijning van het gezag en zijn 
voorbereiding van den ondergang van elke democratische 
vrijheid te begunstigen. De vóór den oorlog betwiste vraag, 
of de democratie aan haar tegenstanders de vrije baan moet 
geven om zich ten val te doen brengen, is nauwelijks een 
vraag meer. Ten opzichte van haar nationaal-socialistische 
tegenstanders geeft de practijk thans, in tegenstelling tot 
vóór den oorlog, maar onder vigueur van dezelfde Grond
wet, een zeer beslist antwoord in ontkennenden zin." 

Mijnheer de Voorzitter! Het is niet mijn bedoeling om dat
gene, wat ik hier heb geciteerd, te gaan ontleden, maar ik wil 
er aan herinneren, dat het vóór den oorlog de communisten 
waren, die voor het nationaal-socialisme waarschuwden en die. 
daar inderdaad maatregelen tegen wenschten te nemen. Wie 
waren het in dien zelfden tijd, die niet van plan waren maat
regelen te nemen tegen die nationaal-socialistische methodes? 

Wie hebben dit vóór den oorlog verkeerd gezien ? Dat zijn 
zeer zeker de vertegenwoordigers van de Roomsch-Katholieke 
Staatspartij geweest in deze Kamer! 

De vraag betreffende de democratie wil ik hierbij op het 
oogcnblik niet verder ter sprake brengen. Het is immers duide
lijk, aan de hand van hetgeen ik zoo juist citeerde, in welke 
richting rnen hier wil gaan. De verandering van hoofdstuk XII I 
heeft de bedoeling Grondwetswijzigingen op een gemakkelijker 
wijze mogelijk te maken. Ik zeg dit, ondanks het feit, dat de 
heer Romme er op heeft gewezen, dat het daar niet in de 
eerste plaats om gaat. Maar naar mijn opvatting gaat het daar 
juist wel om, en wel in de eerste plaats. 

Wij kunnen derhalve, gezien de gegeven situatie en gezien 
hetgeen ik heb geciteerd, onze stem aan deze verandering niet 
geven. Er zullen er wel zijn, die zeggen, dat dit een gelegen
heidsargument is en dat het alleen is genomen, gezien de hui
dige politieke constellatie. Maar ik wil met nadruk verklaren, 
dat dit besluit toch voor de werkende bevolking van ons land 
veel beteekent. En wat betreft de opmerking van een „ge
legenheidsargument", moet ik zeggen, dat die meer worden 
gebruikt en niet het minst door deze Regeering, ook weer bij 
deze Grondwetsherziening. 

Het is ook een afgevaardigde van de Partij van den Arbeid 
geweest, die min of meer een hint in onze richting heeft ge
geven, toen hij zeide: hoe is het mogelijk om de nieuwe staat
kundige verhouding met Indonesië zoo snel mogelijk te reali
seeren in de Grondwet? Het is niet onze schuld, dat een 
werkelijk" goede en nieuwe verhouding tusschen Indonesië en 
Nederland nog niet bestaat en ook nog niet in de Grondwet is 
vastgelegd geworden. Wat betreft het argument, dat de nieuw 
ontstane verhouding tusschen Nederland en Indonesië zoo snel 
mogelijk in de Grondwet moet worden opgenomen, kan ik ver
klaren, dat dit ook ons standpunt is. 

Ik wil nadrukk-elijk verklaren, dat ook wij daar vóór zijn en 
dat wij door tegen te stemmen dit in het geheel niet vei-hin
deren, omdat er ook andere mogelijkheden zijn dan de wijziging 
in de Grondwet, die wij nu behandelen. En wanneer men die 
niet zal willen aanwenden, is ook de thans geldende procedure 
van Grondwetswijziging nog altijd mogelijk. Men zal dan ook 
niet oy> de periodieke verkiezingen van de Statcn-Generaal be
hoeven te wachten, maar een tusschentijdsche verkiezing moeten 
honden. Ik moet zeggen: dat dit zelfs zeer nuttig zou kunnen 
zijn, zoo niet noodzakelijk. Vrees voor verkiezingen is bij ons 
niet aanwezig. Maar dit is, heel begrijpelijk, gezien de maat

| regelen van dr Rcgeering van den laatsten tijd, wel het geval 
bij het huidige Kabinet. 
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Ik wil bier nog aan toevoegen, dat de Partij van den Arbeid 
daar zeker geen bezwaar tegen kan hebben, want wij zouden 
dan immers zoo prachtig te getnoet komen aan datgene, wat 
de geachte afgevaardigde de heer van der Goes van Naters hier 
noemde eeu overdoen van die door hem onbevredigend geachte 
verkiezingen. 

De verkiezingen voor de Bijzondere Kamer van Grondwets
herziening worden zoo belangrijk geacht, omdat daarmee meer 
speciaal de uitspraak van de bevolking over de Grondwetswijzi
ging naar voren zou komen. Dit is een opvatting, die wij niet 
juist en mogelijk achten, en zij is van het eerste moment af 
door mij bestreden. Immers, elke Grondwetswijziging, en zeker 
de komende, is een uitdrukking van een bepaalde door de Regee
ring gevolgde politiek en de bevolking zal bij het zich uitspreken 
door verkiezingen niet alleen oordeelen over de Grondwets
wijziging, maar zich mede moeten uitspreken over het geheele 
beleid van de Regeering, die de Grondwetswijziging voorstelt. 

De Regeering noemt ook de verkiezingen voor een Bijzondere 
Kamer in de Memorie van Toelichting een vorm van een bij
zonder referendum, maar ook deze vorm van dit bijzonder refe
rendum leidt er toe, dat de verkiezingsactie toegespitst wordt 
— wij hebben het hier zoojuist uit de woorden van den geaehten 
afgevaardigde den heer Romme kunnen hooren — op het vóór 
en tegen. Naar onze meening is dit een ongewenschte toespit
sing, die ten gevolge zal hebben, dat de bevolking niet voldoende 
op de hoogte wordt gebracht van den inhoud van de Grondwets
wijziging, waarover zij zich heeft uit te spreken. Het vóór en 
tegen uitspreken in een referendum is een methode, die wij ver
werpen, want hij heeft g-een andere bedoeling dan dat straks 
„anti-democraten en anti-communisten" de rechten aan de be
volking ontnemen en deze alleen maar uitspraak laat doen over 
het vóór of tegen. Het is duidelijk wie dan bij een verkiezings
campagne van vóór en tegen de beste troeven in handen hebben; 
dat zijn niet de vertegenwoordigers van de arbeidersklasse, maar 
juist die van de reactie. Als de tiitslag van de verkiezingen voor 
een Bijzondere Kamer een andere zou zijn dan de uitslag, waar
mee de zittende Kamers zouden zijn verkozen, en wanneer de 
uitslag er een zou zijn, die de Grondwetswijziging verwerpt, is 
er kans, dat er niets gebeurd. Ik heb dat al reeds eerder gezegd 
en de geachte afgevaardigde de heer van der Goes van Naters 
heeft dit geciteerd, maar hij heeft daarbij opgemerkt, dat een 
kleine Grondwetswijziging toch geen. reden kan vormen voor de 
Regeering om af te treden. Ik wil den geaehten afgevaardigde 
er op attent maken, dat een kleine Grondwetswijziging — zoo die 
al bestaat, maar er is bijna geen kleine Grondwetswijziging denk
baar, want deze wijzigingen zijn zeker politiek van zeer groot 
belang — toch ook geen verandering in den uitslag van de ver
kiezingen zou brengen, zoodat er geen reden voor de Regeering 
zou zijn, maatregelen te nemen. De geachte afgevaardigde de 
heer van der Goes van Naters zegt: maar wanneer dat wel het 
geval zou zijn, dan zou dit alleen maar moeten leiden tot het 
aftreden van het zittende Kabinet. Dat is een opvatting, die ik 
ten sterkste bestrijd, omdat, indien een wijziging van de Grond
wet wordt verworpen, dit wel degelijk moet inhouden en be
teekenen een veroordeeling van de politiek van de Regeering. 

Wij zijn nog van meening, dat het zal moeten, vaststaan, dat 
de Regecving daaruit haar conclusie zou moeten trekken en af
treden, dank zij de belangrijke verschuiving, die dan toch heeft 
plaats gevonden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil hiermede eindigen en nadruk
kelijk vermelden: wij zullen onze stem uitbrengen tegen de 
wijziging van hoofdstuk' XII I der Grondwet. 

De heer Joekes: Mijnheer de Voorzitter! De beschouwingen 
over de verandering van hoofdstuk XII I zijn in eerste lezing en 
ook ditmaal zoo uitvoerig geweest, dat ik geen aanleiding vind 
om, in het bijzonder na de woorden van mijn partijgenoot den 
lieer van der Goes van Naters, daarover nog nadere opmerkingen 
te maken. 

Ook omtrent de wijziging van artikel 192 is al van verschil
lende zijden het een en ander gezegd en na de rede van mijn 
politieken vriend den heer van der Goes van Naters en de be
langwekkende verklaring van den heer Palar zou ik geen aan
leiding vinden daarover thans nog eenigc opmerkingen te maken. 
Er zijn intusschen in het bijzonder van de zijde van de drie com
munistische leden, die aan deze beschouwingen hebben deelge
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nomen, met betrekking tot deze wetsontwerpen een aantal op
merkingen gemaakt, waaraan van sommige zijden, eenige aan
dacht is geschonken en eenige eer is bewezen, maar die naar 
mijn meening verdienen vanmiddag nog iets nader onder de 
oogen te worden gezien. 

Ik begin met de belangwekkende beschouwingen van den heer 
Stokvis. 

Deze heeft, evenals vóór hem zeer in het kort de heer Beer
nink had gedaan, enkele herinneringen aan de geschiedenis van 
artikel 192 der Grondwet gewekt. Evenals de heer Beernink 
heeft hij er te recht op gewezen, dat in 1815 in de Grondwet 
stond het absolute verbod van het uitzenden van zoowel de 
militie te land als de militie ter zee naar Indië, Suriname en 
Curaqao, of, zooals het toen heette, naar de koloniën en bezit
tingen van het Rijk in andere werelddeelen. 

Deze bepaling — ook daarop is al gewezen — is in 1848 ge
wijzigd in dezen zin, dat de lotelingen bij de militie te land niet 
dan met hun toestemming naar de koloniën en bezittingen van 
het Rijk in andere werelddeelen, mochten worden gezonden. 
Daaraan werd toegevoegd de belangrijke wijziging, dat een 
gedeelte der militie voor den dienst ter zee kan worden bestemd 
en dat daarvoor die uitzondering niet geldt. 

De wijziging van 1848 hield derhalve in: 
1°. dat er militieplichtigen bij de landmacht konden zijn, 

die met hun toestemming naar de koloniën konden worden uit
gezonden; 

2°. dat met betrekking tot de dienstplichtigen bij de zee
militie de afwijking van de bepaling van de Grondwet van 
1815 nog verder ging, daar dezen ook zonder dat hun toestem
ming noodig was voor den dienst in Indië konden worden uit
gezonden. 

Nu is de ontwikkeling daarbij niet blijven stilstaan. De ont
wikkeling van onze constitutioneele inrichting met betrekking 
tot de miütie heeft voortgang gevonden, ook in 1887, niet 
alleen doordat er toen aan de orde is geweest het voorstel, 
waarover de heer Stokvis vrij uitvoerig gesproken heett, maar 
ook door een positieve bepaling. Stond in de Grondwet van 
1848 nog, dat de militie zooveel mogelijk uit vrijwilligers moest 
bestaan en eerst bij gebrek aan vrijwilligers voltallig moest 
worden gemaakt door loting onder de 19- en 20-jarigen, in 
1887 krijgen wij de bepaling, dat er een zee en landmilitie 
zal zijn, bestaande uit vrijwillig dienenden en dienstplichtigen. 
De dienstplichtigen zijn daardoor in de militie meer op den 
voorgrond gekomen. Dan komt ook in de Grondwet ze staan: 
de wet regelt den verplichten krijgsdienst en vervolgens wordt 
de bestemming van de zeemiütie nog iets duidelijker bepaald, 
in denzelfden geest als de Grondwet van 1848, zonder het 
uitdrukkelijk te zeggen, bedoelde. 

De heer Stokvis heeft, na aan deze voorgeschiedenis te 
hebben herinnerd, er op gewezen, dat in 1887 de Begeering 
het voorstel had gedaan om een overeenkomstige bepaling in 
de Grondwet op te nemen als nu is voorgesteld en in eerste 
lezing door de beide Kamers der Staten-Generaal is aange
nomen. Hij heeft verklaard, dat het toen was bezorgdheid 
voor de belangen van de rubber, olie en andere groote onder
nemingen, die de Regecring van 1887 en voorafgaande jaren 
er toe bewoog om zoodanig voorstel te doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik laat in het midden, in hoeverre 
toen de belangen van groote ondernemingen gewicht in de 
schaal hebben gelegd bij het doen van het betreffende voor
stel, maar als de heer Stokvis er aan toevoegt: principieel is 
het voorstel, dat thans gedaan wordt, identiek, en als hij ie 
geeft aan zijn meening, dat het op dit oogenblik opnieuw 
zijn de belangen van de groote ondernemingen, die in dezi n 
den doorslag geven, wat duidelijk uit zijn woorden bleek — 
en hij knikt bevestigend —, dan zeg ik, dat de heer Stokvis 
van de staatkundige evolutie, die zich heeft voltrokken in Indië 
en ook bij een groot deel van het Nederlandsche volk, óf geen 
kennis heeft genomen óf niet heeft willen nemen. In ieder 
geval verwondert het. mij, dat een man uit die banken, uil di 
groep althans niet met een enkel woord heeft aangeduid, dal 
er te dien aanzien ongetwijfeld groot verschil is ontstaan. A' 
men dit in het oog houdt, komt men ook tot een <:• 
andere waardeering van den gang van zaken van 1887, vi 
in vergelijking met dien, zooals wij dien thans wenschen. Toen, 
terecht, kon men zeggen, als men voelde voor de groot 
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langen, die zijn verankerd in de democratie, die toen nog 
maar op komst was: wij hebben bezittingen en koloniën in 
andere werelddeelen; indien uien daar wapengeweld moet ge
bruiken om die belangen te behartigen, welnu, het zijn niet 
onze jongens, die daarvoor mogen opgeroepen worden en wien 
wij den plicht mogen opleggen als militairen daarheen te 
gaan. Maar dat zegt nog niets voor wat wij nu moeten doen 
en ik meen, dat men wel ziende blind en hoorende doof moet 
zijn om op dit oogenblik het voorstel, dat aanhangig is, uit
sluitend te beoordeelen naar de motieven, die toen gegolden 
hebben en toen tot op zekere hoogte waardeering mochten 
verdienen, maar het is wel wonderlijk om hier een lid van de 
communistische partij zoozeer te hooren optreden als den lauda
tor temporis acti, als den lofredenaar op een aantal liberale ver
tegenwoordigers, zeker, belangrijke figuren in dien tijd, maar 
een tijd, die 60 jaren achter ons ligt; om een lid van de com
munistische partij hier thans een loflied op hen te hooren 
zingen. Ik dank den heer Stokvis, ik ben er zeker van, dat 
velen dat met mij doen, voor de verrassing, die hij ons daar
mede bezorgd heeft. 

De heer Stokvis heeft, daarop doen volgen een litanie over 
ons land, dat zoo gebrandschat is, dat zoo zwaar getroffen is, 
dat zoo zwaar gebukt gaat onder de gevolgen van den oorlog 
en van het leed, dat het door de overweldigers is aangedaan. 
Waardevolle woorden, in het bijzonder als de heer Stokvis er 
aan toevoegt: „wij hebben onze krachten noodig voor de recon
structie". Ik hoop, dat er niet te veel gelegenheden zullen 
komen, waarbij ik aanleiding behoef te vinden om den heer 
Stokvis daaraan te herinneren, en dat ook van zijn kant dit 
begrip onder de aanhangers van zijn partij levendig zal worden 
gehouden. Wij zijn nog in een toestand, waarin wij verplicht 
zijn sober te leven. De heer Stokvis zegt nu, dat dit aan mij zal 
liggen, maar het is waardevol, dat, nu de heer Stokvis dit her
haalt, hij daarmede heeft bewezen, dat hij dit inziet. Het zal 
goed zijn om, wanneer wij straks over andere punten van ge
dachten wisselen, dit voor oogen te houden. 

Vervolgens heeft de heer Stokvis gezegd: „wat er veranderd 
is, vergeleken met 1887, is, dat er nu een toovermiddel bestaat, 
nl. het Staatsnoodrecht". Ik heb met groote belangstelling naar 
"de kennelijk op ernstige studie gegronde rede van den heer 
Stokvis geluisterd, maar hier had toch een uitglijding plaats 
in verband met het argument, dat hij gebruikte, nl. het toover
middel van Staatsnoodrecht. Regeering en Kamer zullen moeten 
zorgen — en ik meen te mogen zeggen, dat er in deze Kamer 
onder de leden zijn, die niet achterwege zijn gebleven reeds 
daarop aan te dringen bij het algemeene debat in Januari van 
dit jaar in deze Kamer gehouden —, dat zoo spoedig mogelijk 
aan de besluiten, gegrond op Staatsnoodrecht, een einde wordt 
gemaakt. Wij moeten ons voor oogen houden, dat het Koninklijk 
besluit E 45 zoo spoedig mogelijk de wereld uit moe t . 

Ik heb aan deze opvatting reeds in Januari uiting gegeven; 
in zoover kom ik dicht in de buurt van den heer Stokvis te 
staan. De basis, die op het oogenblik bestaat voor de uitzen
ding van troepen, moet ten spoedigste vervangen worden. 
Maar dan is het ook niet juist om te zeggen, dat er nog een 
toovermiddel van Staatsnoodrecht bestaat. Aan dit Staats
noodrecht moet zoo spoedig mogelijk een einde gemaakt wor
den. Op een voor ons Staatsrecht en naar ons staatkundig 
bestel verantwoorde wijze moeten wettelijke regelingen ge
troffen worden. Maar dat is juist de bedoeling van dit voor
stel. Om dit te kunnen bereiken, om dit „toovermiddel" zoo 

dig mogelijk' te kunnen verwijderen, juist daarom moet 
artikel 192 van de Grondwet worden gewijzigd. Dan zal niet 
meer de Regeering alleen te beslissen hebben over de moge
lijkheid van "uitzending van troepen naar overzeesche gebied s
deelen, hetgeen thans plaats heeft krachtens het besluit E 45, 
maar zullen de Kamers geroepen worden tot beoordeelmg van 
de wenschelijkheid en den inhoud van zoodanige regeling. 

