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40ste VERGADERING. — 19 MAART 1947, 

Ingekomen stukken. — Mededeelijlg van de benoeming voorzitter Oommissie van Rapporteurs voor wetsontwerpen

(Voorzitter e. a.) 
4°. de volgende geschriften: 

een schrijven van J . Brouwer, te Hilversum, betreffende de 

40STE V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN WOENSDAG 19 MAART 1957. 

(Bijeenroepingsuur 2 namiddag.) 

Ingekomen stukken. — Mededeeling van de benoeming van 
den voorzitter van een Commissie van Rapporteurs en 
van rapporteurs voor wetsontwerpen. — Behandeling en 
aanneming van het wetsontwerp Uitzending dienstplichti
gen. —i Ingekomen mededeeling van den heer Minister
President in zake het verstrekken van mondelinge inlich
tingen aan de Kamer over de verdere ontwikkeling van de 
politieke onderhandelingen met de vertegenwooi'digers der 
Republiek Indonesië. — Behandeling en aanneming van 
het wetsontwerp Instelling van een Ziekenfondsraad. 

Voorzitter: de heer van Schalk. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 86 leden, te weten: 

de heeren Teulings, Droesen, Smeenk, Scheps, Peters, LTssel
muiden, Posthumus, van der Zaal, Zegers, Engelbortink, Groen, 
Smits van Oijen, Maenen, Romme, den Hartog, Vermeer, Mol, 
Roolvink, Thomassen, van der Zanden, de Ruiter, Tilanus, 
Willems, Ruygers, Algera, ten Hagen. Dassen, Vondeling, van 
der Goes van Naters, Kikkert, Koersen, Vonk, de Wilde, Joekes, 
Verkerk, Steinmetz, van Lienden, Wagenaar, Hofstra, de Kort, 
Lucas, Hoogcarspel, Logemann, Koenen, Stapelkamp, van 
Vliet, Suurhoff, van den Born, van Dis, Selimal, Tuin, Schouten, 
Schoonenberg, van der Weijden, Roosjen, Bruins Slot, Korten
horst, mejuffrouw Tendeloo, de heeren Schilthuis, Meijerink, 
Goedhart, van der Feltz, Derks, van der Brug, Stokman, Borst, 
Sassen, Krol, mevrouw van den Muijzenberg—Willemse, de 
heeren Burger, Fokkema, Zandt, Vorrink, Terpstra, Haken, de 
Groot, Donker, Nederhorst, jonkvrouwe Wttewnall van Stoet
wegen, de heeren van den Heuvel, Decring, B . J . Stokvis, 
Hacke, Beernink, van Sleen, 

en de heer van Maarseveen, Minister van Justitie, de heer 
Fiévez, Minister van Oorlog, de heer Schagen van Leeuwen, 
Minister van Marine, en de heer Drees, Minister van Sociale 
Zaken. 

D© Voorzitter: Es deel aan de Kamer mede, dat zijn inge
komen: 

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

van den heer Hooy, ook morgen, wegens een vergadering elders; 
van mevrouw Fortanier—de Wit, wegens lichte ongesteldheid. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2°. een missive van den Minister van Financiën, ten geleide 
van een aantal exemplaren van het Muntverslag 1940. 

Deze missive, welke niet zal worden gedrukt, wordt voor 
kennisgeving aangenomen. De verslagen zullen worden ge
zonden aan de daarvoor in aanmerking komende leden ; 

3°. een verzoekschrift van S. Meyer, geb. Ophof, te Singa
pore, houdende verzoek in aanmerking te komen voor ouderdoms
pensioen. 

Dit adres zal worden gesteld in handen van de Commissie 
voor de Verzoekschriften; 

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

,,Indische aangelegenheden' 
een schrijven van den Algemeenen Bond van Ouden van Dagen, 

te Rotterdam, betreffende den verkoop van de door de Duitschers 
in beslag genomen en in ons land achtergebleven radiotoestellen. 

Deze geschriften zijn, als zijnde ongeteekend, ter zijde 
gelegd. 

Voorts deel ik aan de Kamer mede: 
A. dat de Commissie van Rapporteurs voor het wetsontwerp 

Stichting van een „Welvaartsfonds Suriname" (379) tot haar 
voorzitter heeft benoemd den heer Logemann; 

B . dat door de afdeelingen zijn benoemd tot rapporteur voor 
de wetsontwerpen: 

Voorziening in de behoefte aan kasgeld voor den Surinaamschen 
dienst hier te lande gedurende de jaren 1945 tot en met 1949 
(407), de heeren Logemann, de Wilde (tevens voorzitter der 
commissie), Smeenk, Krol en Meijerink; 

Bekrachtiging van een met toepassing van het tweede lid van 
artikel 183 van de Indische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie (Heffing van opcenten op de invoerrechten) (408), de 
heeren Logemann, Kortenhorst, Joekes (tevens voorzitter der 
commissie), Krol en Meijerink; 

Naturalisatie van Johannes Stephanus Antonius Bai le r en 20 
anderen (399); 

Intrekking van het Koninklijk Besluit van 19 November 1943 
(Staatsblad no. D 49), houdende verruiming van de competentie 
van consulaire ambtenaren en rechtbanken, welke aangewezen 
zijn tot het verrichten van buitengerechtelijke handelingen, als
mede bepaling van nadere regelen ten aanzien van de voor
schriften, bij het verrichten dier handelingen na te volgen (401); 

Wijziging van artikel 7 van het Besluit op de Bijzondere Ge
rechtshoven (404); 

Verwijdering uit de wetgeving van bezettingsmaatregelen van 
wetgevenden aard (Wet bezettingsmaatregelen I) (416); 

Naturalisatie van Robert Karl Angermann en 22 anderen 
(417); 

Naturalisatie van Berta Antonic Ida Böddicker en 19 anderen 
(418); 

de heeren van der Zaal, Algera, Scheps, Vondeling en Willems 
(tevens voorzitter der commissie); 

Bepalingen ter voorkoming van gevaren voor de gezondheid en 
het leven in verband met het gebruik van zweminrichtingen 
(Zweminrichtingenwet 1947) (400), de heeren Thomassen, 
Maenen, Droesen, Hacke en Mol (tevens1 voorzitter der com
missie) ; 

Beëindiging van financieels tegemoetkomingen aan recht
hebbenden op een inschrijving in het Grootboek voor de Rijn en 
Binnenvloot (413), de heeren Schilthuis (tevens voorzitter der 
commissie), van Lienden, Posthumus, ten Hagen en van der 
Brug; 

Goedkeuring van het op 12 April 1939 te San 'a ' gesloten ver
drag, strekkende tot hernieuwing van het op 12 Maart 1933 te 
San'a ' gesloten verdrag van vriendschap tusschen Nederland en 
Jemen (414), de heeren Logemann (tevens voorzitter der com
missie), Roolvink, Engelbertink, Ruygers' en van der Feltz; 

Nationale Spaarraad en uitgeven van Rijksspaarbrieven (415), 
de heeren Lucas, Verkerk, Tilanus (tevens voorzitt-er der com
missie), Stapelkamp en Schmal. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het 
wetsontwerp Uitzending dienstplichtigen (385). 

De algemeene beraadslaging wordt hervat. 

De heer Fiévez, Minister van Oorlog, zet zijn rede voort en 
zegt: 

Mijnheer de "Voorzitter I Sommige geachte afgevaardigden, die 
gistermiddag het woord voerden over dit wetsontwerp, hebbon 
naar mijn b. scheiden meening de grenzen van dit wetsontwerp 
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885. Uitzending dienstplichtigen. 

(Minister Fiévez) 

wel wat erg ruim getrokken. De Kamer veroorlove mij, dat ik 
hier niet in discussie treed over het algemeen beleid van de 
Regeering met betrekking tot Indonesië. Ook meen ik mij er 
van ontslagen te mogen achten nogmaals een uiteenzetting te 
geven over de noodzakelijkheid van de troepenzendingen. Dit, 
Mijnheer de Voorzitter, omdat de Kegeering, zoowel bij monde 
van den Minister-President als van den Minister van Over
zeesche Gebiedsdeelen, alsook van mij zelf, deze noodzakelijk
heid reeds bij verschillende gelegenheden heeft uiteengezet, zoo
danig, dat het mij werkelijk moeilijk valt hierover nog iets 
nieuws te zeggen en hieraan nog iets toe te voegen. Dit is ook 
de reden, waarom de Kegeering hierop in de 2de alinea van de 
Memorie van Antwoord niet nader inging. He t spijt mij oprecht, 
dat de geachte afgevaardigde de heer Schoonenberg hierin een 
gebrek aan respect voor de Volksvertegenwoordiging meende te 
moeten zien. Ik kan deze meening evenwel nipt deelen. 

De geachte afgevaardigde meende voorts in deze en andere 
clausules van de Memorie van Antwoord een militaire kortheid 
te moeten bespeuren, welke hij, in wat hij militaire taal noemde, 
T taalde in: „Het gaat je geen bliksem aan." Nu geloof ik, dat 
men noch de Kegeering in het algemeen, noch dezen Minister 
in het bijzonder met reden het verwijt kan maken tegenover de 
Volksvertegenwoordiging een „het gaat je niet aan"-houdijg 
aan te nemen. Overigens laat ik de qualificatie geheel voor 
rekening van den geachten afgevaardigde. 

Wat betreft den aard van het wetsontwerp sluit fk imij gaarne 
aan bij wat de geachte afgevaardigde de heer Tilanus gezegd 
heeft, mede over het verband van dit wetsontwerp met de bepa
ling van artikel 192 der Grondwet. Ook de Regeering is van 
oordeel, dat de grondwettelijke bepaling een regeling van deze 
materie bij algemeene wet niet uitsluit. Intusschen meent de 
Regeering, dat de troepenzendingen in dit geval wel het gevolg 
zijn van zeer bijzondere omstandigheden en dat daarom een 
bijzondere wet meer op haar plaats is. 

Of en in hoeverre in de toekomst in het kader van de overeen
stemming met de Indonesiërs Nederlandsehe troepen een rol 
zullen blijven spelen in Indonesië in verband met het feit, dat 
de defensie volgens de ontwerp-overeenkomst een der gemeen
schappelijke belangen is, welke zullen worden behartigd door de 
Unie-organen, of in verband met den bijstand, welke ingevolge 
de ontwerp-overeenkomst door Nederland zal worden geboden, 
is nog een quaestie van nadere uitwerking. Indien het het geval 
zou zijn, dat Nederlandsche troepen ook in de toekomst als 
Unie-org a of in het kader van den bijstand een rol in Indo
nesië zulien spelen, dan is het nog de vraag, in hoeverre deze 
tot de Koninklijke landmacht zullen behooren en zoo ja, of en in 
welke mate dienstplichtigen daarvan doel zullen uitmaken. 
Voor oen algemeene rgeling is dus de tijd zeker nog niet ge
komen; vandaar deze regeling bij een bijzondere wet. 

Wanneer ik thans op een aantal verschillende punten m ret 
kort mag ingaan, noem ik eerst de geestelijke verzorging. 

Ik heb over r] i geestelijke verzorging, hier te lande en elders, 
en ook in Indonesië, al eerder een en ander mogen zeggen, maar 
ik wil gaarne een antwoord geven op de vraag, mij gest-eld door 
den heer Roosjen, of ik niet kan bevorderen, dat het aantal 
legerpredikanten wordt opgevoerd. 

'Inderdaad streef ik naar een aanzienlijke opvoering van het 
aantal legerpredikanten; dit stuit echter op het gebrek aan 
predikanten hier te lande. Vandaar de moeilijkheid, een aan
tal predikanten, „neschikt en genegen" voor onze troepen in 
Indië. te krijgen. Vandaar ook de merkwaardige verhouding: 
73 aalmoezeniers tegenover 37 legerpredikanten. Intusschen is 
het streven gericht op een niet geringe uitbreiding van dit aan
tal. Ik mag in dit verband 1 amens mijn atmbtgenoot van Marine 
den geachten afgevaardigde tekens antwoorden, dat ook naar 
een uitbreiding van het aantal vlootpredikanten wordt gestreefd. 
Er is kortelings machtiging gegeven tot het aanstellen van een 
negental nieuwe vlootpredikanten. 

Ten aanzien van de geestelijke verzorging heeft de heer 
Wagenaar, althans een van de heeren van zijn fractie, enkele 

den geuit, waaruit ik minder waardeering voor de geeste
lijke verzorgers meende te moeten beluisteren. Ik grijp deze 

:tTÏ;cid gaarne aan om mijn persoonlijke meening hier
tegenover te stellen en mijn groote bewondering voor het prach
tige werk van onze geestelijke verzorgers bij onze troepen in 
Indonesië tot uiting te brengen. Dit werk gaat gepaard met 
groote moeilijkheden; ik ken die moeilijl moeilijkheden 
van velerlei aard, moeilijkheden, gelegen op het gebied van 

het vervoer, voortspruitende uit het gebrek aan militaire te
huizen, verband houdende met hun gering aantal. Ik weet, dat 
deze geestelijke verzorgers, ondanks deze moeilijkheden en vaiak 
met opoffering van hun gezondheid, daar werk doen, dat voor 
de geestelijke gezondheid van ons volk niet hoog genoeg kan wor
den aangeslagen. Ik heb behoefte, dit woord van groote waardee
ring voor onze geestelijke verzorgers, die vrijwillig het lot van 
de troepen deelen, tut te spreken. Zij verdienen den dank van 
onze soldaten en hebben dezen ook. Zij verdienen den dank van 
de gezinnen der soldaten en van ons geheele volk. 