Als de oommunisten nu bij voorbaat zeggen, dat degenen, 
die vóór dit ontwerp van wet stemmen, de verantwoordelijk

dragen voor hetgeen gebeurt, dan zeg ik: ja, de verant
rdelijkheid, dnt wij gekend zullen worden in de regeling, 

die Bal gelden met betrekking tot de verplichte uitzending 
naar Indië, maar er is ook een verantwoordelijkheid voor 

ii.ii, die, door dit voorstel te willen verwerpen, er toe 
[en willen medewerken, dat wij nog langer dan noodig is 

Bullen moeten leven onder het bestol van Set Besluit E 45'. 
Niet wij zijn het, die de Regeering de vrije hand willen laten. 

Daarover bestaat tusschen de Regeering en ons geen verschil 
van meening, maar verschil van meeuing schijnt te bestaan 
tusschen ons en de communistische partij. De communisten 
schijnen er op belust te zijn, dat dit Grondwetsartikel niet 
veranderd wordt en dat de Regeering dan blijft werken met 
het Koninklijk besluit E 45. Terwijl er dus gelegenheid voor 
de Kamer is om in overleg met de Regeering te komen tot 
een zoodanige regeling, die bevrediging kan geven, geeft een 
deel van de Volksvertegenwoordiging blijk, dat het dit wil 
tegengaan. 

Evenmin is het juist, dat, zooals de heer Stokvis het voorstelt, 
de voorgestelde wijziging van artikel 192 van de Grondwet zou 
zijn een te gemoet komen aan den waan van den dag. Als deze 
uiting van een van de andere leden was gekomen, zou ik hebben 
gezegd: luister naar de woorden van den heer Stokvis, hoor eens 
hoe uitermate belangwekkend hij spreekt over een dergelijk voor
stel, dat al in 1887 is ingediend! Dat voorstel heeft toen, onder 
de toenmalige verhoudingen, geen meerderheid kunnen krijgen, 
maar als men nu, nadat wij 60 jaar verder zijn en de omstandig
heden en verhoudingen geheel gewijzigd zijn — de heer Romme 
heeft dat naar mijn meening op voortreffelijke wijze in het kort 
aangeduid — zegt, dat dit is een toegeven aan den waan van den 
dag, dan is dat een vrijmoedigheid, die zelfs van die zijde ver
rassend moet worden geacht. 

En als de heer Stokvis dan zegt, dat hij deze verplichting niet 
wil, omdat hij meent, dat de rechten van de individuen, de aan
spraken van de Staatsburgers een zoodanige erkenning moeten 
vinden, dat de burgers niet bij de wet moeten kunnen worden 
verplicht om naar Indië te worden uitgezonden, dan beleef ik 
nogmaals een oogenblik van verrassing. Immers, ik geloof niet 
— hoewel men misschien verschillend kan oordeelen over de 
strinïentie van het communistische stelsel —, dat er één lid van 
deze Kamer zal zijn, een communist of een ander, die zal willen 
ontkennen, dat het communistische stelsel in zooverre afwijkt 
van de staatkundige verhoudingen, die de andere partijen wen
schelijk achten, dat het veel meer beslag legt. op de individuen, 
veel vprder gaat in de bevoegdheden van de Overheid tegenover 
de individuen dan eenig ander stelsel. 

Wanneer men nu de verplichting, die al geldt voor het Neder
landsche volk ten aanzien van de verdediging van de belangen 
van het Rijk in Europa, bij de veranderde verhouding van Neder
land tot de overzeesche gebiedsdeelen ook toepasselijk wil doen 
zijn ten aanzien van de behartiging van die levensbelangen van 
de volken overzee, welke belangen gelegen zijn in het handhaven 
van vrede en recht, en men hoort dan van communistische zijde, 
dat dit niet te aanvaarden zou zijn, omdat daardoor de rechten 
van de individuen in het gedrang worden gebracht, dan is dat een 
verrassing te meer. die m.i. ietwat wonderlijk afsteekt bij hetgeen 
wij op ander gebied van die zijde plegen te vernemen. 

In één opzicht echter — dat wenseh ik uitdrukkelijk te 
zeggen — sta ik aan de zijde van den heer Stokvis. 

De heer B . J . Stokvis: Dat is voor mij een verrassing! 

De heer Joekes: Dat kan geen verrassing voor den heer Stok
vis zijn, omdat hij mij in zijn rede geciteerd heeft op het punt, 
dat ik met een enkel woord in herinnering wil brengen. In één 
opzicht sta ik dus aan de zijde van den heer Stokvis: dat het 
juist het goede is van dit voorstel, het noodzakelijke en het 
urgente ervan, dat de basis van E 45 vervalt. Wie die meening 
beeft, moet als goed democraat zeggen: hier in de Kamer moet 
de regeling worden voorgebracht en dan zullen wij nader zien. 

Nu is ten slotte door den door mij meer genoemden geaohten 
spreker ter tafel gebracht de vraag, of een wet, zooals de 
formuleering thans luidt, een speciale wet is of een algemeene 
wet. Persoonlijk meen ik, dat een wet duidt in de richting van 
een speciale wet en dat, indien de Regeering die meening wil 
uitsluiten, hot wel nuttig zou zijn, wanneer dat bij wijze van 
interpretatie nader werd aangegeven. Intusschen zou ik zeggen: 
laten wij dit punt nader bekijken, wanneer het desbetreffende 
wetsvoorstel van de Rcgcering hier aan de orde is; dan kunnen 
wij het met de argumenten vóór en tegen nader in overweging 
nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer de Groot heeft een rede 
gehouden, waarover ik mij tot mijn spijt niet in dezelfde termen 
kan uitlaten als over de rede van den heer Stokvis. De waar
deering voor de intelligente uüeanaettiug van den heet Stokvis 
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kan ik tot mijn spijt niet in dezelfde mate uiten ten aanzien 
van de uiteenzetting van den heer de Groot. Wanneer de heer 
de Groot zegt, dat de argumenten, die door de Eegeering zijn 
aangevoerd, om het voorstel tot wijziging van art. 192 van de 
Grondwet te rechtvaardigen, dienen om de brutale werkelijkheid 
te verbloemen, dan zou ik zeggen: er is niets te verbloemen, 
de zaak is duidelijk voor ieder, die haar zien wil. Een dergelijke 
terminologie is naar mijn meening niet een aanduiding van 
kracht in argumenten. 

De heer de Groot heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt 
om een aantal gevallen te noemen, die zich op het oogenblik 
in Indonesië afspelen. Ik zal het voorbeeld niet volgen. Ik meen, 
dat het wel juist is, zooals verschillende sprekers hebben ge
daan, o.a. de heer van der Goes van Naters, te zeggen binnen een 
zeker kader wat men wil en wat men niet wil, of wij moeten 
doorgaan met de uitzending van troepen of dat wij in verband 
met den wapenstilstand daarmee moeten ophouden. Maar ik 
acht het niet juist op het oogenblik over allerlei incidenten te 
spreken,. Daarom meen ik, dat op hetgeen de heer de Groot te 
dien aanzien gezegd heeft, thans door mij niet ingegaan behoeft 
te worden. Ik wensch hiermede in geenen deele te kennen te 
geven, dat daarop mijnerzijds niet iets zou zijn te zeggen. 

Het ligt, geloof ik, minder op mijn weg de karakteriseering 
tegen te spreken, die de heer de Groot heeft getracht te geven 
van de politiek, die op het oogenblik èn van Nederlandsche èn 
van Engelsche zijde in het Oosten wordt gevoerd. Ik meen, dat 
dit, voor zoover daartoe aanleiding bestaat, beter van de Begee
ringstafel kan gebeuren.. Maar ik wil wel zeggen, dat die karak
teristiek zoodanig subjectief is, dat zij niet de algemeene mecning 
weergeeft. 

Maar waarop ik den heer de Groot in het bijzonder een 
antwoord wil geven, is zijn uitspraak, dat, indien men de wijzi
ging van art. 192 accepteert, men de Eegeering de vrije hand 
geeft. Ik moet mij — en dat doe ik gaarne — parlementair 
blijven uitdrukken. Ik wil dan zeggen, dat, zooals de heer 
Stokvis mij eenige verrassingen heeft bezorgd, dit toch, en dan 
niet in zoo aangenamen trant, de grootste verrassing is. Hoe 
men het ter wereld kan voorstellen, dat men met het aanvaar
den van dit voorstel tot wijziging van art. 192 van de Grond
wet, waarbij aan een noodtoestand, aan een noodrecht een einde 
wordt gemaakt en waarbij de Kamer, ook de communisten, 
mede betrokken wordt in het overleg bij de overweging van het 
wetsvoorstel, dat daarop moet volgen, aan de Eegeering de vrije 
hand laat, is mij een raadsel. Ik wil mij er toe bepalen te 
zeggen, dat mij dat volmaakt onjuist voorkomt. Als de heer 
de Groot daaraan toevoegt, dat, als de Partij van den Arbeid 
voorstemt, zij mede verantwoordelijk is voor een reactionnaire 
politiek, dan is dat een bewering, die geen steek houdt. Immers 
wanneer men vóór dit voorstel stemt, draagt men daarvoor de 
verantwoordelijkheid, maar dat is ook het geval wanneer men er 
tegen stemt; een verantwoordelijkheid, die zich naar mijn mee
ning ook uitstrekt tot de wijze van voorlichting in het land. 
Wanneer men het land zoo blijft voorlichten, dat wie vóór het 
voorstel stemt een reactionnaire politiek voorstaat, dan moet 
men voor die bewering de verantwoordelijkheid dragen, maar 
dan zeg ik, dat wij deze bewering volmaakt afwijzen. Waaneer 
wij als fractie van de Partij van den Arbeid onze stem aan 
het voorstel geven, dan is er geen sprake van, dat op eenigerlei 
wijze met recht zou kunnen worden gezegd, dat wij met betrek
king tot Indonesië een reactionnaire politiek zouden voorstaan. 
Daartoe bestaat niet de minste aanleiding. 

Ten slotte de geachte afgevaardigde de heer Wagenaav. Mijn
lieer de Voorzitter! Het komt mij voor, dat er in de redevoerin
gen van de 3 communistische sprekers een anti-climax is op 
te merken. Ik meen, dat wij als toehoorders, er uit een oog
punt van regie de voorkeur aan zouden hebben gegeven, indien 
de heeren in omgekeerde volgorde hadden gesproken. Maar de 
beslissing daarover ligt aan de heeren zelf. 

De heer Wagenaar heeft een proeve geleverd, hoe men in en 
uit kan praten. Hij wilde het eerst zoo voorstellen, alsof de 
communisten hier in de Kamer door bij de eerste lezing van 
het voorstel tot wijziging van artikel 192 bij de stemming zich 
te onthouden, een afwachtende houding hebben aangenomen. 
Dat is in de Eerste Kamer niet het geval geweest, Mijnheer de 
Voorzitter, daar de vertegenwoordiger van de communisten in 
die Kamer, de heer Koejemans, zijn stem wel aan het voorstel 
in eerste lezing heeft gegeven. Dat is misschien een historische 
bijzonderheid, die den geachten afgevaardigde den heer Wage

(Joekes e. a.) 

naar kan interesseeren en die hij bij zijn uiteenzettingen in de 
toekomst mogelijk nog te pas kan brengen, ten einde het slot 
van zijn rede nog wat uitvoeriger te maken. De geachte afge
vaardigde de heer Wagenaar heeft eerst gezegd, dat hij er een 
voorstander van is om noodelooze belemmeringen uit de Grond
wet te halen bij het aanbrengen van veranderingen; in dezen 
geest had hij zich ook eerder reeds uitgelaten. Daarna heeft hij 
aanleiding gevonden om een aantal bezwaren naar voren te 
brengen en in het bijzonder heeft hij gezegd: als men een 
volksstemming houdt en dat doet bij gelegenheid van de ver
kiezingen, dan zijn er andere onderwerpen, die dat blokkeeren 
kunnen. Dat is juist een van de redenen, die de Grondwetcom
missie er toe geleid hebben voor te stellen bij een grondwets
herziening niet de Kamers te doen ontbinden, maar een afzon
derlijke Kamer te doen verkiezen. Bij ontbinding van de Kamer 
toch moet men bij de verkiezing van Kamerleden zijn stem uit
brengen voor een candidaat, die bij verkiezing zitting krijgt 
voor de geheele Kamerperiode en dus oordeelen over het ge
heele samenstel van politieke vraagstukken. Bij een Grondwets
herziening — de geachte afgevaardigde de heer Eomme heeft 
dat ook reeds in het kort aangeduid — is het gewenscht een 
volksstemming te houden, niet direct — daaraan zijn groote be
zwaren verbonden — maar indirect door daarvoor bijzondere 
personen te kiezen. 

Nu vindt de geachte afgevaardigde de heer Wagenaar daar
in aanleiding om te zeggen: daaraan doen wij niet mee. 

Als ten slotte de heer Wagenaar — dit is de kern van zijn 
rede — zegt: wij zijn niet bang voor verkiezingen, dan geloof 
ik te kunnen zeggen, dat elke democraat niet bang is voor ver
kiezingen, maar dat men in een geordende maatschappij als 
deze bij de behandeling van wetsvoorstellen — en dit is in het 
bijzonder het geval met voorstellen tot Grondwetswijziging — 
zich wel rekenschap moet geven van de vraag: wat is het doel 
van de voorstellen? Mag ik deze gebruiken — om geen ander 
woord te bezigen — om do kans te hebben, dat wij vroeger dan 
anders tot verkiezingen komen? 

Het zal wellicht mogelijk zijn, dat in den loop van het vol
gend jaar de staatkundige hervorming van Indië aan de orde 
komt. De belangen van Nederland en Indonesië brengen mede, 
dat deze op vlotter wijze zonder prijsgeving van de waarborgen, 
die bij Grondwetsherziening aanwezig moeten zijn, kan worden 
behandeld. Nu kunnen de heer Wagenaar en de zijnen wil 
zeggen: daar zijn wij voor, maar ten slotte is zijn verlangen om, 
ik zal niet zeggen een spaak in het wiel te steken, maar de 
zaak te belemmeren zoo groot, dat hij daarin indirect de reden 
meent te moeten zien om zijn stem niet aan deze wijziging te 
geven, een wijziging, die mede met het oog op de komende 
staatkundige hervorming Vbor Indic door ons gewenscht wordt 
geacht. Ik acht dit, om het zacht uit te drukken, een tweeledig 
standpunt, dat ik niet kan waardeeren. 

De leden van onze fractie daarentegen zullen met meer over
tuiging hun stem geven aan de beide wetsvoorstellen. 

De heer Beel, Minister van Binnenlandsche Zaken: Mijn
heer de Voorzitter! He t zij mij, ondanks het vastleggen der 
standpunten door de verschillende fracties tijdens deze zitting 
vergund, hef een en ander in het midden te brengen. Allereerst 
moge ik dank brengen voor den steun, welken do geachte afge
vaardigden de heeren Eomme en van der Goes van Naters 
mede namens hun fracties hebben toegezegd. 

Bij de behandeling in eersten termijn vatn deze voorstellen tot 
Grondwetswijziging door de Staton-Gcneraal in hun vorige sa
menstelling heeft de discussie mede naast een algemeen karakter 
ook zich op het vlak van de opbouwende detailcritiek bew< 

Zij heeft op verschillende punten tot verheldering en — ik ben 
daar dankbaar voor — tot verbeteringen geleid. Thans bij deze 
lezing in tweeden tormijn hebben de schriftelijke stukken zich 
begrijpelijkerwijze bepaald tot enkele summiere opmerkingen. 
Nieuwe ceziehtspunten zijn er niet in aan het licht gekomen. Ook 
in het betoog der sprekers, die mij voorafgingen, heb ik deze niet 
vermogen te ontdekken. 

Intusschen, Mijnheer de Voorzitter, zijn wij sinds de behande
ling in eersten termijn van de wetsvoorstellen, die thans aan de 
beoordeeling van dit hooge college worden onderworpen, weer 
bijna een half jaar verder. In dien tijd hebben wij de wijzigings
voorstellen, zooals ze daar liggen, tot voorwerp van verdere studie 
en nauwgezette overweging kunnen maken. WW hebben ons in 
dien tijd kunnen losmaken van kleine bezwaren, die in eerste 
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lezing nog verscli voor ons lagen, bezwaren tegen de ontstaians ! 

iiedenis van deze wetsvoorstellen en tegen onderdeden, diu | 
inmiddels verbetering ondergingen. Het lijkt mij niet ondienstig, i 
Mijnheer de Voorzitter, om als vrucht van die nadere studie en < 
overweging nog eens saam te vatten waar het bij deze wijzi
gingen om gaat en waar het niet om gaat. 

Bij deze samenvatting zou ik voorop willen stellen waar het 
bij deze wijzigingen niet om gaat. En daarbij stel ik het op prijs 
in deze Kamer twee dingen nog eens duidelijk te zeggen : ten 
eerste, dat het hier niet gaat om een beperking van het tot dus
\ e) re in onze Grondwet verankerde recht van den kiezer om zich 
over iedere wijziging van deze hoogste Staatswet uit te spreken; 
ten tweede, dat door deze veranderingen in de wijzigingsproce
dure tittel noch jota wordt afgedaan aan de hoogheid van onze 
constitutie. 

Wat het eerste punt betreft: Wanneer hoofdstuk XIII van 
onze Grondwet overeenkomstig de hier aan de orde zijnde voor
stellen is gewijzigd, blijft de kiezer zich uitspreken over ieder 
volgend voorstel tot wijziging van onze constitutie. Aan dat 
recht wordt niets afgedaan. Integendeel, de kiezer zal bij de 
nieuwe procedure zijn aandacht volkomen op de voorgenomen 
herziening kunnen richten; het ontwerp houdt in dit opzicht 
een belangrijke verbetering in. 

Van een te kort doen aan de rechten der kiezers is mitsdien 
gi ii sprake. 

Ook de tweede categorie bezwaren — ik kom hier in de eerste 
plaats tot den geachten afgevaardigde den heer Beernink, die 
gesproken heeft over een gebrek aan eerbied voor de Grondwet —, 
dal deze voorstellen te kort zouden doen aan de hoogheid van 
de Grondwet zelf, moet ik met den meesten nadruk van de 
hand wijzen. Immers, het idee van een bijzondere herzienings

>dure voor de Grondwet is gebleven. De kiezers spreken 
zich — zooals ik reeds betoogde — bepaaldelijk over een Grond

iherziening en over elke volgende GrondwetsherzienÏT"'* uit. 
Een speciale Kamer zal er over beslissen. Beslissen, niet bij ge
wone meerderheid, doch bij een meerderheid van 3/5, niet van 
de aanwezige leden, doch van alle honderd, die in het college 
zit! ing hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is ook in het Voorloopig Verslag 
over gesproken, dat men aan de huidige procedure de voor
i: mr geeft in verband met de vereischte stabiliteit van onze 

ite Staatswet, die beter gewaarborgd zou zijn hij den 
huidigen procesgang en ik ontmoet hier den heer Korthals, die 
als voornaamste, bezwaar — het hoofdbezwaar van hem en 
zijn politieke vrienden, heeft hij gezegd — heeft genoemd het 
feit, dat hier inderdaad een verlichting van den eisch van een 
2/8 naar een 3/5 meerderheid bij de nieuwe voorstellen zou 
plaats hebben. He t verheugt mij, dat dit het hoofdbezwaar 
is van den geachten afgevaardigde en zijn politieke vrienden, 
want ik kan hem in dit opzicht de verheugende mededeeling 
doen, welke hij zelf ook wel uit de stukken had kunnen op
maken, dat de nieuwe regeling in dit opzicht een belangrijke 
verbetering is, want volgens de bestaande regeling is het bij 

quorum van 51 leden voldoende voor herziening van de 
Grondwet, dat 35 van de leden, die aanwezig zijn, voor de 
herziening hun stem uitbrengen. 