Een volgend punt, waarop door verscheidene geachte afge
vaardigden is ingegaan, is de voorlichting. Ook dit onderwerp 
is in deze Kamer al vaker ter sprake geweest. De heer Vermeer 
heeft mijn aandacht gevraagd voor „De Wapenbroeders" en 
voor „De Ronde Tafel". Ik geef den geachten afgevaardigde 
gaarne de verzekering, dat ik zijn opmerkingen zal doorgeven 
aan den Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen. Hij h( 
ook gesproken over de voorlichting aan boord en daarbij een 
bepaald geval aangehaald. Dat geval was mij uit de pers be
kend. Ik heb mij hierover aanstonds in verbinding gesteld met 
den Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen, die een onder
zoek gelast heeft. Inderdaad is daarbij gebleken, dat onder de 
door het Ministerie van Overzeesche Gebiedsdee<m aange
wezen voorlichters zich inderdaad één oud-planter bevindt. 
Nagegaan wordt of de zaak zich inderdaad heeft toegedragen 
als in de pers naar voren gekomen is. Mocht dit inderdaad het 
geval zijn — ik ben een beetje voorzichtig, de ervaring heeft 
mij dat geleerd —, dan verdient dit scherpe afkeuring en zullen 
hier maatregelen genomen worden. 

De heer Vermeer heeft van „De Wapenbroeders" gezegd, 
dat hij het constructieve daarin miste. Ik zou wel de aandacht 
van den geachten afgevaardigde willen vragen voor het andere 
voor de militairen bestemde periodiek „Het Lichtspoor", 
waarin speciaal ten aanzien van Indonesië een aantal inder
daad constructieve artikelen geschreven is. 

Nu ik het toch over „He t Lichtspoor" heb, de heer Roosjen 
heeft mij nog niet kunnen overtuigen, dat een dergelijk perio
diek ongewenscht is. Voorshands ben ik van meenmg, dat 
hieraan inderdaad behoefte bestaat. 

Ook de geachte afgevaardigde de heer Joekes heeft een 
enkel woord aan de voorlichting gewijd en hij heeft mij in het 
bijzonder gevraagd of ik bereid ben deze en de sfeer er van te 
verbeteren. Ik geef den geachten afgevaardigde gaarne de ver
zekering, dat ik het belang hiervan ten volle erken. Als voor
beeld van de waarde, welke de Regeering aan een juiste voor
lichting hecht, mag ik misschien noemen, dat ik ter zake 
eenigen tijd geleden in overleg getreden ben met mijn ambtge
noot van Overzeesche Gebiedsdeelen, waaruit is voortgespro
ten een uitvoerige uiteenzetting, welke de Minister van Over
zeesche Gebiedsdeelen heeft gehouden voor een 250-tal offi
cieren van de 2de divisie, die binnen korten tijd naar Indo
nesië zullen vertrekken. Ik heb hierover ook aan de overzijde 
van het Binnenhof een enkel woord gezegd; ik stel er prijs op, 
dat hier eveneens te doen. Deze en dergelijke voorlichting 
moet zeker niet gezien worden als een propageeren van de 
Regeeringspolitiek in bepaalde kringen. Dat zou naar mijn 
meening onjuist zijn. Maar ik geloof wel, dat de Regeering, die 
van haar ambtenaren en in de eer-te plaats van haar militairen 
verwacht en moet verwachten, d.. zij de door de Rrgeering ge
volgde politiek en het door haar aangegeven beleid tot uitvoering 
brengen, geheel ongeacht en volkomen in zijn waarde latende hun 
eigen indcht en msening ter zake, dezen ambtenaren, en in het 
bijzonder dezen militairen, ook eenig begrip moet geven voor de 
doeleinden van dat beleid en deze Staatkunde. Dat is de reden 
geweest waarom dergelijke voorlichting gegeven wordt en, naar 
ik meen, gegeven moet worden. 

De geachte afgevaardigde de heer Focsjen heeft in het kader 
van de voorlichting nog gevraagd of het waar is, dat de 
communiqué's van den Legervoorlichtingsdienst in Neder
landsch-Indië onder censuur staan van de CommHsie-Oenr
rnal. Dat is mij niet bekend, Mijnheer de Voorzitter, maar ik 
vraag mij af: indien het zoo zou zijn, dat er een zekere con
trole is op de publicaties en dus op de commuuiqué's van den 
Legcrvoorlichtingsdicnst — ik weet niet of het zoo is — zou 
dat dan zoo gek zijn? 

Ik geloof, dat dit zeker niet het geval is. Ik geloof, dat de 
p en de vorm, waarin en ook de toon, waarop men 

I iets publiceert, vaak van zeer groot belang zijn, en ook de 
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vraag, of het politiek opportuun is op een bepaald oogenblik 
een bepaald feit te publiceeren. Elke legervoorlichtingsdiens'
kent toch een beleidscontrole, elke, ook die van de geallieerden 
in den laatsten oorlog, ook de onze in den oorlog. Ik zou het 
dus op zich zelf niet zoo gek vinden. 

Dat de verliescijfers eenige malen zouden zijn weggelaten — 
dit, naar ik meen, ook op instigatie van de Commissie-Generaal 
bedoelde de geachte afgevaardigde — om vooral niet te laten 
blijken, dat het bestand altijd nog geschonden werd, betwijfel 
ik zeer. Dat zou mij ongetwijfeld zijn opgevallen. De verlies
cijfers worden wekelijks gepubliceerd. Het zal u duidelijk zijn, 
Mijnheer de Voorzitter, dat ik voor deze verliescijfers ernstige 
aandacht heb, en het zou mij zeker zijn opgevallen, wanneer 
deze ooit eens zouden zijn gesuprimeerd. 

De opmerking van den geachten afgevaardigde den heer de 
Groot over de verliescijfers was mij niet duidelijk. De geachte 
afgevaardigde zeide, dat de Regeering met de::e verliescijfers 
geheimzinnig is en dat er nog nooit een overzicht van deze 
verliezen is gegeven. Ik begrijp dit niet. Vóór het optreden van 
dit Kabinet werden geen verliescijfers gepubliceerd. Onmid
dellijk na dat optreden is daarmede een aanvang gemaakt en 
deze aanvang is zóó gemaakt, dat men allereerst heeft gegeven 
een overzicht van de verliezen in de daaraan voorafgegane 
periode en daarna wekelijks heeft gegeven een opgave van de 
verhezen, die daarna hebben plaats gevonden. Ik wil van deze 
cijfers thans gaarne nog een samenvatting aan de Kamer geven. 

Tot 1 Augustus 1946, dus tot het moment, waarop wekelijks 
de verliescijfers werden gepubliceerd, bedroegen de verliezen 
bij de Koninklijke Landmacht 9 officieren en 78 onderofficieren 
en soldaten, bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 
8 officieren, 51 Nederlandsche onderofficieren en soldaten en 
64 Indonesische onderofficieren en soldaten, bij de marine 
4 officieren en 44 onderofficieren en soldaten. Daarna, dus in 
de periode van de wekelijksche publicaties, waren deze cijfers 
voor de Koninklijke Landmacht 4 officieren en 105 onderoffi
cieren en soldaten, voor het Koninklijk Nederlandsch-Indiseh 
Leger 4 officieren, 45 Nederlandsche onderofficieren en sol
daten en 27 Indonesische onderofficieren en soldaten, voor de 
marine 3 officieren en 17 onderofficieren en soldaten. Samen
gevat bedragen de verliezen vanaf het oogenblik, dat weer 
Nederlandsche soldaten in Indonesië optraden: vóór de weke
lijksohe publicaties, due van zomer 1915 tot 1 Augustus 1846, 
in totaal 248 gesneuvelden en vanaf 1 Augustus tot 15 Maart 
van dit jaar totaal 205 gesneuvelden. In anderhalf jaar tijd dus 
totaal 453 man, waaronder 32 officieren en 81 Indonesiërs. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moge hier een woord van eerbiedige 
hulde wijden aan deze trouwe zonen van ons volk, die vielen 
bij de vervulling van hun plicht, en een woord van diepe deel
neming in het leed van hun achtergeblevenen. 

Dit brengt mij op de verzorging van de oorlogsslachtoffers 
en hun nabestaanden. Inderdaad is het wetsontwerp ter betere 
regeling van deze materie reeds lang toegezegd, maar de wet te
lij ke maatregelen, die in dit opzicht worden getroffen, zijn drie
ledig. Zij hebben betrekking op de oorlogsslachtoffers, dus de 
militaire slachtoffers, en hun nabestaanden, op de verzets
slachtoffers en hun nabestaanden en op de slachtoffers van de 
koopvaardij en hun nabestaanden. Deze wetsontwerpen hangen 
samen en zullen gelijktijdig bij de Kamer worden ingediend. 
Het wetsontwerp met betrekking tot de oorlogsslachtoffers heeft 
op zijn weg naar de Kamer mijn Departement verlaten en, 
\cor zoover ik het zie, kan inderdaad binnen dagen de aan

jt daarvan worden te gemoet gezien. Intusschen heeft dit 
wetsontwerp terugwerkende kracht tot April 1939. Dit in ant
woord op een vraag van den geachten afgevaardigde den heer 
Loosjen. 

De geachte afgevaardigde de heer van Vliet heeft de ver
goedingen niet slechts voor kostwinners en medekostwinners, 
maar ook ten behoeve van andere verdienende kinderen ter 

ke gebracht, evenals de norm, welke als maximum geldt, 
vun f 50 voor deze kostwinnersvergoedingen, het inbegrijpen 
, in den kinderbijslag in het vaststellen van de inkomsten en 
het niet rekening houden met de grootte van het gezin. De 
geachte afgevaardigde heeft mij gevraagd of ik deze regeling 
nog eens onder de loupe wil nemen. Ik ben hiertoe gaarne 
bereid, maar moet op het oogenblik met deze toezegging vol
st, lan, Wel wil ik er even op wijzen, dat de meening van den 
geachten afgevaardigde, als zouden in dezen verschillende maat

staven gelden voor de marine en voor het leger, op een rnis 
verstand moet berusten. Voor beide geldt hetzelfde maximum. 
Het maximum voor de marine is niet lager. 

Intusschen vraag ik de aandacht van den geachten afgevaar
digde voor de naast de regeling-kostwinnersvergoeding bestaande 
regeling voor het toekennen van verhoogde milit-aire inkomsten 
aan dienstplichtig personeel beneden den rang van officier in 
verband met hun burgerlijke inkomsten. Deze regeling gaal tot 
een maximum van f 3000 met nog f 200 per kind tot een maxi
mum van 5 kinderen, dus in totaal f 4000. 

Nu over de materieele verzorging wordt gesproken, zou ik nog 
een enkel woord w-illen zeggen over ds voeding, kleeding e.d., 
die hier ook zijn ter sprake gebracht. Ik behoef weinig toe te 
voegen aan hetgeen ik te dien aanzien in de Memorie van Ant
woord heb gezegd en ik ben den geachten afgevaardigde don 
heer Eoosjen erkentelijk voor zijn woorden in dit verband. 

Maar de geachte afgevaardigde de heer Schoonenberg heeft 
er over gesproken — ik had het reeds eerder in ,,De Waarheid" 
gelezen —, dat de commandant van het 14de Eegiment Infanterie 
aan zijn soldaten een lijst heeft verstrekt van artikelen, die men 
zou moeten koopen vóór men naar Indië vertrekt. Hier wordt 
natuurlijk allerlei leelijks van gezegd, vooral aan het adres van 
dezen commandant en van het legerbestuur. Men zegt: waarom 
moeten de manschappen dit zelf koopen, waarom wordt dit door 
het legerbestuur niet verstrekt? De militairen dienen tcch dat
gene, wat zij noodig hebben, van Rijkswege te krijgen? De com
mandant van d i t regiment heeft echter nauw voeling gehouden 
met de onderdeden in Indië en heeft nu gebruik gemaakt van 
de ervaring van die onderdeden. Hij heeft gevraagd: welke zijn 
zoonl de moeilijkheden, die jullie hebben? Toen is geschreven, 
dat aanvoer van bepadde artikelen wel eens stagneerde. Men 
heeft geschreven: wij hebhen hier electrische zaklantaarns 
noodig. Zoolleer heeft de geachte afgevaardigde genoemd en 
ondergoed. De soldaten krijgen drie stel ondergoed, zij krijgen 
ook andere goederen, welke zij noodig hebben. Maar het komt 
wel eens voor, dat de aanvoer stagneert. Men moet niet ver
geten, dat er in Indië op dit oogenblik geen normale verhou
dingen heerschen. Wij hebben daar transportmoeilijkheden, 
waardoor de aanvoer wordt belemmerd. Daarom heeft men ge
zegd: als je er een hebt, neem dan een knijpkat mede, je kunt 
daar veel plezier van hebben; ook is gezegd: je krijgt drie stel 
ondergoed, mp.nr als je er thuis nog een hebt, neem dat dan 
ook mede, je kunt er alleen maar voordeel van hebben. Ik kan 
dat zeker niet afkeuren. Ik kan alleen zeggen, dat deze com
mandant de zaak goed bekijkt en hart voor de mannen heeft. 

De heer Wagcnaar: Het is een bewijs van de slechte organi
satie van het leger. Wij hebben dat vroeger ook gekend. 

De heer Fiévez, Ministervan Oorlog: Ik laat het oordeel daar
over gaarne aan de Kamer, Mijnheer de Voorzitter! 