Bij de nieuwe regeling is hiervoor steeds vereischt een meer
derheid van 60. Mij dunkt, 'Mijnheer de Voorzitter, als er 
sprake is van een stabiliseerende werking van de bepalingen, 
dat het de nieuwe bepalingen zijn en ik verwacht dan ook, 
dat de geachte afgevaardigde en zijn politieke vrienden, nu 
dit hoofdbezwaar vervallen is, vóór het voorstel zullen stemmen. 

Oogenschijnlijk mag de vermindering van de 2/3 meerder
heid, die tot dusver gevorderd werd, tot 3/5 den schijn wek
ki .i. dat Grondwetsherziening gemakkelijker gemaakt wordt, 
in werkelijkheid kunnen en zullen zich omstandigheden voor
doen, waaronder wijzigingsvoorstellen, die bij de thans be

ulde procedure glansrijk de eindstreep hadden gehaald, het 
bij de nieuwe procedure moeten afleggen, De Grondwet blijft, 
all< n aandrang om de herzieningsbepalingen te verzachten ten 
spijt, een zeer bijzondere plaats in ons wetgevend apparaat in

. Ü. Tb l blijft een wet, die niet op dezelfde wijze ais iedere 
andere wel op stapel kan worden gezet, liet blijft onze liooge 
constitutie. 

Tot zoover, Mijnheer de Voorzitter, de argumenten, die zijn 
aangevoerd tegen deze herziening. 

Daarnaast staan eenige argumenten, die zeer beslist vóór 
deze herziening pleiten en die in de discussies niet ot nauwe
lijks voldoende naar voren zijn gebracht. Het zij mij geoor
loofd de aandacht van deze hooge vergadering op een tweetal 
van deze argumenten te vestigen. Het eerste ligt hierin, dat 
de aanneming van dit voorstel in aanzienlijke mate zal bij
dragen tot de zuiverheid der politieke beslissingen in de toe
komst. Er is bij de discussie in eersten termijn herhaaldelijk 
op gewezen, dat de bestaande herzieningsprocedure er in de 
practiik toe leidt, dat een voorstel tot Grondwetsherziening 
eerst werd ingediend tegen het einde van een parlementaire 
zittingsperiode, zoodat de in deze procedure noodzakelijke ont
binding der Staten-Generaal in feite samenviel met den nor
malen afloop van den vierjaarlijksehen termijn, waarvoor de 
Tweede Kamer gekozen moet worden. En men heeft het ais 
een bezwaar aangevoeld, dat onder die omstandigheden van 
een uitspraak der kiezers over de voorstellen tot wijziging van 
de Grondwet niets terechtkomt. De heele wijziging van de 
Grondwet verdwijnt dan, om zoo te zeggen, in de algemeene 
verkiezingscampagne. Het is echter in de discussies niet vol
doende tot uiting gekomen, dat dit bezwaar voor iedere Grond
wetsherziening volgens de bestaande procedure geldt. De be
staande procedure immers koppelt aan een Grondwetsherzie
ning het optreden van een heel nieuw Parlement. Dat betee
kent, dat, ook wanneer een Grondwetsherziening plaats heeft 
midden in een vierjarige zittingsperiode, de volle verkiezings
campagne met al haar gevolgen voor het heele beleid van de 
Regeering aan deze Grondwetsherziening wordt vastgekop
peld. Zoo is de ervaring altijd geweest. 

Ik zou willen vragen, Mijnheer de Voorzitter, of één dei
leden dezer hooge vergadering meent, dat, wanneer vandaag 
aan den dag de Kamer moest worden ontbonden, omdat zij de 
urgentie had uitgesproken voor een Grondwetsherziennig 'b.v. 
in verband met de Indische politiek, de komende verkiezings
campagne gespeend zou zijn van gerucht, laat ik zeggen, over 
de loon en prijspolitiek der Regeering, of een der vele andere, 
het volk sterk beroerende vraagstukken van den dag. Het feit 
op zich zelf, dat aan het aanhangig maken van een Grondwets
herziening noodzakelijk verbonden is de verkiezing van heele 
nieuwe Kamers der Staten-Generaal, aan wie de heele wet
gevende arbeid en de controle op het beleid van de Regeering 
voor de komende periode moeten wo-rden toevertrouwd, ver
troebelt in zich zelf de heele quaestie van de Grondwetsher
ziening. En ware dit niet het geval, Mijnheer de Voorzitter, 
hoe zou dan een Kamer, tot stand gekomen na een verkiezing, 
in het zicht van een voorgenomen Grondwetsherziening, aan
spraak kunnen maken op den titel, den volkswil ten aanzien 
van het Regeeringsbeleid in het algemeen te representeeren. 

Het zuiverst heeft dit aangevoeld dr. Abraham Kuyper, die 
in zijn , ,Anti-Revolutionaire Staatkunde" de volgende, opmer
king maakte, die de thans aan de orde zijnde Grondwetsher
ziening haast op het lijf is geschreven: 

„Stel, er kwam een voorstel aan de orde om deelen van 
het leger, ook zonder persoonlijke toestemming der krijgs
lieden, in geval van nood naar de koloniën te kunnen uit
zenden, en art. 184 (thans 192) onderging in dezen zin 
wijziging, zoo zou uiteraard een Tweede Kamer, uit een 
stembusworsteling over dit ééne punt voortgekomen, eiken 
leidraad missen voor de verdere behandeling van 's Lands 
zaken in de vierjarige periode, die na de ontbinding inging." 

Deze vertroebeling kan niet nalaten invloed uit te oefenen 
op de houding, die de Regeering en de Staten-Generaal tegen
over voorstellen tot Grondwetsherziening aannemen. Bij de 
bestaande procedure tot Grondwetsherziening moet iedere Re
geering, die een voorstel tot Grondwetsherziening in overweging 
neemt, daarbij tevens in het oog houden, dat het aanbieden 
van een dergelijk voorstel aan de Kamer inhoudt een voorstel 
tot Kamerontbinding. Zij moet overwegen, dat zij de Grond
wet niet kan wijzigen zonder het land in een nieuwen ver
kiezingsstrijd te storten. Ook hier, voor het storten van het 
land in dezen nieuwen strijd, neemt zij de verantwoordelijkheid, 
zoodra zij een voorstel tot Grondwetsherziening indient. Die 
moeilijkheid heeft Heemskerk in zijn bel<en(le boek ,,De Practijk 
onzer Grondwet" heel scherp aangevoeld. Immers, hij wijst er 
uitdrukkelijk op, dat de Kamers, gekozen om de herziening van 
de Grondwet goed te keuren, niet sKe-lits daardoor, maar ook 
door alle andere constitutioneele middelen het lot in handen 
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hebben van een Ministerie, dat in de ontbonden Kamer vol
doende meerderheid had. En onmiddellijk Iaat hij daarop volgen: 

,,lk beweer niet, dat deze bedenking altijd zal of moet 
overwegen bij de Begeering, maar zij zal ongetwijfeld eenig 
gewicht in de schaal leggen, wanneer de opportuniteit eener 
Grondwetsherziening ter sprake komt. ' ' 

Men versta mij goed, Mijnheer de Voorzitter, ik zeg niet, 
dat de huidige of eenige andere Regeering zich bij het over
wegen van een Grondwetsherziening zal laten leiden door de 
gedachte van zelfbehoud — dat zij verre —, doch dat zij bij 
het overwegen daarvan ook haar verantwoordelijkheid moet 
laten spreken voor een nieuwen verkiezingsstrijd en voor de 
stagnatie in den loop van don wetgevenden en besturendcn 
arbeid. De mogelijkheid is dus zeer reëel aanwezig, dat ie 
Regecring op een gegeven oogenblik voor omstandigheden komt 
te staan, waarin het belang van het rustig voortgaan van 
den arbeid van het wetgevend en het bestuursapparaat zoo 
groot is, dat zij een hoezeer op zich zelf ook gewenschte 
Grondwetsherziening niet kan en niet mag voorstellen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wordt echter de thans voorgestelde 
wijziging aanvaard, dan kan de Regeering iedere Grondwets
herziening op haar eigen merites beoordeelen. Dan komt dus 
de beslissing zuiverder te liggen. Ditzelfde geldt ook voor de 
beslissing van de Staten-Generaal, die in eersten termijn over 
een voorstel tot Grondwetsherziening te oordeelen krijgen. Zij 
staan nog stelliger dan de Regeering voor het feit, dat het 
aannemen van deze voorstellen hun eigen ontbinding mee
brengt. Dit herinnert mij, Mijnheer de Voorzitter, aan een 
minderheidsnota, toegevoegd aan het rapport van de Staats
commissie, die de Grondwetsherziening van 1884 voorbereidde. 
De minderheidsnota, opgesteld door den heer Beelaerts van 
Blokland, noemde deze ontbinding de voornaamste belemme
ring tegen iedere, dus ook tegen een goede en gewenschte 
herziening. Immers, zoo schreef de heer Beelaerts: 

„Bij vertegenwoordigende lichamen zijn tot dusverre 
geen neigingen tot zelfmoord waargenomen; wel het tegen
deel." 

Dat hoeft niet te zijn uit minderwaardige motieven, Mijn
heer de Voorzitter; daarbij kunnen zeer wel overwegingen 
van het Landsbelang meespreken. Niet alleen dus voor i e 
Regeering, doch ook voor de Staten-Generaal schept dus de 
procedure, zooals zij in dit herzieningsvoorstel is neergelegd, 
een zuiverder sfeer om het vraagstuk van de Grondwetsher
ziening. Ook de Staten-Generaal kunnen de Grondwetsher
ziening meer op haar eigen merites beoordeelen. 

Hetzelfde geldt ook, Mijnheer de Voorzitter, voor de kiezers. 
Ik heb reeds gezegd, dat het bij de bestaande procedure zeer 
moeilijk is om de kiezers een uitspraak te laten doen vóór of 
tegen een bepaalde Grondwetsherziening. Wanneer de nieuw
gekozen Kamers niet alleen over de Grondwetsherziening te 
oordeelen krijgen, maar ook het heele Regeeringsbeleid moeten 
gaan beoordeelen, kan het niet anders, of de kiezer moet 
zich ook daarover uitspreken, en in den regel zal daarbij de 
Grondwetsherziening op den achtergrond geraken, ja, in het 
gedrang komen. Van den anderen kant is het van het grootste 
belang, dat de kiezer op een bepaald oogenblik over een be
paalde Grondwetsherziening zich duidelijk uitspreekt. Wan
neer straks het ten aanzien van NedeTlandsoh-Indië gevoerde 
beleid moet worden neergelegd in een herziening van de Grond
wet, kan de kiezer dit beleid op zijn eigen merites beoor
deelen en wanneer het waar is, wat sommigen zeggen, dat 
nl. de scheidingslijnen over deze quaestie anders zouden loopen 
dan die van lut beleid der partijen, krijgen wij in ieder geval 
een zuivere uitspraak over wat het Nederlandsohe volk precies 
wil of niet wil. 

Tot zoover, Mijnheer de Voorzitter, bet argument, dat aan
vaarding van deze nieuwe herzieningsprocedure de zuiverheid 
der politieke bi a in de hand werkt, zoowel bij de Regee
ring als bij de Kam :l als bij den kiezer. Dit is een argument 
van blijvende waarde. Daarnaast slaan enkele argumenten, die 
bepaaldelijk voor de komende Etegeeringsperiode klemmen. 

' ! i eerste i; de omstandigheid, dal bij deze nieuwe proce
dure een Grondwetsherziening minder tijd behoeft dan bij de 
tl ana bestaande. Over dat argument is reeds in eersten termijn 
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het noodige gezegd. De Kamer weet waarom de Regeering zoo
veel waarde hecht aan een versnelling van de procedure: hel 
kan noodig zijn, dat de ontwikkeling van den toestand in rls 
Overzeesche Gebiedsdeelen, nadat alle conferenties zijn ge
houden, een spoedige beslissing over een verandering in cnze 
constitutie noodzakelijk maakt. Iedere versnelling vnn proce
dure kan dan winst beteekenen. Over dit argument is echl ;' 
in eersten termijn voldoende gezegd. Ik geloof niet, dat het 
noodig is (vanmiddag is er niet over gesproken) hierop thans 
uitvoerig in te gaan. 

Er is echter nog een ander urgentie-argument. Wanneer de 
wetgevende arbeid in de periode, die thans vóór ons ligt, zich 
eenigszino voorspoedig ontwikkelt — wanneer wij in" Indië 
spoedig tot overeenstemming komen en wanneer de Staats
commissie tot herziening van de Grondwet nog in den loop van 
dit parlementaire jaar ha.ir arbeid kan aanvangen —, dan zou 
het wel eens kunnen zijn, dat in den loop van deze vier-jarige 
periode tot tweemaal toe voorstellen tot Grondwetswijziging bij 
de Kamer moeten worden ingediend. Ik hoop, Mijnheer de 
Voorzitter, dat de Kamer zich goed realiseert, wat dit bij de 
bestaande procedure beteekent. Dit beteekcnt, dat het in dezen 
uiterst moeilijken tijd, nu alles gezet moet worden op een rus
tige en constante ontwikkeling van ons vaderland, nu alles ver
meden moet worden, wat ons volk noodeloos in beroering kan 
brengen, nu wij er alles op moeten z-Mtcn om onafgebroken te 
kunnen voortwerken zonder belangrijke stagnaties en zonder 
dat do politieke hartstochten weer oplaaien, meer dan ooit onge
wenscht, ja, ik zou bijna durven zeggen, niet verantwoord moet 
worden geacht, cm binnen enkele jaren ons volk tot driemaal 
toe in een verkiezingsstrijd te werpen. Dat kan niemand in deze 
Kamer wenschen. Wordt het thans aan de Kamer voorgelegde 
voorstel tot wijziging van hoofdstuk XII I aanvaard, dan is 
voortzetting van den wetgevenden arbeid en van het bestuurs
beleid (hetwelk toch verlamming ondergaat ten gevolge van 
de verkiezingen) verzekerd, voor zoover ten minste dit beleid 
zelf geen conflicten oplevert. De Regeering acht het van het 
grootste belang, Mijnheer de Voorzitter, dat zij juist in deze 
komende periode rustig kan voortwerken aan den wederopbouw 
in geestelijk en materieel opzicht van ons vaderland. Ik be
schouw de aanneming van dit wetsvoorstel als een belangrijke 
bijdrage daartoe en ik zou mij niet verantwoord achten, als ik 
dat niet uitdrukkelijk onder de aandacht van de Kamer had 
gebracht. 

Rest mij, nog, Mijnheer de Voorzitter, een enkel woord te 
zeggen over het voorstel tot wijziging van artikel 192. Anders 
dan over de herziening van hoofdstuk XIII , is de Kamer in de 
schriftelijke gedachtcnwisseling over dit voorstel ietwat dieper 
op de zaak ingegaan. Daarbij is eigenlijk reeds alles gezegd, 
wat over de zaak te zeggen viel. De Regeering heeft bij her
haling verklaard en zij verklaart het thans opnieuw, dat het 
zenden van troepen naar Indië — ik kom thans bij den heel
de Groot — niets, maar dan ook niets, met oorlogszuchtige 
bedoelingen te maken heeft. De bewijzen zijn daarvan in de 
afgeloopen weken toch wel op zeer treffende wijze gegeven. 
Er zijn hier nochtans Kamerleden, die dit in twijfel trekken, 
Mijnheer de Voorzitter! Tegen deze leden zou ik slechts óén 
ding willen zeggen: degenen, met wie wij in Indonesië onder
handelen en die dus de allereerst betrokkenen zijn in deze 
zaak, hebben door het teekenen van den wapenstilstand dui
delijk te kennen gegeven, dat zij onze bedoelingen in dezen 
wèl vertrouwenswaardig achten; ook de heer Palar heeft 
daarop gedoeld. 

Er zijn thans nog enkele kleine punten, Mijnheer de Voor
zitter. Ik wensch niet in te gaan op het historische betoog van 
den heer Stokvis. Hoezeer ik ook persoonlijk een historischen 
terugblik wenschelijk acht bij de bestudeerïng van vraagstuk
ken, meen ik toch, dat bij dit vraagstuk de blik gericht moet 
zijn op het heden en op de toekomst. 

De heeren Beernink, Stokvis, van der Goes van Katers en 
Joekes hebben gevraagd: hoe zit het nu met die bepal 
,,eene wet". Ik heb bij de vorige behandeling tot uitdruk! 
gebracht, dat m.i. de Grondwet zich niet verzet tegen i n 
nadere regeling bij algemeene wet. Dit beteekent niet! dat de 
Regcering deze gedragslijn zal volgen. Bij algemeene wet zul
len zeer zeker de materieele voorwaarden van de uitzending 
moeten worden geregeld; de Regeering heeft dit in studie en 
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hoopt zeer binnenkort, na aanneming, hetgeen zij meent te 
mogen verwachten, van het ontwerp ter zake van artikel 192 
door de beide Kamers en na bekrachtiging door de Kroon, een 
ontwerp aan do Kamer te kunnen voorleggen. 

Wat betreft het Koninklijk besluit E 45, hierover is enkele 
maanden geleden reeds zooveel gesproken, dat ik, nu deze 
quaestic slechts indirect bij dit ontwerp betrokken is, daarop 
thans niet verder inga. De Regeering handhaaft haar stand
punt, maar is het met den heer Joekes eens, dat E 45 spoedig 
dient te verdwijnen. Ten einde dat mogelijk te maken, is dit 
wetsontwerp ingediend. 

De heer Beernink heeft er op gewezen, dat bij een volgende 
Grondwetswijziging de redactie van dit en andere artikelen 
nog dient gewijzigd te worden in dien zin, dat gesproken 
wordt van Nederlandsoh-Indië, Suriname of Curacao. De 
Regeering zal deze opmerking te zijner tijd bij de bestudeering 
van de Grondwetsherziening zeker mede daarin betrekken. 

De karakteristiek, die de heer de Groot gegeven heeft over 
het Anglo-Nederlandsche beleid van deze Regeering, wijst de 
Regeering, als zijnde volkomen in strijd met de waarheid, van 
de hand. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat ik hiermede wel de 
voornaamste punten heb behandeld; ik wil dan ook hiermede 
eindigen. De Regeering heeft gemeend te mogen verwachten, 
dat de leden van deze Kamer de ontwerpen op hun zakelijke 
merites beoordeelend, hun steun daaraan niet zullen ont
houden. 

De Voorzitter: Er zijn enkele leden, die wenschen te repli
ceeren. Ik stel voor, den spreektijd in tweeden termijn te be
palen op ten hoogste tien minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer B . J. Stokvis: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in mijn 
rede in eersten termijn duidelijk te kennen gegeven, dat ik mij 
niet met de verwachting vleide, dat diegenen onder de afge
vaardigden, die voornemens waren vóór de wijziging van art. 192 
te stemmen, door mijn betoog zonden verkeeren in tegenstanders 
van die wijziging. Bij het debat is wel gebleken, dat dit inzicht 
juist was. 

Door den, zich sedert kort vooruitstrevend noemenden heer 
Rómme, door den niet minder vooruitstrcvenden heer van der 
Goes van Xaters is mij verweten, dat ik mij zou verzetten tegen 
een noodzakelijke liquidatie van het verleden. En de heer Joekes 
heeft mij misprijzend een laudator temporis acti genoemd. Vol
gens den heer van der Goes van Xaters zou do wijziging van 
het beginsel van artikel 192 der Grondwet een consequentie zijn 
van ware democratie. Het is dus zoo: wij communisten zijn 
reactionnair en alle andere partijen, in deze Kamer zijn progres
sief; wij communisten houden den vooruitgang tegen! Inderdaad, 
tegen den „vooruitgang'", die van de zijde van de Regeering 
aanbevolen wordt, verzetten wij ons, tegen die bevrijding van 
de vrijheid, welke het gevolg zal zijn van de aanvaarding van 
dit Regeeiingsvoorstcl en van soortgelijke voorstellen, koesteren 
wij bezwaar en zullen wij bezwaar blijven maken. In dit opzicht 
zullen wij desnoods zelfs het odium reactionnair te zijn op ons 
laden! Maar wij zullen er voor zorgen, dat men ons nooit anti
revnlutionnair kan noemen! 

Wij verzetten ons inderdaad tegen liquidatie van een ver
leden, voor zoover dat verleden minder ongunstig is dan de 
toekomst, die men zich voorstelt te verwezenlijken. Wij zijn 
inderdaad laudatores temporis acti moeten worden, omdat het 
heden en de toekomst, zooals de Regeeriug die ziet, nog zoo
veel slechter zijn dan het verleden is geweest! Daarom, Mijn
heer de Voorzitter, prijzen wij dat verleden. Wij prijzen dat 
verleden niet, omdat wij het. absoluut beschouwd, zoo voor
treffelijk vinden, maar omdat het relatief beter is dan hetgeen 
ons zijdens de Regeering geboden wordt. 

.Mijnheer de Voorzitter! Ik moge thans enkele opmerkingen 
van feitelijken aard maken. De geachte afgevaardigde de heer 
van der Qoea van Xaters heeft er op gewezen, dat er in schijn 
in art. 192 van de Grondwet een onlogische gedachtengang 
zou zijn belichaamd. De geachte afgevaardigde zegt: „troepen 
mogen volgens dat (! rond wetsartikel overal worden he ncezon
den, behalve naar Indonesië, Suriname en Curacao", Dat is 
volkomen juist, maar het is niet alleen juist, het is ook logisch, 

(B. J . Stokvis e. a.) 

want onze wijze Grondwetschepper heeft begrepen, dat het 
gevaar van misbruik van troepenzendingen van dienstplichtigen 
de facto alleen bestond ten opzichte van Indonesië, Suriname en 
Curacao. Het was dus alleen noodig daaraan aandacht te schen
ken en daarin te voorzien. Tegen misbruik te dien aanzien heeft 
de Grondwet ons willen beschermen. Daarom is dit Grondwets
artikel noch onjuist, noch onlogisch. Het wijst integendeel op 
psychologisch inzicht, dat lof verdient. 

Het tweede punt — ik moet mij, gezien den beperkten spreek
tijd, tot het allerbelangrijkste bepalen — betreft de quaestic 
van het Staatsnoodrecht. Ik heb tot mijn genoegen uit den 
mond van den geachten afgevaardigde den heer Joekes be
grepen, dat hij dit ook als een onwenschelijk toovermiddel ziet, 
een middel, dat hij evenmin toejuicht als ik. Ik meen te hebben 
begrepen, dat de heer Joekes evenals ik er voor is, dat een 
dergelijk toovermiddel zoo snel mogelijk uit ons Staatsrecht 
verdwijnt. Ik heb begrepen, dat de heer Joekes, evenals mijn 
fractiegenootcn, de toepassing van Besluit E 45 zoo snel mogelijk 
wil uitschakelen. Wij hebben, volgens de mededeeling van den 
heer Joekes, voor vele verrassingen aan zijn adres gezorgd, 
maar er is ook een verrassing zijnerzijds aan ons adres gekomen, 
nl. toen de heer Joekes uitdrukking gaf aan zijn meening, dat 
wij de Regeering door onze houding bewust en met opzet zouden 
dwingen tot toepassing van Besluit E 45. 

Ik neem aan, dat deze scherpzinnige afgevaardigde dit als 
een grapje zal hebben bedoeld, waarop ik niet behoef in te gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigden de heeren 
van der Goes van Naters en Joekes hebben ook gesproken over 
de interpretatie van het woordje „eene", waarmede ik mij in 
eersten termijn uitvoerig heb geoccupeerd. Ik heb met tevreden
heid geconstateerd, dat zij niet anders dan ik het groote be
lang van dat woordje erkennen en dat zij mijn opvatting dee
len, dat de interpretatie, welke de Regeering ten deze voorstaat, 
onjuist is en aanmerkelijke gevaren in zich bergt. 

Wat moet ik ten slotte antwoorden op datgene, wat van de 
zijde der Regeering uiteindelijk te berde is gebracht? Ik kan 
hier zoo kort zijn als de Regeering zelf in deze zitting is ge
weest. En dat was zéér kort. 

Door de Begeering is hedenmiddag over artikel 192 van 
de Grondwet niets anders gezegd dan: Wij moeten niet zien 
iiaar hot verleden, zooals de communisten doen, wij moeten 
zien naar de toekomst; wij moeten „realisten" zijn' Ook ik 
ben er voor, Mijnheer de Voorzitter, dat wij realistisch denken, 
dat wij ons baseeren op de werkelijkheid, dat wij maatregelen 
nemen, die practisch zijn en die nuttig en effectief werken, 
maar ik vind het uitermate gevaarlijk, wanneer men het begrip 
realisme opvat, zooals dat op het oogenblik zijdens de Regee
ring geschiedt, wanneer men realisme uitlegt in den zin van: 
doen datgene, wat de opportuniteit van het moment verlangt, 
en nalaten datgene, wat de vrijheid en de beginselen van den 
rechtsstaat vorderen. 

De heer de Groot: Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat ten 
aanzien van hetgeen door den Minister-President hier naar voren 
is gebracht in verband met de wijziging van hoofdstuk XIII van 
de Grondwet, eenige reserve in acht moet worden genomen. De 
heer Minister-President heeft als voornaamste motief voor deze 
wijziging genoemd de noodzakelijkheid van zuiverheid in poli
tieke beslissingen. Deze zuiverheid zou naar de meening van den 
Minister-President gediend zijn door de methode van stemmen 
bij referendum, zooa;ls hier in feite wordt voorgesteld. 

Ik geloof graag, dat in den persoon van den Minister-President 
hier een specialist op het gebied van de zuivering aan het woord 
is, maar ik meen te moeten betwijfelen, of de zuivering, die hem 
hier voor den geest staat, ons verder brengt dan de zuivering op 
het gebied van de ambtenaren van politie en op ander gebied, 
die onder zijn bewind is doorgevoerd. Wat beteekeni het in feite, 
wanneer men zegt, dat deze methode vari referendum of de ver
kiezing van een Kamer, die op den grondslag geschiedt van een 
concreet voorstel, de zuivering van politieke beslissing bevordert? 
Dat beteekent, dat de wijze van verkiezingen, zooals nu ge
schiedt, dat de wijze van het nemen van politieke beslissingen 
van nu, nl. het partijenstelsel, onzuiver is on onzuivere politieke 
beslissingen te voorschijn roept. Dat moeten wij ten eenenmale 
afwijzen. Dat herinnert te zeer aan een gedachtengang, die ons 
beslist antipathiek in het geheugen ligt. 

Do geachte afgevaardigde de heer Joekes heeft in zijn rede ge
poogd mijn bewering te weerleggen, dat de Partij van den Arbeid 
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de Regeering de vrije hand geeft voor het tot stand brengen van 
een algemeene machtigingswet tot uitzending van militairen, 
wanneer zij vóór de wijziging van artikel 192 stemt. De geachte 
afgevaardigde de heer Joekes heeft geprobeerd hier voor de Partij 
van den Arbeid een alibi te scheppen. Hij heeft gepoogd zich aan 
de verantwoordelijkheid voor de komende militaire machtigings
wet te onttrekken, maar ik kan dit toch niet accepteeren, want 
ook voor iemand, die niet zeer intelligent is, moet het toch wel 
duidelijk zijn, dat wanneer deze wijziging van artikel 192 van
daag tot stand komt, de algemeene militaire machtigingswet er 
eveneens doorheen is met of zonder de stemmen van de Partij 
van den Arbeid. De eenige wijze om zich niet verantwoordelijk *e 
laten stellen voor die komende machtigingswet is : vandaag tegen 
het wetsvoorstel, de wijziging van artikel 192, te stemmen. Ik 
moge hierbij terloops terugwijzen de manier, waarop de heer 
Joekes gemeend heeft over mijn intelligentie te moeten oor
deelen. Ik geloof, dat de heer Joekes zijn rol in het politieke 
leven hoogelijk onderschat, indien hij meent als beoordeelaar van 
de intelligentie van anderen te kunnen optreden. He t is op zich 
zelf reeds een vreemd verschijnsel, dat de Partij van den Arbeid 
in een zoo gewichtige beslissing als deze als haar voornaamsten 
woordvoerder den oud-vrijzinnig-democraat den heer Joekes laat 
optreden. 

Ten slotte zou ik nog gaarne iets willen zeggen over de rede van 
den heer Palar. De heer Palar heeft ons hier verteld, dat men 
in Indonesië van beide zijden de beste bedoelingen heeft, dat 
men vertrouwen heeft, dat men op den goeden weg is, dat men 
bezig is alles bij te leggen, dat alles goed gaat en dat het in 
orde komt. 

Dat was in één woord een echt Oostersch sprookje, dat de 
heer Palar heeft staan te vertellen, dat echter met de werkelijk
heid in het geheel niets te maken heeft. 

Dat sprookje heeft mij herinnerd aan een ander Oostersch 
sprookje, nl. de geschiedenis van Sinbad den zeeman, die in 
het vooruitzicht van een belooning op een zekeren dag een ouden 
kerel op zijn nek liet springen. Toen hij dien ouden kerel echter 
eenmaal op zijn nek had, was hij niet meer vrij in zijn bewegin
gen en moest hij datgene doen, wat de oude van hem ver
langde. In dien zelfden toestand bevindt zich op het oogenblik 
Nederland. Nederland heeft zich het oude Engelsche imperia
lisme op den nek laten zetten en is niet meer vrij in zijn be
wegingen. Het is gedwongen steeds te rennen en te draven en 
zich in te spannen voor de belangen van anderen. 

Er is hier in het debat naar voren gebracht, in het bijzonder 
door den heer Joekes en ook door den Minister-President, dat 
er sinds de discussie over artikel 192 in het verleden toch zoo'n 
groote evolutie heeft plaats gevonden. Inderdaad, Mijnheer de 
Voorzitter, er is sinds dien tijd veel veranderd; er is ook veel 
veranderd in het karakter van Nederland en ook in het karakter 
zelfs van de Nederlandsche bourgeoisie. Want in dien tijd han
delde de Nederlandsche bourgeoisie nog zelfstandig. In dien tijd 
was de Nederlandsche bourgeoisie nog in staat om Indonesië 
van Engeland over te nemen in plaats van, zooals op het oogen
blik, Indonesië Engeland in handen te spelen. In dien tijd be
zaten de burgerlijke democratische partijen nog levenskracht 
en zelfbewustzijn. Dat is wel erg achteruitgegaan. Er zijn 
evoluties in opgaanden zin, maar er zijn ook evoluties in neer
gaanden zin. Zoo zou prof. Joekes in staat zijn om den groei 
van een koeienstaart ook een evolutie te noemen, maar ik 
geloof, dat men de ontwikkeling van de burgerlijke democratie 
in het verloop van de achter ons liggende jaren geen evolutie 
in gunstigen zin, maar eerder een degeneratie kan noemen. Het 
bewijs daarvan is geleverd zoowel door het optreden van de 
burgerlijke partijen als door het optreden van de Partij van 
den Arbeid in dit debat. 

De heer Wagenaar: Mijnheer de Voorzitter! Ik voel mij ver
plicht om aan het verzoek van den heer Joekes te voldoen om 
ecu nadere inlichting te geven over onze onthouding bij de 
vorige behandeling van dit wetsontwerp en liet vóórstemmen 
van den heer Koejemans, maar alvorens dat te doen, wil ik 
er op wijzen, dat de heer Joekes spreekt over het feit, dat wij 
de staatkundige vernieuwing van den laatsten tijd niet hebben 
beleefd, maar dat de heer Joekes de staatkundige, althans de 
practische veranderingen in den laatsten tijd niet heeft gezien, 
want het was opvallend, dat hij geen enkele maal het woord 
Indonesië gebruikte, maar steeds sprak van Indië. 

(Wagenaar e. a.) 

Gaarne wil ik ook iets zeggen over de verklaring, die de ge
achte afgevaardigde de heer Palar heeft afgelegd. Ik wil er kort 
over zijn, maar ik moet toch opmerken, dat nu er door den 
heer Palar wordt verklaard, dat hij niet tegen uitzending is in 
het kader van den wapenstilstand. Ik zou er op willen wijzen, 
dat het steeds andere argumenten zijn, want hij stemde ook 
vóór bij vorige gelegenheden en toen was er nog geen wapen
stilstand. Onze onthouding meen ik reeds in eerste instantie vol
doende duidelijk te hebben belicht. Toen het in eerste instantie 
in de Kamer in behandeling kwam, hebben wij inderdaad, omdat 
wij daarvoor in de gelegenlieid waren, den weg opengelaten om 
de verdere politieke ontwikkeling, het terrein en de zaken, 
waarom het ging, beter te overzien en het niet direct te ver
werpen. 

Bij ons geven niet in de eerste plaats de juridische en for
meele argumenten den doorslag, maar de politieke aspecten 
van dit oogenblik, en de gevaren, die er zijn ten aanzien van 
een makkelijke verandering van de Grondwet, meen ik reeds dui
delijk te hebben uiteengezet. 

De heer Vorrink: Waarom stemde de heer Koejemans vóór? 

De heer Wagenaar: Omdat er in de Eerste Kamer de dreiging 
was, dat de weg niet zou worden opengehouden. Wij wilden den 
weg openhouden en dit is ons ook gelukt. 

De heer Minister-President heeft gesproken over de nood
zakelijkheid van de continuïteit van deze Regeering en hij heeft 
er tegen gewaarschuwd, dat wij in de nabije toekomst in deze 
Eegeeringsperiode mogelijk nog drie verkiezingen zouden krij
gen. Dat komt mij niet geheel juist voor. Het is zoo, dat een 
verkiezing ten aanzien van Indonesië inderdaad mogelijk i<. 
maar wat betreft de algeheele wijziging van de Grondwet meen 
ik het te moeten betwijfelen; deze wijziging zal niet spoedig 
komen, en ik acht het mogelijk, dat deze gelijk zou kunnen 
vallen met de periodieke ontbinding van de Kamer. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil er nogmaals uitdrukkelijk op 
wijzen, dat men van mijn politieke vrienden en mij niet kan 
verwachten, dat wij vóór de continuïteit van deze Regeering 
zouden zijn. Niet de verkiezingen, die in de toekomst misschien 
noodzakelijk zullen zijn, zijn een ramp voor ons volk, zooals do 
Minister-President het noemde, maar deze Regeering is, naar 
onze meening, een ramp voor ons volk. Daarom ook zijn wij 
er voorstanders van, dat deze Regeering zoo spoedig mogelijk 
verdwijnt. 

De heer Joekes: Mijnheer de Voorzitter! Naar aanleiding van 
hetgeen de heeren Stokvis, de Groot en Wagenaar hebben ge
zegd, een enkele opmerking mijnerzijds. 

Ik wil dat doen in de omgekeerde volgorde van de spiekers. 
De heer Wagenaar heeft opgemerkt, dat ik uiting zou hebben 
gegeven aan de meening, dat de communisten, die hier van
middag aan het woord zijn geweest, de ontwikkeling van de 
staatkundige verhoudingen van de laatste eeuw niet hebben 
medegemaakt. Mijnheer de Voorzitter! Dat is wat te kras. Ik 
heb een vergelijking getrokken naar aanleiding van de rede van 
den heer Stokvis — die dit trouwens zelf heeft gedaan — 
tussehen den toestand van 1887 en nu. Dat is niet een volle 
eeuw, maar ongeveer 60 jaar! 

De heer Wagenaar — en dat is belangi'ijk — heeft gei d, 
dat hij een gevaar ziet in een snelle verandering van de G-rond
wet. Het is jammer, dat hij niet heeft gezegd met het oog waarop 
hij dit als een gevaar ziet. Wij hebben hier twee voorstellen 
aan de orde. Het eerste voorstel is de wijze, waarop de Grond
wet zal kunnen worden herzien, e-n het andere voorstel betreft 
de wijziging van art. 192. Het eerste voorstel heeft er niets 
mede te maken, dat art. 192 op korten termijn veranderd 
wordt, want het is wel duidelijk, dat er voor het voorst I 
treffende de wijziging van art. 192 een groote meerderheid /al 
zijn, ook in tweede lezing. Die wijziging komt tot stand op de 
oude wijze. 

De vraag, of de procedure van Grondwetsherziening veranderd 
zal worden, zoo, dat een latere Grondwetsherziening wat snel] r 
kan worden behandeld, is dus uitsluitend van belang voor vol
gende Grondwetsherzieningen. Daarbij staat om allee voor 
de mogelijkheid, dat een Constitutieverandering met betrekking 
tot Indonesië aan de orde zal komen. Een vraag, die dus nu 
van belang is bij de beoordeeling van de voorgestelde wijziging 
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van hoofdstuk XIII , is, of met het oog op die politieke waar
schijnlijkheid een wijziging van hoofdstuk XIII gewenscht is. 

Wanneer men zegt te meenen, dat een vlottere behandeling, 
zij het met behoud van waarborgen, van een wijziging van onze 
Constitutie met betrekking tot Indië uit een oogpunt van het 
belang van het Koninkrijk, van Indonesië en uit een inter
nationaal oogpunt dringend gewenscht is, maar om andere, 
politieke, redenen niet wenscht mee te doen aan de voorgestelde 
wijziging van hoofdstuk XII I , dan wil ik op de tweeslachtigheid 
van een dergelijke houding wijzen. De summiere verdediging van 
den heer Wagenaar heeft hem, geloof ik, niet gered van mijn 
bezwaar te dien aanzien tegen zijn rede. 