Een punt, dat den laatsten tijd zeker zorg baart, is de post
verbinding, waarop de heeren van Vliet en Vermeer hebben 
gewezen. Wij moeten dit probleem eigenlijk in vieren ver
deelen. De Nederlandsche zijde, de Indonesische zijde en dan 
de brief en pakketpost. De briefpost wordt in Nederland ver
zameld op het Centraal Station en wordt vandaar per vlieg
tuig naar Indië verzonden. Dat g:eft in zooverre geen moeilijk
heden, dat er telkenmale, wanneer een vliegtuig is vertrokken, 
geen post meer over is. Het aantal brieven bedraagt echter 
4 k 500 000 per week. De pakketpost gaat per zeepost, dus 
per schip. Inderdaad blijkt, dat er dikwijls pakketten in slechten 
staat aankomen. De eene reden daarvan kan zijn, dat het in 
een slechte behandeling van de pakketten zit; dat deze niet 
met de vereisehte zorgvuldigheid geschiedt. ïk heb er bij allo 
instanties op aangedrongen, dat men hieraan de grootste zorg 
besteedt en men heeft mij dat toegezegd. Een andere reden 
is de vaak zeer ondoelmatige inhoud van de pakketten en de 
slechte verpakking daarvan. Ik kan mij goed begrijpen, dat 
ouders hun zoon in Indië graag fruit willen sturen, maar dit 
geeft moeilijkheden, en ook het overige van den inhoud van de 
pakketten wordt daardoor bedorven. Vaak worden zelfs andere 
pakketten door deze pakketten bedorven. Ik meen, dat het 
goed zal zijn, dat het publiek omtrent de verzorging van de 
pakketten werd geïnstrueerd, opdat teleurstelling aan beid,; 
kanten worde voorkomen. Aan de andere zijde van de lijn. in 
Nederlandsch-lndië, ontmoet de behandeling van de post de 
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grootst mogelijke moeilijkheden, vooral wat het transport be
treft. Men kan op het oogenblik in Ncderlandsoh-Indië met de 
beschikbare middelen de zaak haast niet bijhouden en vaak 
alleen met groote vertraging de post naar ver gelegen punten 
brengen. Ik weet, dat deze aangelegenheid de ernstige aan
dacht van de Indische Rogeering en in het bijzonder van den 
legercommandant heeft. 

Een tweede bezwaar is het groote gebrek aan ruimte in 
Batavia: voor het veldpostkantoor moet men zich behelpen 
met een klein gebouwtje; het groote postkantoor is in handen 
van de republiek. 

E r zijn dus groote moeilijkheden en vandaar de vraag of er 
in dit opzicht geen maatregelen moeten worden genomen. 

De geachte afgevaardigde de heer Vermeer heeft gezegd: ik 
heb gehoord, dat het plan bestaat om de post te limiteeren; 
doe dat niet, neem maatregelen. 

Inderdaad, ik gevoel niets voor het limiteeren van de post. 
Ik ken het belang, dat de post heeft voor het moreel van de 
troepen; ik weet, hoe het een van de meest beheerschende fac
toren is voor het moreel. Ik heb het drie jaar lang persoonlijk 
meegemaakt. „Neem maatregelen!" Maar de materieele moge
lijkheid om maatregelen te nemen, moet er zijn. Aan de andere 
zijde van den draad, in Indiö, schijnen deze er op het oogen
blik nog niet te zijn. 

Er wordt overwogen poslbhiden in te voeren, dus niet het 
aantal, maar wel het formaat te limiteeren. Ik ga ook hiertoe 
ongaarne over. Postblnden ontnemen aan de post het persoonlijk 
cachet, dat een brief van thuis anders altijd heeft, maar ik 
geloof, dat het een doeltreffend middel is om uit de moeilijk
heden te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! U weet, hoe in de geallieerde legers 
van de brieven micro-foto's werden gemaakt, welke werden 
verstuurd en dan werden vergroot. Het is een zeer doeltreffend 
middel. Wij kunnen het echter niet toepassen, omdat het daar
voor noodige instrumentarium zeer duur is, veel deviezen kost 
en bovendien voorloopig niet te krijgen is. En bovendien geloof 
ik, dat op deze wijze de post nog onpersoonlijker gaat worden 
dan met postbladen het geval is. 

De kranten zijn ter sprake gebracht door de geachte afge
vaardigden de heeren van Vliet en Venneer. Wat de vraag van 
den heer van Vliet betreft om niet het gewicht, maar het 
aantal een rol te laten spelen, dit zal ik met het Roode Kruis 
en de Niwin, die dit grootendeels in handen hebben, opnemen. 
Den heer Vermeer, die sprak over Paraat, dat nooit aankwam, 
verzoek ik mij dienaangaande een klacht te willen doen toe
komen, dan zal ik het laten onderzoeken. 

Door de geachte afgevaardigden de heeren Vermeer en Schoo
nenberg zijn ter sprake gebracht de lichtingen 1941, 1942 en 
1943. Mijnheer de "Voorzitter! Deze lichtingen worden niet op
geroepen. Ik herinner mij, dat er bij vorige gelegenheden in 
deze Kamer van verschillende zijden aandrang is geoefend om 
ze wel op te roepen. Dit ligt niet in het voornemen; ze worden 
zelfs niet gekeurd, maar alleen ingeschreven. Uit deze lich
tingen zullen vermoedelijk worden gelicht de artsen en tand
artsen en wellicht de ingenieurs, nadat zij zijn afgestudeerd. 
De Kamer zal zich herinneren, dat hiertoe bij de behandeling 
van hoofdstuk VI I I der begrooting een krachtige drang is uit
geoefend door den geachten afgevaardigde den heer Mol, en de 
wensch om dezen maatregel te nemen, komt uit de kringen 
van betrokkenen, meer in het bijzonder van de medische co
ördinatiecommissie. De geachte afgevaardigde de heer Schoo
nenberg zal dit ook vernemen uit het antwoord op zijn tot mrj 
gerichte schriftelijke vragen. 

Wat de lichting 1944 betr?ft, meen ik al eerder hier te heb
ben gezegd, dat van de 80 000 man van deze lichting hoog
stens" 10 000 man onder de wapenen zullen worden geroepen 
ter aanvulling van het tekort bij bepaalde groepen. 

De geachte afgevaardigden de heeren van Vliet, Vermeer en 
naar ik meen, Wagcnaar, hebben ter sprake gebracht de demo
bilisatie van de over een aantal maanden uit Indonesië tcrug
keerende militairen. Hiervoor is al geruimen tijd geleden een 
interdepartementale demobilisatiecommissie ingesteld, waarin 
— ik meen het reeds bij een vorige gelegenheid te hebben mode
oedeeld — ook vertegenwoordigers van de Stichting van den 
Arbeid zitting hebben. Deze cormrdssie is, ben ik wel ingelicht, 
met haar rapport vrijwel gereed. De bedoeling is, dat v.-n 
Overheidswege niet alleen hulp wordt geboden bij het zoeken 
van een werkkring, maar ook past in dit kader de herscholing, 

bedrijfssteun, de verstrekking van burgerkleeding, maatregelen 
t.a.v. examens, die moeten worden afgelegd, verhooging van 
leeftijdsgrenzen, studiefaciliteiten, enz. Intusschen moet ik het 
rapport van de commissie afwachten. 

Wel meen ik. dat het een eereplicht voor ons volk is om deze 
demobiliseerendon in elk opzicht te gemoet te komen en niet te 
laten lijden onder hun verblijf in militairen dienst, ten bate 
van ons land. 

De heer Wagenaar: Dat heb ik meer gehoord. 

De heer Fiévez, Minister van Oorlog: Ik verwachtte deze 
opmerking, Mijnheer de Voorzitter! Zij Ügt geheel in het kader 
van de opmerkingen van den geachten afgevaardigde, dat derge
lijke maatregelen in ons land alleen voor N.S.B.-ers getroffen 
worden. 