Tegenover den heer de Groot zou ik willen opmerken, dat 
ik mij geenszins heb opgeworpen als beoordeelaar van zijn 
intelligentie. Ik heb slechts mijn oordeel uitgesproken over 
de rede, die hij vanmiddag in eerste instantie heeft gehou
den en ik heb met eenige treurnis in mijn stem — naar ik 
meen te mogen zeggen — te kennen gegeven, dat deze uit 
een oogpunt van intelligentie ten achter gebleven is bij de 
rede van den heer Stokvis. 

De heer de Groet: U is toch niet geroepen om te oordeelen 
over de intelligentie van anderen, oordeelt u toch over uw 
eigen intelligentie. 

De heer Joekes: Ik oordeel niet over de intelligentie, maar 
over de redevoering van den heer de Groot. Mijnheer de Pre
sident! Dit is nu eenmaal zoo in een democratisch land, waar 
nog andere vertegenwoordigers dan die van de communisten 
zijn, dat men een oordcel mag uitspreken over een rede van 
een ander. 

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, kom ik tot den heer 
Stokvis. 

Het blijft voor mij merkwaardig, dat een lid van die fractie, 
die uit den aard van de zaak moet denken aan den socialen 
toestand van 1887, zooals deze was eenige jaren vóór de 
groote arbeidscnquête, voordat de groote verbeteringen van 
de laatste decenniën in den socialen toestand waren aange
bracht, ook in tweeden termijn zegt, dat hij zich beroept i>p 
de toestanden van toen, niet alleen wat betreft den alge
meenen toestand, maar ook staatkundig, door te zeggen: 
toen was het beter dan nu. Dat vind ik een gewaagde stelling, 
die wegens haar gewaagdheid aantrekkelijk is, mar, naar mijn 
meening 

De heer Wagenaar: Probeert u toch eens, ons politiek te 
bestrijden. Wat u zegt, raakt kant noch wal. 

De heer Joekes: Dit is politieke bestrijding. Als men hier 
zegt: „Men heeft in 1887 zoo juist geoordeeld over een over
eenkomstig voorstel", dat doet, terwijl men zelf behoort tot 
de zeer vooruitstrevenden, en miskent, dat het op het oogen
blik geheel anders ligt dan toen, risqueert men, wat de heeren 
vanmiddag hebben ondervonden, dat op de groote verschillen 
de aandacht wordt gevestigd. 

Ten slotte heeft de heer Stokvis de voor de Kamer stellig niet 
verrassende en overigens voor een gedeelte van de Kamer ge
ruststellende medcdeeiing gedaan, dat hij nooit antircvolution
nair zal worden. Dat begrijpen wij allemaal. Ik zou er echter 
de aandacht op willen vestigen, dat met betrekking tot de 
stemming over de voorgestelde wijziging van hoofdstuk XTTI 
der Grondwet de communistische fractie door deze houding 
komt te zitten in het gezelschap van de antirevolutionnairen. 
In zooverre geloof ik dus, dat de heer Stokvis niets te veel 
heeft gezegd, maar dat hij niettemin bij de stemming zal komen 
te staan bij hen, waartoe hij krachtens zijn politieke overtuiging 
niot wenscht te behooren. 

De heer Korthals: Mijnheer de Voorzitter! Er schijnt een mis. 
verstand te zijn, nl. in dezen zin, dat de Minister-President 
vu:i oordeel zou zijn, dat wanneer het bezwaar in zake de ge
qualificeerde meerderheid bij ons zou zijn opgeheven, er verder 
bij ons geen bezwaren meer zouden bestaan. Dit is niet juist. 
Ook tegen du bijzondere Kamer, zoo zal ik die nu maar even 

men, zijn door mij in eersten termijn diverse bezwaren naar 
voren gebracht, welke ik handhaaf. 

Met betrekking tot hetgeen de heer Minister-President heeft 
merkl ever de gequalifieeerde meerderheid, rnoge ik in het 

midden brengen, dat de tegenstelling tusschen het bestaande 

(Korthals e. a.) 
stelsel en het voorgestelde door het van de zijde der Regeering 
gegeven voorbeeld naar ons gevoelen niet wordt beheerscht. 
Niet om de onwaarschijnlijke mogelijkheid van 51 leden gaat 
het, doch om de waarschijnlijkheid, dat bij Grondwetsherziening 
getracht zal worden de volle 100 procent der leden aanwezig 
te krijgen. En juist hier zien wij, dat b.v. een Regeeringsblok 
van twee partijen onder het voorgestelde stelsel slechts 60 stem
men noodig heeft om de macht in handen te hebben, terwijl 
onder het bestaande 67 moeten worden gehaald. Om dit verschil 
tusschen 60 en 67 gaat het hier. vooral als het Rijksbelangen 
betreft van vitale beteekenis. In dit verband, Mijnheer de Voor
zitter, mag ik herinneren aan wat ik in eersten termijn heb 
gezegd. Dit punt is voor ons zwaarwichtig, omdat naar onze 
meening een Grondwetswijziging moet steunen op staatkundige 
gedachten, welke in ruimen kring zijn aanvaard, en niet op 
wenschen van toevallige meerderheden of op compromissen van 
politieke partijen. Onze fractie zal haar stem aan het ontwerp 
dan ook niet kunnen geven. 

De heer Beel, Minister-President: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik moge volstaan met ten aanzien van de verklaring van den 
heer Wagenaar op te merken, dat hij duidelijk heeft naar voren 
gebracht, dat hierbij niet zakelijke overwegingen, maar over
wegingen van geheel anderen aard de stem van zijn fractie zul
len behecrschen. Het spijt mij, dat dit standpunt wordt inge
nomen, maar ik moet dat natuurlijk aan die fractie overlaten. 

Wat de opmerking van den heer Korthals betreft, ik heb er 
al op gewezen., dat hij, het woord voerende mede namens zijn 
vrienden, heeft gesproken van een zwaarwichtig argument. Dit 
deed mij spreken zooals ik deed, hierbij buiten beschouwing 
latende het vrij denkbeeldige geval, dat inderdaad alle 100 leden 
aanwezig zijn. 

De algemeene beraadslaging over de beide wetsontwerpen 
wordt gesloten. 

In stemming komt het wetsontwerp tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen betref
fende veranderingen (263, no. 2). 

De uitslag van deze stemming is, dat vóór het wetsontwerp 
worden uitgebracht 57 stemmen en daar tegen 36, zoodat 
in verband met de grondwettelijke bepaling, dat twee derden 
der uitgebrachte stemmen zich vóór het ontwerp van wet 
moeten hebben verklaard, dit wetsontwerp niet is aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de heeren IJsselmuiden, Derks, Koer
sen, Mol, Kortenhorst, Andricssen, Teulings, Romme, Stcin
metz, Vermeer, van den Boni, Schilthuis, Dassen, Lucas, Tho
massen, Deering, mejuffrouw Tendeloo, de heeren Willems, 
Smits van Oijen, van Lienden, Vorrink, van der Brug, Joekes, 
van Sleen, Zegers, van der Weijden, Logemann. van Walsum, 
Hooij, Goedhart, Hofstra, Mes, Engelbertink, Schuurmans, 
Palar, Bachg, Nederhorst. Peters, van der Goes van Naters, 
Kupers, Suurhoff, Droesen. Maenen. Ruygers, van Vlier, Tuin, 
Groen, Rooi vink, van der Zanden, Vondeling, de Kort, Posthu
mus, Ruijs de Beerenbrouck, Donker, ten Hagen , Scheps en 
de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren Haeke, den Hartog, Vonk, 
Schraal, Beernink, Smeen.k, Meijerink, Stapelkamp, Borst, 
Bruins Slot, mevrouw van den Muijzenberg—Willeinse, de 
heeren Schoonenbeig, Verkerk, Koenen, Krol, Tilanus, mevrouw 
Fortanier—de Wit, jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen, de 
hoeren van Dis, Fokkema, Wagenaar, de Groot. Korthals, Kik
kert, van der Feltz. Hoogcarspol. de Wilde. Algera. Terpstra, 
Schouten, Roosjen, van der Zaal. Zandt, Haken. B. J. Stok
vis en de Ruiter 

In stemming komt liet wetsontwerp tot verandering van 
artikel 192 van de Grondwet (253, no. 3) . 

Dit wetsontwerp wordt aangenomen met 84 tegen 9 stemmen. 

Vóór hebben gestemd de heeren Ruijs de Beerenbrouck, Don
ker, ten Hagen, de Ruiter, Scheps, Haeke, den Hartog, Vonk, 
Schmal, IJsselmuiden, Derks, Koersen, Mol, Kortenhorst, An
driessen, Teulings, Romme, Steinmetz, Beernink, Smeeiik, 
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Meijerink, Vermeer, van den Bom, Schilthuis, Stapelkamp, 
Bruins Slot, Dassen, Lucas, Thomassen, Verkerk, Deering, 
mejuffrouw ïendeloo, de heeren Willems, Smits van Oijen, van 
Lienden, Krol, Tilanus, Vorrink, van der Brug, Joekes, van 
Sleen, Zegers, mevrouw Fortnnier—de Wit, de heeren van der 
Weijden, Logemann, van Walsum, Hooij, jonkvrouwe Wttewaall 
van Stoetwegen, de heeren Goedhart, Hofstra, Mes, Engelber
tink, Schuurmans, van Dis, Fokkema, Palar, Bachg, Kort
hals, Nederhorst, Peters, Kikkert, van der Goes van Naters, 
Kupers, Suurhoff, van der Feltz, Droesen, Maenen, de Wilde, 
Algera, Terpstra, Schouten, Kuygers, Boosjen, van der Zaal, 
van Vliet, Tuin, Groen, Rooi vink, van der Zanden, Vondeling, 
Zandt, de Kort, Posthumus en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren Haken, B . J. Stokvis, 
Borst, mevrouw van den Muijzenberg—Willemse, de heeren 
Schoonenberg, Koenen, Wagenaar, de Groot en Hoogcarspel. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp tot 
wijziging van de artikelen 157 tot en met 166 der gemeente
wet (197). 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Beernink: Mijnheer de Voorzitter! Wie een verge
lijking maakt tusschen de bepalingen omtrent grenswijziging 
van gemeenten, zooals die op het oogenblik in de artikelen 157 
tot en met 160 van de Gemeentewet voorkomen, en de bepa
lingen van dit wetsontwerp, zal moeten toegeven, dat wat nu 
voorgesteld wordt meer overzichtelijk is dan wat nu bestaat. 
Een zekere logica en een zekere systematiek zijn in het wets
ontwerp gelukkig aanwezig en ik wil den Minister gaarne dank
zeggen voor zijn poging om de procedures in zake grenswijziging 
van gemeenten vlotter te doen verloopen. 

Het zou mij dan ook vrij gemakkelijk zijn, mijn stem aan dit 
wi tsontwerp te geven, ware het niet, dat de Minister een insti
tuut, waaraan mijn politieke vrienden en ik blijkbaar meer 
waarde hechten dan hij, uit de Gemeentewet wil doen ver
dwijnen. Ik bedoel, Mijnheer de Voorzitter, de commissie uit 
de ingezetenen. 

De Minister is niet de eerste, die een aanval op deze com
missie doet. iStruycken noemt haar in zijn geschrift „De ge
meenten en haar gebied" geheel doelloos, en de Staatscommis
sie-Oppenhcim en de toenmalige Minister van Binnenlandsche 
Zaken Ruys de Beerenbrouck gebruikten de woorden , ,onnoo-
dig" en „tijdroovend". 

In 1930 heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken een 
poging gedaan om het instituut van de commissie uit de inge
zetenen uit de Gemeentewet te schrappen. 

Gelukkig, Mijnheer de Voorzitter, is hij daarbij gestuit op 
krachtig verzet van de zijde van de Kamer en ik hoop, dat dit 
verzet vanmiddag hier in deze Kamer even sterk zal zijn en de 
Oommissie voor het Nederlandsche gemeenterecht kan behouden 
blijven. 

Wat is er in 1930 gebeurd, Mijnheer de Voorzitter? 
Door het Kamerlid dr. Vos werd een amendement ingediend. 

dat tot strekking had de commissie uit de ingezetenen te be
houden. De voorsteller van het amendement was, m.i. zeer 
te recht, van meening, dat het laten vervallen van de commissie 
een verslechtering van de grenswijzigingsprocedure inhield. 

De argumenten, die hij daarbij aanvoerde, gelden ook nu nog. 
Het eerste argument van dr. Vos was, dat bij de raadsver

kiezingen het vraagstuk van eventueele grenswijziging in den 
regel niet in het debat is geweest, zoodat bij de beslissing, die 
dr kiezers hebben genomen, deze quaestie geen rol zal hebben 
gespeeld en stellig ook niet tot een zoodanige samenstelling 
van den raad zal hebben geleid, dat men verzekerd kan zijn 
daarin een afspiegeling van de gevoelens van de burgerij ten 
aanzien van de grenswijziging of annexatie te vinden. 

Dit argument kan ook nog in 1940 gebruikt worden, Mijnheer 
de Voorzitter! 

De raadsverkiezingen van dit jaar liggen nog maar nauwelijks 
achter ons en wij kunnen ons dus nog wel herinneren, dat hei: 
bij die raadsverkiezingen, oen hoogst enkele uitzondering daar
gi laten, niet ging om grenswijzigingsquaesties, maar om geheel 
andere dingen. 
Handelingen der Staten-Generaal. — 1946—1947. — I I . 

(Beernink) 
Vrijwel geen enkele kiezer zal bij het uitbrengen van zijn 

stem hebben stilgestaan bij de vraag, of de candidaat zijner 
keuze voor of tegenstander was van mogelijke annexatie ~>t 
grenswijziging, eenvoudig ook al, omdat hij het zich waarschijn
lijk niet heeft gerealiseerd, dat zijn gemeente in de komende 
driojaarlijksche zittingsperiode van den raad wel eens bij 
annexatie of grenswijziging betrokken kan zijn. 

Men gaat aan dergelijke dingen meestal pas aandacht schen
ken, als zij vlak bij zijn, als zij zich concreet voordoen, als zij 
meer definitieve plannen zijn. 

En wanneer dat het geval is en die plannen zijn, zooals 
meestal, bij de raadsverkiezingen niet in het geding geweest, 
dan is het hoogst gewenscht, dat de burgerij zich bij monde 
van een commissie uit de ingezetenen kan uitspreken. 

Men kan ten aanzien van dit speciale punt onmogelijk zeggen, 
dat de raad het gevoelen van de burgerij weergeeft. 

Dit wat het eerste argument van dr. Vos betreft. 
Het tweede argument was, dat een contradictoir debat over 

de wenschelijkheid of noodzakelijkheid eener grenswijziging of 
annexatie niet mogelijk is en dat daarom de commissie ad hoc 
beter kan blijven bestaan. 

Ook dit argument heeft zijn kracht nog niet verloren. 
En ook het derde argument is zeer zeker nog steekhoudend 

te noemen. 
Dr. Vos wees er op, dat wij het algemeen kiesrecht en de 

evenredige vertegenwoordiging hebben en men dus op het 
standpunt zou kunnen staan, dat een volkomen democratische 
organisatie verzekerd is en afspiegeling van het gevoelen der 
burgerij altijd in den raad zal worden gevonden. 

Maar dit geldt niet voor dit punt, waar het betreft het meest 
vitale belang van de gemeentelijke gemeenschap. Met dr. Vos 
kan ik mij voorstellen, dat de kiezers zich daarbij laten leiden 
niet door uitsluitend algemeen-politieke ovi rwegmgen en dot 
hij bij de vraag, of do gemeente al of niet zelfstandig zal blijven 
voortbestaan, tot een andere samenstelling van de vertegen
woordiging der burgerij zou komen dan bij een gewone ver
kiezing. 

Dr. Vos heeft bij de verdediging van dit amendement steun 
ondervonden onder meer bij den tocnmaligen, Eoomsch Katho
lieken afgevaardigde van Hellenberg Hubar, den tegenwoordigen 
burgemeester van Hilversum. Deze afgevaardigde, die lange 
jaren als wethouder en burgemeester doel heeft uitgemaakt 
van het bestuur der gemeente Rijswijk (Z.-H.) en den. strijd 
dier gemeente tegen de Haagsehe annexatieplannen heeft mee
gemaakt en moegestreden, toonde, met een beroep op de practijk, 
nu, dat de commissie uit de ingezetenen wel eens anders denkt 
dan de raad en dat zoo'n commissie weleens op betere wijze het 
belang der gemeente weergeeft dan de raad zelf, die met andere 
motieven is gekozen en samengesteld. Wanneer het niet zou 
gaan om een zoo eminent belang voor de betrokken gemeente, 
dan zou hij er overheen kunnen stappen, maar voor dit bijzonder 
belang voor de betrokken gemeenten meende hij de veiligheids
klep, dezen meerderen, waarborg, zeker niet te kunnen missen. 

Ook de toenmalige Eoomsch-Katholieko afgevaardigde van 
Vuuren heeft een pleidooi voor het amendement van den heer 
Vos gevoerd. Hij wees er op, dat voor een grenswijziging in een 
kleine gemeente de raad niet de meest objectieve beoordeelaar is, 
daar men door zich vóór de annextatie uit te spreken niet zelden 
zijn eigen doodvonnis als raadslid of wethouder velt. 

Nadat ook andere afgevaardigden zich vóór het amendement 
hadden verklaard, spceiaal ook, nu het hier vooral gaat om de 
belangen der kleine gemeenten en het door weer andere afge
vaardigden was bestreden, liet ten slotte de Minister de beslis
sing over het amendement aan de Kamer over, die het met 52 
tegen 32 stemmen aannam. 

Ik hoop, Mijnheer de Voorzitter, dat het amendement van 
den heer Algera, dat ik met genoegen mede heb onderteekcnd, 
vanmiddag eveneens zal worden aangenomen. 

Ik veroorloof mij in dit verband te citeeren, Mijnheer de Voor
zitter, wat door een bekwamen kenner van het Nederlandsche 
Staats en administratief recht, prof. van der Pot uit Groningen., 
ten aanzien van deze materie in het derde deel van het door 
hem bewerkte standaardwerk van Oppenheim over het Neder
iandsch gemeenterecht wordt gezegd: 

„Ik geloof", aldus prof. van der Pot, ,,na de jongste 
ervaring op dit gebied en hoewel ik vroeger wel eens anders 
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heb geoordeeld, dat de beslissing van de Kamer omtrent 
het amendement van dr. Vos valt toe te juichen. 

Het is een overschatting van de beteekenis van den raad 
om in hem onder alle omstandigheden den besten vertolker 
te zien van de gevoelens der burgerij, ook over quacsties, 
die veelal bij de laatste verkiezing nog in het geheel geen 
rol hebben gespeeld. Het instituut der commissie biedt 
gelegenheid om naast het oordeel van den raad, dat natuur
lijk ook van belang is, dat van de burgerij zelf te ver
nemen, wat vooral in het geval van algeheele annexatie 
toch niet zonder gewicht kan worden geacht. Een sterk 
verzet tegen annexatie in de gemeente, die haar zelfstan
digheid kwijtraakt, kan door de verkiezing van de com
missie veel duidelijker tot uiting komen. Anderzijds heeft 
Minister Rtiijs de Beerenbrouck, die aanvankelijk tegen het 
amendement was, er aan herinnerd, dat het instituut 
indertijd is opgenomen, omdat men vreesde, dat een ge
meenteraad zich wel eens uit eigenbelang tegen een an
nexatie, die zijn doodvonnis beteekent, zou kunnen ver
zetten en kan het ook nu nog zijn nut hebben, dat de kiezers 
door een stemming ad hoc in staat zijn te toonen, dat zij 
de lichtzijden van de annexatie hoogor schatten dan het 
behoud van hun eigen bestuur. Ziet men aldus in de ver
kiezing der commissie uit de ingezetenen een alleszins 
nuttig surrogaat voor een referendum, dan dient echter 
van de candidaten bekend te wezen, of zij vóór of tegen 
het voorstel zijn. Blijft de verkiezing beheerscht door de 
politieke partijverdeeling, gelijk de ervaring reeds schijnt 
te leeren, dan zal dus een partij, die zoowel voor als tegen
standers telt, twee lijsten met candidaten moeten inleveren 
of anders een deel van haar leden drijven tot het stemmen 
op een lijst van politiek niet-gelijkgezinden, wat zeker geen 
ramp zou zijn, maar over het algemeen toch liever wordt 
tegengegaan." 

Tot zoover prof. van der Pot, aan wiens oordeel ik des te meer 
waarde hecht, Mijnheer de Voorzitter, omdat hij als lid van den 
Groningschen gemeenteraad ook van de practijk dezer dingen op 
de hoogte kan zijn gekomen. Ik zal u niet vermoeien met andere 
citaten, Mijnheer de Voorzitter! Ik had nog kunnen wijzen 
op de uitspraken van prof. van der Grinten, den naar mensche
lijke opvattingen te vroeg ontslapen hoogleeraar der R.-K. 
universiteit van Nijmegen, eveneens voorstander der commissie, 
en van andere geleerden, maar zal dit om des tijds wille niet 
doen. Wel wil ik nog even stilstaan bij een ander punt. 

De Memorie van Toelichting noemt de commissie, uit de inge
zetenen een doublure van den gemeenteraad. En nu wil ik niet 
ontkennen, dat de commissie dit in een enkel geval kan zijn, 
ja zelfs kan geweest zijn. Maar mij zijn ook gevallen bekend, dat 
de commissie uit de ingezetenen, geheel los van de opvatting 
van den raad, zeer diepgaande studie van het vraagstuk, waar
over zij te oordeelcn kreeg, heeft gemaakt en allerminst als een 
doublure van den gemeenteraad kan worden beschouwd. 

Dat komt ook vaak door de samenstelling der commissie. Bij 
deze samenstelling zal ongetwijfeld het aanhangig gemaakte 
grenswijzigingsvoorstel een uitgangspunt vormen, al moet worden 
toegegeven, dat deze in de practijk meestal plaats vindt langs 
den weg der politieke partijgroepeeringen. 

Hierin zie ik evenwel geen direct bezwaar, omdat immers 
bij de keuze der candidaten binnen elke partij het vóór of tegen 
de grenswijziging den doorslag zal geven. Maar wel acht ik bet 
van groot belang, dat de burgers, die om de een of andere reden 
geen zetel in den gemeenteraad begeeren, hoewel ze dien w<. 
hun capaciteiten en inzicht met eer zouden bezetten, bun stem 
in de commissie kunnen laten hooren. Het kan zelfs zijn, Mijn
heer de Voorzitter, dat ze in die commissie den smaak te pakken 
krijgi n en zich een volgenden keer wel voor een raadslidmaat
schap beschikbaar stellen, zooals meermalen is gebeurd. 

Wanneer men op deze dingen let, Mijnheer de Voorzitter, is 
het woord doublure minder op zijn plaats. 

Ik kan dan ook geheel instemmen met wat in het weekblad 
.,De Gemeentestem" van 18 Juli 1040 wordt, opgemerkt door 
'Ion heer Feston, wanneer hij schrijft: 

,,De samenstelling dor commissie uit do ingezetenen, ge
roepen om over een voorstel tot wijziging van gemeente
grenzen het oordeel der gemeentenaren uit te spreken, zal 
dienen plaats te vinden aan de hand van geheel andere be

' ginselen dan die, welke bij de verkiezing van raadsleden den 

doorslag geven. Politieke richting speelt daarbij geen rol. 
Het gaat er daarbij alleen over, de vraag vóór of tegen de 
annexatie te beantwoorden onder meer aan de hand van 
historische, sociografische, maatschappelijke en economische 
factoren. Ook al zal in de practijk de keuze der candidaten 
meerendeels plaats vinden onder inschakeling van hot 
systeem der politieke partijen, dit sluit geenszins uit, dat 
die keuze zal worden bepaald geheel in overeenstemming 
met de waarde, die men toekent aan het gedegen oordeel 
van hen, die het best in staat zijn om dit op overtuigende 
wijze naar voren te brengen en te verdedigen. Daarom ook 
kan en mag deze commissie in geen enkel opzicht een 
dubbelgangster zijn van den gemeenteraad. 

Aan de kiesgerechtigde inwoners van elke gemeente af
zonderlijk, die bij een grenswijzigingsprobleem betrokken 
worden, is het overgelaten om er voor zorg te dragen, dat 
het gezag en de waarde van het oordeel der commissie zoo 
groot mo-gelijk zijn. 

Het recht, dat de Gemeentewet reeds vamaf haar ont
staan aan de gemeenten toekent om door middel van een 
speciale vertegenwoordiging uitdrukking te geven aan haar 
inzichten en gevoelens met betrekking tot een geopperd plan 
in zake grensverlegging, mag ter wille van de groote be
langen, welke daarbij op het spel staan, niet verloren gaan." 

Tot zoover de heer Eesten. Men zal begrijpen, dat ik een 
warm voorstander ben van handhaving der commissie. Nu ben ik 
aan don anderen kant eveneens voorstander van wat tot doel 
heeft de noodzakelijke vereenvoudiging van formaliteiten. En 
ik kan mij voorstellen, dat in een enkel geval het maken van 
plannen voor den wederopbouw voor de door het oorlogsgeweld 
getroffen gebieden door het beloop der gemeentegrenzen wordt 
belemmerd en dan een spoedige herziening dier grenzen ge
wenseht is. 

Nu geloof ik niet, Mijnheer de Voorzitter, dat het inschakelen 
dor commissie al to veel tijdverlies behoeft op te leveren. Het 
is den Minister — ik kan dit begrijpen — niet mogelijk geweest 
op korten termijn een vergelijkend overzicht te geven ter zake 
van de vertraging, welke het inschakelen der commissie heeft 
medegebracht. Maar ik geloof, dat, wanneer hij dit overzicht 
wèl het kunnen geven, het nogal zou zijn meegevallen. Hoe 
dit alles ook zij, de Minister is van oordeel, dat dit tijdverlies 
voorkomen moet worden, en acht de commissie een belemmering 
voor den wederopbouw. Tk had gaarne van den Minister ver
nomen, Mijnheer de Voorzitter, ten aanzien van welke gemeen
ten zich die belemmering nu precies voordoet. De Minister 
heeft hot over de Bommelerwaard, over Zeeuwseh-Vlaanderen 
en over de omgeving van Arnhem, maar noemt geen enkele 
gemeente met name. Zou hij kunnen aantoonen, dat werkelijk 
in één of meer concrete gevallen zeer veel spoed gewenscht is, 
dan zou ik gaarne bereid zijn, Mijnheer de Voorzitter, ten aan
zien van dat speciale geval of ten aanzien van die speciale ge
vallen aan een w-ettelijke voorziening mede te werken, die de 
commissies, maar dan ook alleen voor dit speciale geval of voor 
die speciale gevallen, zou uitschakelen. 

Nu do Minister mij niet heeft kunnen duidelijk maken, dat 
de commissies belemmeringen voor den wederopbouw zijn, kan 
ik zeker niet medewerken aan een methode, om het instituut 
incidenteel te verwijderen onder den dwang van niet aange
toonde en mogelijk ook niet aantoonbare noodzakelijkheden van 
don wederopbouw. 

Met den burgemeester van Alkmaar, prof. Koehna, die in 
het „Weekblad voor Gemeentebelangen" van 7 Juni 1946 ecu 
beschouwing aan dozo zaak hoeft gewijd, stel ik de vraag, Mijn
heer de Voorzitter, of de Regeering niet beter had gedaan door 
to zookon naar een incidenteels oplossing. Voor do grenswijzi
gingen, die inderdaad mot don wederopbouw verband houden, 
had men dan een vereenvoudigdor procedure kunnen toelaten, 
is hot juist, nu ook deze stom dor ingezetenen uit te bannen, 
als het gaat om de toevoeging van Schiedam en Vlaai-dingen 
aan 1! " ' " h u n , Rijswijk en Voorburg aan den Haag, Zuilen 
aan Utrecht, om nu maar enkele voorbeelden te noemen? Ik 
vc<v mij beantwoord deze vraag ontkennend. 

Nu zal de Minister zeggen, Mijnheer de Voorzitter: de inge
zetenen hebben toch immers hot recht om bezwaren in te 
brengen bij Gedeputeerde Staten. 

Ik sla dit recht niet hoog aan, Mijnheer de Voorzitter! 
Do Memorie van Toelichting spreekt er trouwens ook over, dat 

dit recht ,,tot zekere hoogte" in do plaats moet komen van do 
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commissie. Een debat in een commissie is nu eenmaal iets ge
heel anders dan het sturen van een al dan niet gemotiveerd be
zwaarschrift aan Gedeputeerde Staten. Erg veel verder zullen 
de zich bezwaard gevoelenden daardoor wel niet komen! 

Ik moge besluiten, Mijnheer de Voorzitter, met den Minister 
met grooten aandrang te verzoeken het amendement van den 
heer Algcra over te nemen. 

De Voorzitter: Ik wijs er den geachten spreker op, dat het 
amendement nog niet aan de orde is. 

De heer Beernink: Het instituut, het eenige in het gemeente
recht overgebleven instituut, waardoor de ingezetenen hun 
mecning over een zeer belangrijk onderwerp kunnen uiten 
buiten den gemeenteraad, blijft dan behouden en de strijdbijl 
kan althans voor dit punt weer voor een tijd worden begraven. 

Aan den anderen kant, Mijnheer de Voorzitter, zijn mijn 
politieke vrienden en ik gaarne bereid den Minister te steunen, 
wanneer hij een wetsontwerp indient, dat een vereenvoudigde 
procedure inhoudt voor dringende gevallen in de verwoeste ge
bieden. 

Met groote belangstelling, Mijnheer de Voorzitter, zie ik het 
antwoord van den Minister te gemoet. 

Mevrouw Fortanier—de Wit: Mijnheer de Voorzitter! Ik stel 
er prijs op, naar aanleiding van het wetsontwerp, dat hier ter 
tafel ligt, enkele korte opmerkingen te mogen maken. 

De ltegeering beoogt, volgens de Memorie van Toelichting op 
dit ontwerp van wet, een gewijzigde procedure bij verandering 
van de grenzen van gemeenten. 

Zij wil daarbij uitdrukkelijk aan de belangen, die hierbij voor 
de betrokken, gemeente op het spel staan, niet te kort doen. 

De quintessens van het voorstel, dat ter tafel ligc, moet ge
zien worden in het vervallen van de commissie van ingezetenen, 
genoemd in artikel 158 van de Gemeentewet. 

Wij stellen voorop, dat wij geen bewonderaars zijn van samen
voeging van gemeenten als doel in zich zélf, en de vraag, waar 
het dus voor ons om gaat, is allereerst deze: Is met de voor
gestelde wijziging de autonomie van de gemeenten voldoende 
ontzien.? Zijn de rechten en belangen van gemeenten, particu
lieren en ter plaatse gevestigde rechtspersonen nog in voldoende 
mate gewaarborgd ? 

Wij rneenen deze vraag, Mijnheer de Voorzitter, be\rstigend 
te moeten beantwoorden nu, min of meer in de plaats van de 
commissiën van ingezetenen., de mogelijkheid geopend wordt, 
dat de inwoners schriftelijk hun bezwaren tegen de ontwerp
regeling kunnen inbrengen.. 

Waarbij dan nog komt, dat volgens het voorgestelde art. 163 
m openbare vergadering de gemeenteraden hun gevoelen door 
gemachtigden kunnen doen toelichten. 

Dit is ook voor de leden der raden individueel het geval. 
Wat dit laatste betreft, acht ik het noodzakelijk, dat de ge

voelens, die op deze openbare vergadering tot uiting worden 
gebracht, mede ter kennis van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken komen. 

Art. 163 spreekt van: 

„bijvoeging van alle ter zake dienende stukken, die ter 
kennis van den Minister zullen worden gebracht." 

Ik ben belangstellend van den Minister te vernemen, of ondtr 
deze stukken mede begrepen wordt een verslag van de mcenin
gen, als tot uiting gekomen op deze openbare vergadring. 

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, kunnen wij ook daarom 
de verdwijning van de commissiën van ingezetenen niet betreu
ren, omdat deze in de meeste gevallen niet anders zijn dan 
een doublure van de gemeenteraden. 

De politieke constellatie heeft zich zóó ontwikkeld, dat zoowel 
in de raden als in de commissiën niet allereerst politieke per
sonen, doch wel politieke partijen, op den voorgrond treden. 

De politieke partijen zullen ook op de samenstelling der com
missiën haar stempel drukken; en dit stempel is geen ander 
dan dat het drukt op de gemeenteraden. 

Betreuren wij dit verlies dus niet, wij achten het een belang
rijke verbetering, dat bij het ter tafel liggende voorstel een 
eenvoudiger procedure in het leven wordt geroepen, in het geval 
de Kroon zonder meer afwijzend staat tegenover de voordracht 
van grenswijziging. Een reëele verbetering, omdat bij den be

(Fortanler—de Wit e. a.) 

staanden toestand ook voor de geringste wijziging van gemeen
telijke grenzen, dikwijls alleen van administratieve beteekenis, 
de commissie van ingezetenen verkozen moet worden en. de ge
heele machinerie in beweging moet worden gezet. 

Mijnheer de Voorzitter! Een vooraanstaand geacht afgevaar
digde in deze Kamer heeft bij de behandeling der Grondwets
wijziging er zijn verwondering over uitgesproken, dat men tegen 
een Kamer van Grondwetsherziening kan zijn en vóór hand
having van commissiën van ingezetenen in de gemeentewet. 

He t zal zijn zin voor logica deugd doen, vermoed ik, dat, waar 
mijn fractiegenooten en ik hun stem niet hebben kunnen geven 
aan de Begeeringsvoorstellen ten aanzien van Grondwetswijzi
ging, wij dit wèl kunnen doen aan de voorstellen tot verandering 
van de Gemeentewet. 

De heer Maenen: Mijnheer de VoorzitterI De kern van dit 
wetsontwerp is, dat het de commissie uit de ingezetenen, ge
noemd in het bestaande artikel 158 van de Gemeentewet, laat 
vervallen. Eén van de argumenten hiervoor is, dat de procedure, 
vooral in de huidige omstandigheden, te omslachtig en te tijd
roovend is. 

Het komt mij voor, dat dit argument inderdaad steekhoudend 
is. Met het oog op den wederopbouw van het door oorlogsgeweld 
geteisterde gebied is het niet mogelijk de thans geldende pro
cedure ongewijzigd te handhaven. 

Hier geldt ongetwijfeld het bekende woord: het volk kan niet 
wachten, geen dag en geen nacht! 

Plannen moeten met groote haast ontworpen worden, doch 
deze zijn veelal afhankelijk van het beloop dor gemeentegrenzen. 
Van het beloop dezer grenzen, d. w. z. van de beslissing of twee 
of meer gemeenten al dan niet zullen worden samengevoegd, 
dan wel of een grenscorrectie tot stand zal komen, zal vaak het 
antwoord op de vraag waar het raadhuis, de scholen of andere 
gebouwen ton algcmaencn nutte gebouwd moeten worden, af
hankelijk zijn. Voor den stedebouwkundige, evenals voor het ge
meentebestuur, is de wetenschap, hoe het beloop der gemeente
grenzen zal zijn, van de allergrootste beteekenis. Het zou in
derdaad zeer te betreuren zijn, indien thans bij den wederopbouw 
van de verwoeste steden en dorpen niet tijdig alle aandacht 
geschonken zou worden aan het vraagstuk van een redelijk en 
verantwoord beloop der grenzen. Nu reeds doet zich in de prac
tijk de moeilijkheid voor, dat men niet weet of in twee aan 
elkaar grenzende kleine gemeenten, die door den oorlog zwaar 
zijn getroffen, weer twee raadhuizen zullen moeten worden ge
bouwd, dan wel of door eventucele samenvoeging van deze twee 
gemeenten met één raadhuis kan worden volstaan. In dit en 
dergelijke gevallen moet zeer zeker op korten termijn een beslis
sing kunnen genomen worden. 

In het Voorloopig Verslag wordt in de algomeene beschou
wingen bijzonder veel aandacht geschonken aan het instituut 
van de commissie uit de ingezetenen, vooral — wij hebben het 
zooeven nog gehoord van den heer Beernink — omdat het wets
ontwerp beoogt een duurzame herziening van de op dit stuk 
geldende voorschriften. Voor ons is het al dan niet handhaven 
van dit instituut slechts een quaestie van doelmatigheid. 

He t is bekend, dat een zoo warm voorstander van de gemeen
telij lce autonomie als prof. Struyeken, van wien hier heden
middag nog werd gezegd, dat hij nog steeds is de meest des
kundige op het gebied van het Staats en gemeenterecht, van 
een dergelijke commissie eenvoudig niet wilde hooren en hnar 
geheel doelloos achtte. Daarentegen hebben verscheidene Katho
lieke parlementariërs zich in 1931 nog ingespannen om dezo 
commissie te behouden. Wijlen de heer van Vuuren heeft, zoo
als de heer Beernink opmerkte, in dat jaar in deze Kamer het 
instituut van de commissie uit de ingezetenen verdedigd op on
geveer dezelfde gronden als door de Staten van Zuidholland 
werden aangevoerd bij de behandeling van het eerste ontwerp 
van den in den laatsten tijd nogal gecitcerden Staatsman Thor
becke, nl. dat do gemeenteraden, vooral van de kleinen 
meenten, in verleiding zouden komen, zich te laten beïnvl. 
ten nadeelc van een voorstel tot samenvoeging, omdat de li 
dan zelf hun raadslidmaatschap zouden verliezen. Door zich 
vóór annexatie uit te spreken, meende de heer van Vuuren, 
zouden zij niet zelden hun doodvonnis als raadslid of als wet
houder vellen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb niet de overtuig-ing, dal de 
practijk deze visie bevestigt. In één der sporadische gevalien, 
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dat de commissie uit de ingezetenen betreffende de opheffing 
van de gemeentelijke zelfstandigheid een andere meening er op 
nahield dan de raad, is — voor zoover mij bekend — precies het 
tegenovergestelde gebleken van hetgeen eertijds gevreesd werd. 