De heer Wagenaar: Denkt u maar eens aan de mobilisatie
slachtoffers. 

De heer Fiévez, Minister van Oorlog: Ik denk aan deze 
mobilisatieslachtoffers veelvuldig, Mijnheer de Voorzitter. 

Den geachten afgevaardigde den heer Vermeer gaf ik al ant
woord op verschillende punten. Ik heb zijn betoog met belang
stelling gevolgd; op één onderdeel wil ik nog even ingaan. Hij 
bracht nl. een feest ter sprake, dat in Batavia zou hebben 
plaats gehad en vreesde, dat hierdoor de tegenstelling tusschen 
blank en bruin zou worden verscherpt. 

Ik kan dit zoo niet beoordeelen; ik ken de feiten niet. Maar 
één ding weet ik wel: waar en voor zoover deze tegenstelling 
mocht hebben bestaan tusschen blank en bruin, is zij zeker in 
belangrijke mate afgenomen door de houding en het optreden 
van onze Hollandsche jongens. Ik gevoel dit telkens weer uit 
de tallooze brieven, die ik krijg. Ik heb hen gesproken, deze 
jongens, de zieken en gewonden, die terugkwamen met de 
„Kotah In ten" en het was mij een verkwikking te hooren hoe 
deze knapen spraken over Indië en de Indonesiërs en over het 
contact, dat zij met dezen hebben gehad. Vandaar, dat ik be
hoefte heb een ernstig woord van protest te doen hooren tegen 
de volgende uitlating van den heer de Groot — de heer Tilanus 
heeft er gisteren al met een enkel woord de aandacht op geves
tigd —: „de provocaties komen meest van Nederlandsehe zijde". 
Ik begrijp niet waarom men van de zijde van de Communis
tische Partij Nederland, zoowel hier in deze Kamer als in haar 
pers, steeds en steeds weer opnieuw een blaam op onze Neder
landsehe troepen moet werpen. Ook de heer Schoonenberg deed 
dit bij het generaliseeren van zijn brieven gisteren. Begrijpen 
de heeren dan niet, dat hun uitlatingen een hoon zijn voor de 
gevallenen? Dat zij een slag in het gezicht zijn voor de tien
duizenden eerlijke Hollandsche jongens, soldaten zoowel als 
officieren, die onder het brengen van een groot offer dagelijks 
trouw en eenvoudig hun plicht doen? Begrijpen zij niet, dat 
zij leed, ernstig leed veroorzaken in tienduizenden gezinnen? 
Het is niet mijn gewoonte, mijn correspondentie in de Kamer 
te brengen, maar ik wil één enkele maal het voorbeeld volgen, 
gisteren door den heer Schoonenberg gegeven, en ik wil een 
brief voorlezen, die ik kreeg van enkele soldaten in Indië. Deze 
luidt: 

„Batavia, 23 Febr. 1947. 
Excelentie, 

Bij dezen maak bij u mijn beklag over de manier van 
leugenachtige en laaghartige propaganda, die het commu
nistische dagblad „De Waarheid" voert tegen het Neder
landse leger in Indië. 

Hoe die mensen aan de brieven komen, die zij ijskoud in 
hun krant durven zetten, weet ik niet, maar dat de stukken 
van A tot Z gelogen zijn, weet ik zeker. 

Een collega van ons krijgt minstens tweemaal per week 
deze dingen toegestuurd en iedere keer ergeren we ons er 
aan, alhoewel we het steeds zo maar lieten. Wat we echter 
vandaag zagen, spant de kroon. 

Excelentie, deze leugens, deze onzinnigheden, deze lage 
op Duitsche leest geschoeide campagne kan en mag niet 
langer toegestaan worden. Wc kunnen honderdmaal een 
democratisch land zijn en vrijheid van pers hebben, maar 
dat wil niet zeggen, dat onze familie, vrouwen, verloofden 
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enz. op deze manier te gronde moeten gaan aan de angst, 
die „De Waarheid" met zijn leugens doet kweken. 

Het is niet waar, dat de kerstpaketten alleen verdeeld 
zijn onder frontsoldaten. Wij liggen ook niet aan het front, 
maar wij hebben toch wel paketten gehad. 

„De Waarheid" vergeet echter te vertellen wat op enkele 
Niwin-paketten geschreven stond, n.m.1. het volgende: 
„Prettig Kerstfeest ploerten, prettig Kerstfeest moorde
naars en prettig Kerstfeest ellendelingen. 

Dat de drank hier niet duur is, is waar, maar als men 
daar dronken van wordt is niet de schuld van officier of 
Begeering, maar enkel gebrek aan zelfdiscipline. 

He t is puur gelogen, dat do soldaten haat aangekweekt 
wordt, tegen alles wat bruin is. Als een koeli of baboe 
zich goed gedraagt, gaan wij vriendschappelijk met hen om. 

Ik kan zo nog lange tijd doorschrijven, doch Uwe Hoog
heid kunt het zelf lezen, want ik sluit het stuk „Waar
heid," wat geen waarheid is, hierbij in. 

Hierbij eindig ik, in de overtuiging, dat hier ten spoe
digste ingegrepen mag worden. 

Hoogachtend 
Korpl. S. Keuning. 

Hier volgen de handtekeningen van enkele kameraden, 
die allen overtuigd zijn, dat het stuk „Waarheid" alleen 
uit leugens bestaat. 

Sold. van Erp, J . P . H Th., Korp, Velserink J. J., 
Korp. Weertbos L., Sold. J . Tinkers, Sold. J. Barneveld." 

Ik heb in deze Kamer bij een vorige gelegenheid gezegd, 
waarom ik „De Waarheid" verbood, maar was die reden er niet 
geweest, dan zou ik mij moeten afvragen, of dit geen reden 
zou zijn om deze lectuur aan de soldaten te onthouden. Ik 
liet steeds, wanneer ik uit dergelijke brieven, zoowel in deze 
Kamer als aan de overzijde, gevallen hoorde, zooals gisteren 
door den geachten afgevaardigde den heer Schoonenberg naar 
voren zijn gebracht, onmiddellijk een onderzoek instellen. Ik 
zal dat niet meer doen op dergelijke algemeenheden. Ik wil de 
troepen niet noodeloos ergeren en hinderen met dergelijke 
onderzoeken, maar zal alleen ingaan op concrete feiten, met 
namen, data en plaatsen. Ik geef den geachten afgevaardigde 
in dezen een raad: wees voorzichtig met uw briefschrijvers, 
speciaal met uw briefschrijvers. 

Ik ken dat soort brieven. Ik krijg ze zelf ook, in dezen 
geest: Daar schieten ze mijn inktpot van de tafel, ik ga maar 
met potlood verder. Dit is het genre. 