Ik denk aan het gestrande plan tot samenvoeging van de ge
meenten Gronsveld en Ryckholt. Het was de raad van Ryckholt 
(19*25), die bij Gedeputeerde Staten een verzoek indiende voor 
deze samenvoeging. Het college van Gedeputeerde Staten stem
de met het voorstel in en deed een aanvang maken met de 
procedure. 

De toen Ln Ryckholt benoemde commissie uit de ingezetenen 
verklaarde zich evenwel eenparig tegen het voorstel. Als gevolg 
daarvon wijzigde ook de gemeenteraad zijn standpunt. 

Ryckholt telde toen 304 zielen en Gedeputeerde Staten waren 
van oordeel, dat het doen voortbestaan van deze zeer kleine 
gemeente, die geen eigen school noch politie had, die geografisch 
bovendien geheel op Gronsveld was aangewezen, niet in het 
werkelijk belang der bevolking was en diende bij de Regeering 
een voorstel in tot toevoeging van Ryckholt aan het territoir van 
Gronsveld. 

De ambtsvoorganger van dezen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, Zijne Excellentie de heer Kan, oordeelde echter, dat 
aan dit voorstel, gelet op de zienswijze van de commissie uit 
de ingezetenen, geen gevolg behoorde te worden gegeven, om
dat z. i. een kleine gemeente als Ryckholt toch wel een zelf
standig bestaan kon leiden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou het evenwel kunnen verstaan, 
dat tegen het onderhavige wetsontwerp bezwaren zouden rijzen, 
indien niet, althans tot op zekere hoogte, voor het instituut der 
commissie iets anders werd in de plaats gesteld. 

Immers, met prof. van der Pot — zoojuist door den heer 
Be-erning aangehaald — kan men het eens zijn, dat het een 
overschatting van de beteekenis van den raad is, om in hem 
onder alle omstandigheden den besten vertolker te zien van de 
gevoelens der burgerij, ook over quaesties, die veelal bij de 
laatste verkiezing nog in het geheel geen rol hebben gespeeld. 
En dit zal in de komende 3 jaar het geval zijn. Bovendien is 
het zeer de vraag of deze quaestie in gemeenten, waar poli
tieke partijen aan raadsverkiezingen deelnemen, „überhaupt" 
— om een Zwitsersch woord te gebruiken — een rol zal mogen 
of kunnen spelen. 

In het Voorloopig Verslag wordt het door den Minister voor
gestelde betiteld als een surrogaat van de commissie uit de 
ingezetenen. Nu zegt dit woord op zich zelf weinig of niets. 

De zooeven aangehaalde prof. van der Pot sprak ook reeds 
van het instituut der commissie als van een nuttig surrogaat 
voor een referendum, maar dan onder bepaalde voorwaarden, 
die, zoover ik vermag te beoordeelen, sedert lang niet meer ver
vuld worden. 

Het komt mij voor, dat de Minister er wel in geslaagd is om 
— behoudens enkele door ons gewenschte aanvullingen — voor 
de commissie een behoorlijk vervangingsmiddel in de plaats te 
stellen. 

Bij Gedeputeerde Staten kunnen schriftelijk bezwaren wor
den ingebracht, terwijl de raden in de gelegenheid zijn in een 
openbare vergadering van het College door gemachtigden hun 
bevoelen toe te lichten. Doch niet alleen de raden hebben deze 
bevoegdheid, doch evenzeer leden der raden. Het College van 
Gedeputeerde Staten wordt derhalve ruimschoots en veelzijdig 
ingelicht en zal zich op grond daarvan een objectieve meening 
kunnen vormen. 

De mogelijkheid, dat ook leden der raden, dat wil derhalve 
zeggen de leden, die een standpunt innemen, dat afwijkt van 
dat der meerderheid, zoo noodig door gemachtigden hun mee
ning voor Gedeputeerde Staten kunnen uiteenzetten, juich ik 
op de gronden, welke in het Voorloopig Verslag zijn aangegeven, 
zeer toe. 

Mijnheer de Voorzitter I Ik deel volkomen de meening van 
hen, die in een wijziging van de gemeentegrens en gewoonlijk 
meer nog in de algeheele opheffing van de gemeente, een groot 
essentieel belang van de betrokken bevolking zien. Maar gelet 
op de practijk meen ik te moeten ontkennen, dat een commissie 
uit de ingezetenen meer geschikt is voor het behoud van de 
,,vox populi" dan de door den Minister •\-oorgesieldc regeling. 

In den loop van den tijd en ten gevolge van do ontwikkeling 
van ons staatkundig en sociaal leven heeft het instituut der 
commissie zich overleefd. Mijn ervaring is, dat in de jaren, 

voorafgaande aan den oorlog, door dit instituut de „stem der 
bevolking" niet meer op bevredigende wijze vertolkt werd. 

Het was immers zoo, dat de commissies — als regel — niet 
door de ingezetenen werden gekozen, maar in onderling overleg 
tusschen fractie-leiders in den raad, eventueel politieke leiders 
of bestuursleden van sociaal-economische organisaties werden 
aangewezen. 

Een frappant voorbeeld hiervoor vinden wij vermeld in een 
verslng van de sociaal-hygiënische commissie voor de Mijn
streek. Deze commissie werd in 1918 door den Minister van 
Arbeid verzocht, namens zijn ambtgenoot van Binnenlandsche 
Zaken te bestudeeren een plan tot vereeniging van kleine ge
meeu.ten in de mijnstreek. 

De commissie gaf hieraan gevolg en bracht een rapport uit, 
dat door den Minister van Binnenlandsche Zaken werd geacht 
de aangegeven basis te zijn, waarop Gedeputeerde Staten een 
plan tot wijziging der gemeentegrenzen in Zuid-Limburg konden 
voorbereiden. 

Het geweldige werk, door de commissie begonnen, werd door 
Gedeputeerde Staten voortgezet. Heel de machinerie kwam in 
beweging. Niet minder dan 21 gemeenten werden in het plan 
betrokken. Welnu, zoover ik heb kunnen nagaan, heeft, behalve 
enkele uitzonderingen, in geen enkele gemeente een stemming 
plaats gevonden. Als gevolg van het overleg van partijleiders 
of in kleinere plaatsen van de diverse standsorganisaties kwamen 
de commissies vrijwel overal bij enkele candidaatstelling tot 
stand. 

Dat is één punt. 
Het tweede is, dat de meening van de diverse commissies in 

nagenoeg al de betrokken 21 gemeenten gelijk was aan die der 
raden. 

Uiteraard heb ik niet van alle provinciën kunnen nagaan, hoe 
de ervaringen op dit stuk zijn. Wel is mij bekend, dat deze in 
Noordbrabant, Gelderland en Zeeland niet verschillen van de 
zoojuist meegedeelde in Limburg. 

Mijnheer de Voorzitter! De opmerking in de Memorie van 
Antwoord is maar al te waar, dat zooals de procedure nu is 
dikwijls enorm veel werk vergeefs gedaan wordt, en wel in die 
gevallen, waarin de Kroon zonder meer afwijzend blijkt te staan 
tegenover een met veel moeite door Gedeputeerde Staten voor
bereide voordracht. 

In het zooeven door mij besproken plan betreffende Zuid
Limburg, waarbij niet minder dan 21 gemeenten betrokken 
waren, is dit overduidelijk bewezen. 

Afgezien nog van de groote beroering, welke dit plan teweeg 
heeft gebracht, is thans, ruim een kwart eeuw later — behoudens 
een kleinigheid — de toestand nog ongewijzigd. De Regeering 
heeft destijds, nadat alle raden en commissies over het. voor
gestelde plan waren gehoord, besloten geen wetsontwerp in te 
dienen. 

Daarom is het alleszins juist, dat voorgesteld wordt, dat de 
bevolking eerst in tweede instantie geraadpleegd zal worden, 
zoodat niet meer onrust veroorzaakt wordt dan strikt noodig is. 
Dat er onrust, soms hevige, ontstaat, behoeft ons niet al te 
zeer te verwonderen. De bevolking is nu eenmaal gehecht aan 
de locale zelfstandigheid. En dat is in wezen goed en prijzens
waardig. Het valt te betreuren, dat dikwijls de zelfstandigheid 
van de locale gemeenschap lichtvaardig wordt aangetast. Prof. 
van der Grinten heeft zeer juist opgemerkt: 

„ H e t plaatselijk zelfbestuur is vooral daarom van zoo groote 
waarde, omdat de locale gemeenschappen niet zijn kunst
matig in het leven geroepen corporaties, doch producten van 
het vrije maatschappelijke leven." 

Een vorige Minister van Binnenlandsche Zaken, wijlen de heer 
Ruijs de Beerenbrouck, heeft bij een vroegere herziening van 
de Gemeentewet gezegd, dat elk geval van wijziging op zich zelf 
beschouwd moet worden en dat in hetgeen door den loop der 
tijden is gewassen, niet buiten noodzaak ruw moet worden inge
grepen. Het stemt tot voldoening, dat deze Minister blijkens 
de Memorie van Antwoord een zelfde standpunt inneemt en 
evenzeer doordi'ongen is van de noodzaak, om bij het doorvoeren 
van grenswijzigingen tegen don wil der inwoners de noodige 
voorzichtigheid te betrachten. 

Al de min of meer radicale plannen, die tot heden ten aan
zien van grenswijziging zijn geopperd, zijn op niets uitgeloopen. 
Het is een niet te loochenen feit, dat de liefde voor het vader
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land begint bij de gehechtheid aan de gemeente. Dit is niet iets 
specifiek Nederlandsen, doch een internationaal verschijnsel. 

In Buriks' Handboek over gemeenterecht vind ik vermeld, dat 
Frankrijk op 8 Maart 1931 nog 390 gemeenten met minder dan 
51 inwoners, nog 1953 beneden de 101, nog 6470 beneden de 201, 
nog 6006 beneden de 301 had. 

Een dergelijk verschijnsel zien wij — zij het in mindere mate 
— in het nabuurland België. Van den gouverneur te Hasselt 
vernam ik, dat zijn provincie met 450 000 inwoners niet minder 
dan 206 gemeenten telt, dat is dus bijna het dubbele van het 
ook in dit opzicht rijk gezegende Nederlandsch Limburg. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is geenszins mijn bedoeling een 
pleidooi te houden voor het zonder meer laten voortbestaan van 
alle miniatuur-gemeenten. 

Voorts ben ik van oordeel, dat zelfs binnen afzicnbaren tijd 
een regeling tot stand dient te komen ten aanzien van de grenzen 
van verscheidene gemeenten, waar ten gevolge van de indus
trieele ontwikkeling en. den daarmede gepaard gaanden woning
bouw onmogelijk te handhaven toestanden zijn ontstaan, b.v. 
groote woningcomplexen, welke één geheel vormen, verrezen op 
plaatsen, waar de grenzen van twee of drie gemeenten samen 
komen. 

Zoowel uit sociaal-hygiënisch als uit politioneel oogpunt is een 
dergelijke situatie verwerpelijk. 

De belangen van de bewoners eener dergelijke agglomeratie 
zijn dikwerf zoozeer ineengevlochten en zóó veelzijdig, dat vrij
willige of gedwongen samenwerking, overeenkomstig de bepa
lingen der wet, onvoldoende moet worden geacht en geen solutie 
brengt voor de talrijke problemen, welke zich voortdurend op
dringen. Maar van den anderen kant hoede men zich voor radi
cale plannen en onderschrijf ik van ganscher harte de wijze woor
den van den Minister hierover in de Memorie van Antwoord. 

Het is uitstekend, dat de Minister zijn opinie hieromtrent klaar 
en duidelijk kenbaar heeft gemaakt, omdat het onmiskenbaar 
waar is, dat sommige diensten zich te veel laten leiden door 
waterstaatkundige of planologische of administratieve overwe
gingen en niet voldoende oog hebben voor de soms eerbied
waardige historie van de betrokken plaats en de gehechtheid 
hieraan van de inheemsche bevolking, die dat alles beter aan
voelt dan de gewoonlijk van elders stammende functionarissen. 

Mijnheer de Voorzitter! In het Voorloopig Verslag wordt 
eenige aandacht geschonken aan de vraag, bij welke instantie 
tot heden practisch het initiatief voor grenswijziging berust. Het 
komt mij voor, dat de opmerking, dat dit practisch steeds bij 
Gedeputeerde Staten is, niet strookt met de feiten. 

Maar hoe dit ook zij, indien in het onderhavige wetsontwerp 
duidelijker tot uitdrukking komt, dat dit initiatief in de eerste 
plaats bij de gemeente behoort, dan acht ik dit een verdienste 
van het ontwerp. 

Met prof. Struycken ben ik het eens, dat de gemeenten de 
eerste belanghebbenden bij grenswijziging zijn. He t is m.i. 
logisch, dat het voorgestelde art. 157 de eereplaats geeft aan den 
raad, die wijziging van de grenzen der gemeente gewenscht acht. 
Doch even logisch acht ik het, dat de Minister de mogelijkheid 
van het initiatief van Gedeputeerde Staten evenals van de Kroon 
bliift handhaven. 

Zie ik het goed, dan is in dit wetsontwerp de gedaehtengang van 
prof. Struycken terug te vinden. Zonder het initiatief van het 
provinciaal bestuur of van de Kroon uit te schakelen, wordt dit 
toch in de eerste plaats gelegd waar dit behoort, d.i. bij de ge
meenten, terwijl het oordeel over de noodzakelijkheid en wen
schelijkheid der voorstellen blijft berusten bij de hoogere organen. 
Op grond van deze overwegingen kunnen mijn politieke vrien
den en ik ons met de strekking van dit wetsontwerp vereenigen. 

De heer Wagenaar: Mijnheer de Voorzitter! Sinds 1848 komt 
in een der eerste artikelen van de Grondwet de bepaling voor, 
dat de wet gemeenten kan vereenigen, splitsen en —- zooals het 
huidige artikel 3 sinds 1887 luidt — nieuwe vormen. 

Dit recht over de gemeenten bleek van groote beteekenis te 
zijn. 

Na de invoering van de Gemeentewet in 1851 heeft dit het 
leven gekost aan tal van kleine gemeenten. Was in 1851 het 
aantal gemeenten in ons land 1209, op 1 Januari 1944 — de 
laatste mij bekende cijfers, gepubliceerd in het onlangs ver
schenen nummer van de „Statistiek der gemeentefinanciën" — 
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bedroeg dit 1016. In bijkans 100 jaar zijn er dus 193 gemeenten 
door opheffing, maar vooral door samenvoeging, weggevallen. 

Belangwekkender zijn deze cijfers, als wij de gegevens van 
de laatste 10 jaar bekijken. Bedroeg op 1 Januari 1936 bet 
aantal gemeenten nog 1004, op 1 Januari 1944 was dit aantal 
geslonken tot 1016, dus 48 minder. Van dit laatste aantal 
werden echter niet minder dan 40 opgeheven tijdens de be
zetting. Het vermeerderde slechts met 1 door de instelling van 
het openbare lichaam ,,de Noord-Oostpolder", zooals op 
1 Januari 1938 werd ingesteld ,,de Wieringermeer" en zooals 
in 1855 bij de wet ,,de Haarlemmermeer" en op 19 Juli 1870 
bij de wet „Anna Paulowna" in het leven werd geroepen. 

Mijnheer de Voorzitter! Niet minder dan 22 pet. van de op
geheven gemeenten sinds 1851 werden tijdens de bezetting ge
schrapt. Dit geschiedde volgens de verordening no. 79 van 
1 Augustus 1940, waarbij aan den secretaris-generaal, hoofd van 
het Departement Binnenlandsche Zaken, de bevoegdheid werd 
gegeven om wijziging in de gemeentelijke grenzen aan te bren
gen, met voorbijgaan van de bepalingen der Gemeentewet. 

Aan de Gedeputeerde Staten en de betrokken radon werd op 
korten termijn advies gevraagd. Vereenvoudiging van formali
teiten was het recept! Ook nu is dit het doel! 

Voortgaande centralisatie onder de bezetting was één van de 
redenen om tot samenvoeging van gemeenten te geraken. Ook 
in het onderhavige ontwerp is dit de achtergrond. 

Terwijl dus, Mijnheer de Voorzitter, in de 89 jaar, vooraf
gaande aan het ook op dit punt zoo onheilspellende jaar 1940, 
werden opgeheven 154 gemeenten of 5,5 pet., in een periode 
van 5 jaar, tijdens de vijandelijke bezetting, werd dit vervier
voudigd. 

Wat verandert er nu in het ontwerp aan het thans geldende 
recht? De eerste indruk is, dat er eigenlijk niet veel verandert. 

De meest principieele verandering is wel: de opheffing der 
commissie uit de ingezetenen. Bovendien zijn de termijnen 
uit de huidige wet verwijderd. 

Wel is waar blijft het drieledige initiatief: Kroon, Gedepu
teerde Staten en gemeenteraden moeten in elk geval worden 
gehoord. 

Ook zonder dat dit uitdrukkelijk in de wet staat, zou toch 
iedere inwoner schriftelijk bij Gedeputeerde Staten bezwaren 
kunnen inbrengen. Art. 8 van de Grondwet erkent nadrukke
lijk het recht om verzoeken, mits schriftelijk, bij de bevoegde 
macht in te dienen. 

In zijn „Aanteekeningen" (II , 143) zegt Thorbecke: 

„dit is de regeling van het gebruik van een recht, dat 
niet behoefde te worden gegeven." 

In ieder geval is dit m.i. geen aequivalcnt voor de voorge
stelde verdwijning van de commissie uit de burgerij. 

Is dit soms het voorzien ,,op andere wijze"? In de Memorie 
van Antwoord zegt de Minister nl. het volgende: 

„ I n het gedane voorstel zijn, behalve de commissie uit 
de ingezetenen, wier wegvallen op andere wijze ten deele 
zal worden gecompenseerd, de bestaande waarborgen in 
wezen gehandhaafd." 

Als het wegvallen van de genoemde commissie „ten deele" 
wordt gecompenseerd, dan is de voor de hand liggende vraag, 
of het wel noodig is, deze commissie op te heffen. „Deze dub
bele waarborg", aldus werd dit omschreven, is „destijds noodig 
geoordeeld met het oog op gevallen, waarin het bestaan eener 
gemeente op het spel stond". 