Dit zelfde geldt voor liet verhaal, dat de geachte afgevaar
digde de heer Schoonenberg gedaan heeft over het regiment 
grenadiers in Amersfoort, over die soldaten, die hun nacht
rust genoten en in den nacht werden opgeschrikt door rook en 
wakker gemaakt. Stel u voor: Soldaten, die in him slaap wor
den wakker gemaakt! Voor een alarmoefening! Wakker ge
maakt! En toen moesten zij nog een marsch maken! Ik ga er 
niet verder op in, Mijnheer de Voorzitter. Ik wil alleen nog 
zeggen, dat de commandant van het regiment grenadiers in 
Amersfoort een uitstekend commandant is, die met de brigade 
Irene den veldtocht in West-Europa heeft meegemaakt, Neder
land heeft helpen bevrijden, groot respect geniet bij zijn sol
daten, op handen wordt gedragen door die soldaten en mijn 
volledig vertrouwen geniet. 

De geachte afgevaardigde de heer Joekes heeft in verband 
met het feit, dat bij de behandeling van dit wetsontwerp achter 
de Begeeringstafel alleen de beide militaire Ministers hebben 
plaats genomen en niet do Minister-President en de Minister 
van Overzeesche Gebiedsdeelen, de vraag gesteld, of ter zake 
van de materie, geregeld in dit wetsontwerp, wel volstrekte 
homogeniteit bestond in den boezem van het Kabinet. 

De heer Joekes: Ik heb het juist ah? zoodanig geïnterpre
teerd. 

De heer Fiévez, Minister van Oorlog: Dan heb ik tot mijn 
leedwezen den geachten afgevaardigde verkeerd begrepen. Ik 
dacht, dat er een zekere twijfel uit zijn woorden sprak. Ik 
had er dan op willen wijzen, dat zoowel de Memorie van Toe
lichting als de Memorie van Antwoord door beide Ministers 
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geteekend zijn en dat zou, geloof ik, wanneer die twijfel reden 
van bestaan had, niet mogelijk geweest zijn. 

Ik wil in verband met de homogeniteit, waarvan tot mijn 
vreugde de geachte afgevaardigde overtuigd is, gaarne nog in
gaan op een opmerking van den geachten afgevaardigde den heer 
Vonk. Deze heeft zijn waardeering tot uiting gebracht over 
het naar zijn oordeel krachtige en duidelijke geluid, clat sprak 
uit de woorden bovenaan blz. 2 van de Memorie van Ant
woord. Ik ben den geachten afgevaardigde dankbaar voor deze 
woorden. Maar in het licht van de homogeniteit rnag ik wel 
mededeelen, dat de werkverdeeling tusschen de Ministers 
meebracht, dat deze zinsnede is gevloeid uit de pen van den 
Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen. De homogeniteit is 
voorts uiteraard zoodanig, dat deze zinsnede geheel mijn in
zicht weergeeft. 

De geachte afgevaardigde de heer Eoosjen heeft, in tegen
stelling met den geachten afgevaardigde den heer Vonk, zich 
nog niet heelemaal tevreden verklaard en vroeg mijn nadere 
interpretatie van de woorden „extreem", „anti-Nederlandseh
Indonesisch nationalisme". 

Wel, Mijnheer de Voorzitter, de 7 December-gedachte gaat 
uit van de volledige erkenning van het Indonesische nationalisme, 
maar voorts van een wederzijdsch verlangen naar duurzame, vrij
willige, innige samenwerking in nieuwe vormen. Ook de ont
werp-overeenkomst van Linggadjati staat op dezen zelfden 
grondslag. He t overgroote deel der Indonesische nationalisten 
en hun leiders, in de z.g. Malino-gebieden zoowel als in de 
republiek, gaat uit van dezelfde gedachte. Onder extreem anti
Ncderlandsch nationalisme nu versta ik die uitingen van Indo
nesisch nationalisme, welke doelbewust gericht zijn tegen deze 
samenwerking. 

Ten slotte de troepensterkte. Voor Java, Sumatra en Madoera 
ligt het maximum vast in het bestand. Deze sterkte inbegrepen, 
is voor geheel Indonesië de sterkte zoodanig, dat de leger
commandant — hij heeft daar bij zijn bezoek hier te lande 
publiekelijk uiting aan gegeven — haar voor elke taak vol
doende acht. Het ligt mitsdien niet in het voornemen van de 
Eegeering eenheden uit te zenden tot het verder opvoeren dezer 
sterkte. Ik teeken aan, dat ook de 7 December-divisie reeds 
voor aflossing bestemd was en wel van de Britten en de Britsch
Indiërs, een aflossing, die aanmerkelijk zwakker was dan hetgeen 
werd afgelost. Maar het was voldoende. De tweede divisie gaat 
eveneens aflossen, en zoo vervolgens. 

Ik leg er den nadruk op, dat deze aflossingen zeer noodzake
lijk zijn, speciaal de aflossing van de militairen van het Konink
lijk Nederlandsen-Indische Leger, die al vóór 1942 enkele jaren 
in militairen dienst waren, daarna den oorlog en eenige jaren 
gevangenschap hebben meegemaakt en na hun bevrijding oogen
blikkelijk weer in militairen dienst geroepen zijn. Dat is dus 
reeds zeven jaar lang. Zij hebben dringend aflossing noodig. 
De mannen van de tweede divisie, die binnen afzienbaren tijd 
naar Indonesië zullen vertrekken, gaan dus om anderen einde
lijk aan hun gezin en aan de maatschappij terug te geven. 

Ingevolge de thans bestaande plannen streeft de Eegeering 
naar een zoo spoedig mogelijke vermindering der totale sterkte. 
He t is niet zoo, wat de geachte afgevaardigde de heer Wagenaar 
mij vroeg, dat, als een schip vertrekt, gelijktijdig een ander 
terugkomt. Zoo kan het helaas niet zijn. Onze troepen, die hier, 
zooals de geachte afgevaardigde zelf naar voren heeft gebracht, 
maar een korte opleiding genieten, gaan naar Indonesië, hebben 
daar eenige weken acclimatiseering, gepaard met tropen training, 
en lossen dan af en vervangen de anderen, die teruggaan. Uier 
zit dus een speling van een aantal weken tusschen. 

De Eegeering beoogt derhalve geen vergrooting van de 
sterkte, wel, zoodra mogelijk, vermindering. De mate, waarin 
en het tijdstip, waarop zullen evenwel van de verdere ontwik
keling van de omstandigheden moeten afhangen. Van deze 
verdere ontwikkeling van de omstandigheden hangt uiteraard 
niet af de in dit wetsontwerp genoemde datum, zooals gisteren 
door den geachten afgevaardigde den heer Wagenaar werd ver
ondersteld, als ik het goed begrepen heb. De Eegeering kan niet 
een in een wetsontwerp vastgelegden datum van de omstandig
heden laten afhangen. 