De verandering en opheffing van de gemeente heeft men zóó 
belangrijk gevonden, dat nadrukkelijk in de Grondwet staat, 
dat alleen met medewerking van den wetgever deze veran
dering tot stand kan komen. Maar wie zal dit treffen? In ie 
allereerste plaats de „Staatsburgers ter plaatse". 

Vandaar mijn bezwaar om mede te werken aan de oph 
van de gekozen commissie. 

Nu heeft het lot der Adviescommissie wel meer „aan een 
zijden draad gehangen" (Koelma). Maar toch, welke pogiv. > 
men ook in het werk heeft gesteld, Mijnheer de Voorzitter, de 
commissie is niet uit de wet verdwenen. 

Struycken noemt haar in „De gemeenten en haar gebied" 
als „geheel doelloos". Oppenheim en Ruijs de Beerenbrouck 
noemden haar „onnoodig en tijdroovend". Echter, bij de her
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ziening van de Gemeentewet in 1031, werd door een amende
ment van dr. Vos c.s. met 52 tegen 32 stemmen de commissie 
gehandhaafd. 

Over dit amendement zegt van der Pot („Nederlandsen Ge
meenterecht", deel I I I , blz. 5 ) : 

na de jongste ervaring op dit punt en hoewel ik 
vroeger wel anders heb geoordeeld een juiste beslissing." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mij dan ook aansluiten bij 
wat prof. Koelma opmerkte in het „Weekblad voor Gemeente
belangen" (7 Juni 1946, blz. 277): 

,,De commissie is het enige in het gemeenterecht over
gebleven instituut (het oudere gemeenterecht kende nog 
andere), waardoor de ingezetenen hun mening over be
langrijke onderwerpen kunnen uiten buiten de gemeente
raad. Een merkwaardige ontwikkeling ligt in de officiële 
disqualificatie van de latere tijd ingesloten " 

„Hoe dit zi j" -— gaat hij verder — „de raadsleden zijn 
in de regel stellig niet voor bepaalde onderwerpen geko
zen Is het juist, het instituut incidenteel te verwij
deren onder dwang van de noodzakelijkheid van de 
wederopbouw?" 

Ook ik, Mijnheer de Voorzitter, ben daar in geen enkel op
zicht van overtuigd. Integendeel, ik zou zeggen: het remt het 
initiatief der gemeenten om aan den opbouw mede te werken! 

Dat het ontwerp bedoelt de procedure te bespoedigen, is een 
voordeel. Met de schrapping van de termijnen, genoemd in 
art. 102, kim ik mij dan ook vereenigen. Ook de vereenvoudi
ging van de terminologie heelt mijn instemming. Het laten 
bestaan van de commissie acht ik echter noodzakelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte zou ik de vraag willen 
stellen of de gemeenten, die tijdens de bezetting zonder in
vloed van de gemeenteraden of de bevolking zijn opgeheven 
en samengevoegd, gehandhaafd blijven. Het indienen van een 
amendement tot het voortbestaan van de commissie is 
onzerzijds niet noodig, daar het amendement van den heer 
Algera daartoe strekt, en ik meen daar vóór te kunnen 
stemmen. 

De heer Tuin: Mijnheer de Voorzitter! Men kan ten aan
zien' van samenvoeging van gemeenten en wijziging van ge
meentegrenzen in het algemeen een meer of minder welwillend 
standpunt innemen. Het lijkt mij echter niet mogelijk te ont
kennen, dat in bepaalde gevallen grenswijziging of samensmel
ting van gemeenten buitengewoon wenschclijk, ja zelfs nood
zakelijk moet worden geacht. Dat de in die gevallen te volgen 
procedure tijdroovend moet worden genoemd, lijkt ook niet voor 
tegenspraak vatbaar. 

Het initiatief van den Minister om tot verkorting van deze 
procedure te komen, moet dan ook worden toegejuicht. 

De Minister ziet de mogelijkheid daartoe vooral in de afschaf
fing van de commissie uit de ingezetenen, den z.g. dubbelen 
raad. En inderdaad zou deze maatregel belangrijke tijdsbespa
ring beteekenen. Er worden echter tegen dit denkbeeld bezwa
ren aangevoerd, en eenige geachte medeleden hebben amende
menten ingediend, er toe strekkende, bedoelden dubbelen raad 
te behouden. Zij vreezen nl., dat anders de stom van de bij 
wijziging der gemeentegrenzen betrokken ingezetenen onvol
doende zou worden gehoord. Toegestemd moet worden, naar ik 
meen, dat de bij grenswijziging of samenvoeging van gemeen
ten betrokken belangen veelal van dien aard zijn, dat de stem 
der ingezetenen er over moet worden gehoord. Daarvan ben ik 
zoo zeer overtuigd, dat, indien deze stem alleen via een , ,dub
belen raad" tot zijn recht zou kunnen komen, ik bereid zou 
zijn, de vertraging als gevolg hiervan als onvermijdelijk te aan
vaarden. En bïj lezing van de gewisselde stukken blijkt, dat ook 
de Minister terdege doordrongen is van de noodzakelijkheid om 
het oordeel der betrokken gemeentenaren te vernemen. 

De vraag is dus, of de thans in de wet aangegeven procedure 
noodzakelijk is, of dat wellicht ook op andere en minder om
slachtige wijze hetzelfde doel kon worden bereikt. De Minister 
is van oordeel, dat dit zeer wel mogelijk is. Hij stelt voor, om 
de gelegenheid te openen, dat iedere ingezetene schriftelijk zijn 
bezwaren bij Gedeputeerde Staten kan indienen, en dat voorts 
niet alleen de meerderheid in den raad, maar ook de minder
heid gelegenheid krijgt' desgcwenscht door een gemachtigde in 

(Tuin) 
een openbare vergadering van het College van Gedeputeerde 
Staten van haar meening te doen blijken. Te recht wijst de 
geachte bewindsman er op, dat de wet geen onderscheid maakt 
tusschen belangrijke en minder belangrijke grenswijzigingen en 
dat dus ook voor wijzigingen met uitsluitend administratieve 
beteekenis de instelling van een commissie uit de ingezetenen 
vereischt zou zijn. 

Maar ook afgezien daarvan komt het mij voor, dat de door 
den Minister voorgcstelden weg alleszins aanvaardbaar is, ja 
zelfs verschillende voordeden heeft boven de bestaande regeling. 
De practijk leert, dat voorstellen tot grenswijziging veelal 
emotioneele reacties veroorzaken. In gevallen van samenvoeging 
is als regel de bevolking van de kleinere gemeente tegen, zooals 
in het algemeen de ingezetenen, die tot een andere gemeente 
zullen gaan behooren, daartegen bezwaren hebben. Hoezeer ook 
psychologisch verklaarbaar, als regel berusten deze bezwaren 
vaak uitsluitend of voor het grootste gedeelte op gevoelsover
wegingen. Zonder de waarde ook van gevoelsargumenten te 
willen ontkennen, ben ik toch wel van meening, dat zij zeker 
in quaestics als de hier besprokene geen doorslag mogen geven. 
De practijk leert immers evenzeer, dat naderhand de aanvan
kelijke bezwaren vaak niet meer worden gevoeld als zoodanig. 
De gesignaleerde emotionaliteit bij vragen van grenswijziging is 
echter oorzaak, dat er weinig kans bestaat, dat een commissie 
uit de ingezetenen een objectief oordeel zal weten te geven. 
Het gevaar is groot, dat bij de candidaatstelling uitsluitend 
tegenstanders zullen worden verkozen. Daartegenover moet 
gevreesd worden, dat in de andere bij grenswijziging betrokken 
gemeente, hetzij omdat daar annexionistische neigingen bestaan, 
hetzij alleen als reactie tegen de stemming in de buurgemeente, 
alleen voorstanders worden verkozen. In elk geval zal er bij een 
verkiezingsstrijd, die uitsluitend om vóór of tegen gaat, weinig 
uitzicht zijn, dat ook een eventueele minderheid behoorlijk ver
tegenwoordigd wordt. De kiesvereenigingen zullen het vermoe
delijk niet risqueeren om met candidaten, die een afwijkende 
meening hebben, te komen. In het gunstigste geval zal de 
dubbele raad een doublure zijn van den gewonen raad. 

De commissie uit de ingezetenen heeft dan ook weinig meer 
beteekenis dan een soort getrapt referendum. Een dergelijke 
uitspraak heeft natuurlijk wel beteekenis, maar zij kan in effec
tieven vorm ook worden gedaan door het verzamelen van hand
teekeningen, die bij Gedeputeerde Staten kunnen worden inge
zonden. Daarvoor is dus het behoud van de procedure van ver
kiezing van een co-mmissie uit de ingezetenen m.i. overbodig. 

In het Voorloopig Verslag is de opmerking gemaakt, dat het 
College van Gedeputeerde Staten het lichaam is, dat feitelijk 
het best beoordcclen kan of een grenswijziging al of niet ge
wenscht is. Ik ben het met deze opmerking eens. Dit college 
staat nl. dicht genoeg bij om tot oordcelen in staat te zijn en 
tevens ver genoeg af om de argumenten vóór en tegen naar 
waarde te kunnen schatten. He t heeft voor het vormen van 
zijn oordcel niet zoozeer behoefte aan het kennen van de 
stemming in de betrokken gemeenten (die kent het meestal al 
bij voorbaat) als wel van de argumenten, waarom men vóór of 
tegen is. 

Welnu, voor het produceeren van deze argumenten laat het 
voorstel van den Minister alle gelegenheid, zoowel via den 
gemeenteraad als door de ingezetenen individucel. Het lijkt 
mij daarbij een voordeel, dat men moet argumenteeren tegen 
een boven de partijen staande instantie. Het besef, dat het er 
niet alleen om gaat, of men vóór of tegen is, maar vooral ook 
waarom men dit standpunt inneemt, kan er slechts bij winnen. 
In de gemeente komt er van een zakelijke discussie vaak niet 
veel terecht, omdat een aanhanger van een mindcrheidstnee
ning zich niet graag waagt aan oen gedachtenwisseling uit vrees 
voor disqualificatie. Als gevolg daarvan maakt men het zich bij 
de meerderheid wel eens al te gemakkelijk bij het formuleeren 
van argumenten. 

Bovendien is te verwachten, dat een minderheidsmeening ge
makkelijker tot uiting komt, als die voorgebracht kan worden 
bij Gedeputeerde Staten. 

Ik ben daarom van oordeel, dat de bestaande regeling om 
door middel van een commissio uit de ingezetenen de meening 
van de bevolking te heren kennen, tijdroovend en niet zeer 
doeltreffend is. Voorts, dat de door den Minister voorgestelde 
procedure verschillende voordeden heeft boven de bestaande, 
tijdbesparend is en alle gelegenheid biedt voor het tot uiting 
komen van de meening der betrokken ingezetenen. 
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Daarom !;unnen mijn politieke vrienden en ik het voorstel 

van hen, die de oude 'commissie willen handhaven, niet onder
steunen, maar zullen wij gaarne onze stem aan het wetsont
werp geven. 

De heer Beel, Minister van Binnenlandsche Zaken: Mijn
heer de Voorzitter ! Het wetsontwerp, dat thans in behandeling 
is, poogt te geraken tot een vereenvoudiging van de procedure 
en tot het bereiken van een betere systematiek. 

De geachte afgevaardigde de heer Beernink heeft zijn rede 
aangevangen met te constateeren, dat inderdaad het ontwerp 
een grootere overzichtelijkheid verwezenlijken zal. Het voor
naamste bezwaar, dat tegen het ontwerp naar voren is gebracht, 
is wel het vervallen van de commissie. 

Het wil mij voorkomen, dat de bcteekenis van het advies der 
commissie, hetwelk naast dat van den gemeenteraad van do 
betrokken gemeente en naast de adressen, die bij de betrokken 
autoriteiten plegen binnen te komen, telkens wanneer annexa
tie aan de orde is gesteld, door meerdere sprekers te sterk is 
overschat. Ik wil niet terugkomen op de uitspraken van gezag
hebbende schrijvers, die hedenmiddag naar voren zijn gebracht 
en die hierop neerkomen, dat het raadplegen van deze com
missie onnoodig en tijdroovend is. Ik wil er nog op wijzen, dat 
de Gemeentewet geen onderscheid maakt tusschen belangrijke 
en onbelangrijke, m.a.w. ondergeschikte grenswijzigingen. 
Ik zou er op willen wijzen, dat het nut, dat de commissie 
oplevert, moeilijk opweegt tegen de administratieve bemoeiingen 
— het betreft hier een volledige verkiezing in den zin van de 
Gemeentewet als bij een normalen raad — en eigenlijk nog 
minder tegen de belangrijk hiermede gepaard gaande kosten. 

De. practijk is inderdaad, dat naast het advies, hetwelk dooi
den raad bij de betrokken instanties ingewonnen wordt, adres
sen van particulieren plegen binnen te komen en van verschil
lende instanties uit de gemeente, waarin de wcnschelijkheid dan 
wel de bezwaren tegen de annexatie naar voren worden ge
bracht. Aan deze practijk is het huidige wetsontwerp aangepast. 

De geachte afgevaardigde de heer Beernink heeft gevraagd: 
voor welke specifieke gemeenten zijn speciale voorzieningen 
noodig? Aan die speciale voorzieningen wil hij gaarne mede
werken. 

Mijnheer de Voorzitter! Vereenvoudiging van de procedure 
en betere systematiek zijn in het algemeen wcnschelijk. Zij 
zijn echter noodzakelijk juist met bet oog op de plannen tot 
wederopbouw, die wij hebben voor de gebieden, die belangrijke 
oorlogsschade hebben geleden. 

Wanneer ik hierbij denk aan Walcheren, Zeeuwsen Vlaande
ren, de Betuwe en Noord-Limburg, dan is het wel duidelijk, 
dat het maken van plannen voor wederopbouw van de gemeen
ten in deze gebieden niet gescheiden kan blijven van het bezien 
van de grenzen van de verschillende gemeenten om zoodoende 
te komen tot een zoo doeltreffend mogelijke gemeentelijke 
indeeling. Welnu, Mijnheer de Voorzitter, deze plannen tot 
wederopbouw vercischen spoed. Willen wij zoo spoedig mogelijk 
tot dezen wederopbouw geraken, dan is het noodzakelijk, dat 
de quaestie van de grenswijziging niet nog extra gehandicapt 
wordt door de thans voorgeschreven verkiezing, die alleen tot 
resultaat onlcvert een commissie, waarvan de practijk uitwijst, 
zooals de hoer Maenen ook zoo duidelijk heeft gesteld, dat zij 
als regel niet afwijkt van de samenstelling van den raad van de 
gemeente, die eveneens tot het uitbrengen van advies geroepen 
wordt. 

Mevrouw Fortanier—de Wit heeft te recht gezegd: hier is 
geen sprake van aantasting van de autonomie. De commissie, 
die de Gemeentewet kent, was door Thorbecke oorspronkelijk 
enkel bedoeld als facultatief en is bij latere redactie een ver
plichte commissie geworden. 

Mevrouw Fortanier—do Wit heeft gevraagd: zullen de mon
delinge bezwaren, die ter openbare zitting naar voren worden 
gebracht, ook medegedeeld worden aan het Ministerie? 

(Minister Beel e. a.) 
Vanzelfsprekend, Mijnheer de Voorzitter, omdat steeds van 

die openbare zitting proces-verbaal wordt opgemaakt en dit 
proces-verbaal behoort tot de stukken, waarvan sprake is in 
de wet. 

Te recht heeft de heer Maenen gezegd: het instituut heeft 
zich overleefd. De practijk heeft dit uitgewezen. Inderdaad is, 
zooals de heer Maenen heeft gezegd, de gemeente in de eerste 
plaats geroepen om haar gevoelens kenbaar te maken met be
trekking tot de wenschelijkheid van annexatie, maar waar hierbij 
steeds twee of meer gemeenten betrokken zijn, moet als college, 
dab de wenschelijkheid, de doelmatigheid beoordeelt, naar voren 
treden het College van Gedeputeerde Staten. Vandaar dat in het 
huidige ontwerp allereerst de gemeente is genoemd, daarna Ge
deputeerde Ktaten en dan de Minister. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Wagenaar vreesde, dat cen
tralisatie de achtergrond zou zijn van dit wetsontwerp. Het ver
heugt mij hem te kunnen mededeelen, dat ik juist dezer dagen 
een commissie in het leven heb geroepen, die tot taak heeft 
op korten termijn te onderzoeken of er niet voorzieningen moeten 
worden getroffen t tn einde de behoefte aan grenswijziging zoo
veel mogelijk te beperken. Deze commissie staat onder voor
zitterschap van prof. Koel ma en zal mij hebben te adviseeren 
omtrent de wijze, waarop zal moeten worden voorzien in de 
belangen, welke gemeenschappelijk zijn voor de groote stede
lijke gemeenten en de daaromheen liggende kleinere gemeenten, 
in zooverre die voorzieningen niet op andere wijze overeen
k-omstig de Gemeentewet getroffen kunnen worden of een grens
wijziging als eenig middel geboden blijft. 

De geachte afgevaardigde de heer Wagenaar heeft nog ge
vraagd of het in de bedoeling van de Eegeering ligt om de tijdens 
de bezetting tot stand gekomen grenswijzigingen in het algemeen 
te handhaven l i e t ligt niet in de bedoeling deze grenswijzi
gingen in het algemeen ongedaan te maken. Dit zou ook t-ot 
zeer groote moeilijkheden aanleiding geven. Indien echter zou 
blijken, dat bij de totstandkoming van deze grenswijziging niet 
in acht zijn genomen de beginselen, die aan de grenswijziging 
ten grondslag moeten liggen, wanneer m.a.w. willekeur in het 
spel zou zijn geweest, dan zal de Eegeering zeker een zoodanige 
grenswijziging opnieuw ter hand nemen en nagaan in hoeverre 
een geheele of gedeeltelijke herziening van de tot stand gekomen 
grenzen moet plaats vinden. 

Ik moge eindigen met, onder verwijzing naar hetgeen de heer 
Tuin heeft gezegd, als mijn meening weer te geven, dat de 
commissie, als middel om de meening der bevolking te ver
nemen, weinig doeltreffend is en dat de procedure, die in de 
Gemeentewet ligt verankerd, tijdroovend en niet verantwoord is 
te achten. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

De verdere behandeling van het wetsontwerp wordt verdaagd. 

De Voorzitter: De Commissie van Eapportcurs voor het Voor
stel van den heer Deckers c.s. t-ot wijziging van het Eeglement 
van Orde der Kamer (86) kon binnen den bij artikel 32 van het 
Eeglement van Orde bepaalden termijn, welke den lOden dezer 
verstreek, niet gereed zijn met haar verslag. 

Zij verzoekt bedoelden termijn te willen verlengen tot 1 Januari 
1947. 

Ik stel voor dienovereenkomstig te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

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

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt te 6.58 uur namiddag gesloten. 