Ik doe deze mededeelingen niet slechts tor geruststelling 
van den geachten afgevaardigde den heer Joekes, maar ook 
ter goruststelling van velen van ons volk, evenals ik hen c»e-
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ruststelde omtrent de huidige troepensterkte, welke zeer vol
doende is voor haar taak. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik betreur het, dat hier in deze 
Kamer weer van een kolonialen oorlog is gesproken. De ge
achte afgevaardigde de heer Joekes heeft hierover op de hem 

i wijze reeds het licht doen schijnen. Dergelijke uitingen 
zijn zeker niet bevorderlijk voor een verdere toenadering tus
schen de Indonesiërs en ons. Wij zijn militair voldoende 
krachtig, maar onze kracht, een ingehouden, beheerschte kracht 
en niet een ,,er op los slaan", is het beste bewijs, dat het de 
Regeering heilige ernst is met haar wil tot samenwerking. De 
Regeering streeft niet naar een kortstondig succes, zij ziet in 
de 'toekomst en gelooft in de toekomst, zij wenscht een duur
zaam resultaat. 

De Voorzitter: Ik stel voor, den spreektijd hij de replieken 
te bepalen op ten hoogste Men minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Sohoonenberg: Mijnheer de Voorzitter! Bij het laatste 
deel van de rede van den geachten bewindsman kwam in mij 
de wensch op, dat die zelfde eenvoudige briefschrijvers uit 
Indonesië hier aanwezig waren geweest, en wel in verband met 
de wijze van beantwoording door den Minister. Hij heeft den 
draak gestoken met hun problemen en leed. Hij heeft hun vragen 
niet beantwoord. Hij heeft hen belachelijk gemaakt, bij hen 
leugenachtigheid gesuggereerd, en daardoor ook bij den heer 
van Randwijk in „Vrij Nederland" 

De Voorzitter: Wilt u zich een beetje matigen in uw uit
drukkingen ? 

De heer Schoonenberg: Niet ik heb de jongens gehoond. Ik 
heb gezegd, dat onze jeugd te goed is om onder te gaan in 
Indonesië. Ik heb van de Regeering verlangd met alle middelen 
op te treden tegen den boosaardigen geest, die in het leger is, 
hetgeen niet slaat op onze jongens, maar op het systeem. 

Het debat met den Minister is, evenais bij vorige gelegen
heden, niet mogelijk. De Minister heeft gedaan wat hij niet had 
moeten doen. Hij heeft inderdaad geen harde militaire taal 
gebruikt, maar hij is de kern van de vraagstukken rondom deze 
Dienstplichtwet uit den weg gegaan. Hij heeft niet gesprok, n 
over de noodzakelijkheid van aanwezigheid van de troepen in 
Indonesië, terwijl bespreking hiervan bijzonder actueel is ge
worden door de opdracht tot het onderteekenen van de basis
overeenkomst! 

Ik weet niet of de Minister mij gisteren werkelijk niet heeft 
begrepen. Hij heeft mij in de schoenen willen schuiven, dat ik 
minder waardeering zou hebben voor de geestelijke verzorgers, 
met name voor de aalmoezeniers en de predikanten. Daarom is 
het heelemaal niet te doen geweest. Ik heb hier gesproken over 
de aalmoezeniers en de predikanten in dien zin, dat ook zij 
niet konden helpen, indien het systeem in het leger blijft, zooals 
het is. Ik moet er mijn verontwaardiging over uitspreken, waar 
ik nadrukkelijk op dien boosaardigen geest heb gewezen, en, als 
ik het goed heb gehoord, werd ik daarin door andere sprekers 
gesteund, o. a. door den heer Joekes, die een aantal opmer
kingen van mij en zijn fractiegenoot den heer Vermeer onder
streepte, dat de Minister mijn hoelo betoog, evenals bij vorige 
gelegenheden, wil verkleinen, verengen tot een reeks van inci
denteele, losstaande gevallen. Ik heb de mentaliteit in het leger 
in het licht en ter discussie gesteld. He t is daarom, dat ik tot 
mijn spijt moet vaststellen, dat van dezen Minister niet die 
maatregelen te verwachten zijn, die radicaal aan dezen boos
aardigen geest een einde zullen maken. 

l ie t spijt mij overigens, dat de Minister, die blijkt abonné 
te zijn op „De Waarheid", de eerste abonné is, die er zoo 

is nut van heelt. 
Ik heb brieven voorgelezen; de Minister heeft ook een brief 

dezen van het soort „Indië in nood". Ik ben gaarne be
reid "de vele brieven, die anderen en ik krijgen, voor te leggen 

den Minister onder voorwaarde, dat geen enkele represaille, 
niet alleen niet hier, maar ook niet in Indonesië, wordt toe

r-t. 
Er is gesproken over de constructieve voorlichting naar aan

•i de opmerkingen van den geachten afgevaardigde 
heer Ve-rmeer. 

(Schoonenberg e. a.) 
Er is geen constructie voorlichting in leger en pers mogelijk 

bij een destructieve taak. 
De Minister heeft willen ontkennen, dat de door mij aange

haalde lijst van artikelen, welke aan uit te zenden dienstplich
tigen in Maastricht wordt aanbevolen te koopen, zou beteekenen, 
dat minder aandacht van de zijde van de legerleiding aan de 
materieele verzorging van de dienstplichtigen wordt geschon
ken. Maar het is toch een schandaal, dat de legerleiding niet 
in staat zou zijn een stukje zeep veer onze dienstplichtigen te 
garandeeren bij een uitgave van 3 millioen per dag. Het kan 
voor een commandant lofwaardig djn, dat hij, wetende, dat dit 
zoo is, in 's hemels naam aan de jongens voorstelt enkele artike
len, die broodnoodig zijn, te koopen, maar dat is dan een aan
klacht tegen de organisatie van net leger. 

De Minister heeft de positieve toezegging gedaan — en ik 
spreek mijn vreugde daarover uit —, dat diegenen van de lich
tingen 1941, 1942 en 1943, die niet zijn afgestudeerd, niet zullen 
worden opgeroepen. 

Slaat dit echter ook op de lichting 1944? 
De Minister schudt van neen. De vragen, die ik heb gesteld, 

zijn zóó ingeslagen, dat ik hedenmorgen een brief heb gekregen 
uit Delft, waarin de zender mede namens vele collega's van de 
Technische Hoogeschool schrijft: 

„Ik zelf studeer aan de Technische Hoogeschool in Delft 
vanaf 1942 en heb door niet te tekenen, zoals ook de Re
gering aanbeval, en onderduiken 2A jaar mijn studie moeten 
onderbreken, evenals vele van mijn collega's. Nu zijn wij 
natuurlijk zeer bezorgd, dat wij na weer l\ jaar gestudeerd 
te hebben, nogmaals 2 jaar er uit zouden moeten, wat voor 
de meesten wel het einde van de gevorderde studie be
tekent; het is dan ook het gesprek van de dag in de zalen 
en laboratoria der Technische Hoogeschool. 

Vooral de studenten der lichting 1944, waartoe ook ik be
hoor, voelen zich het meest direct bedreigd; daar de keuring 
al bijna afgelopen is; sommigen spreken zelfs van opkomen 
in Mei! 

Men zegt dat ieder, die )_i het bezit van z'n propaedeu
1i.="h examen is — zoals de meesten van ons — een weten
schappelijke opleiding ongeveer gelijk aan die van de 
K.M.A. heeft, waardoor hij ook ineens in de officiersop
leiding zou komen en zelfs geen studie-uitstel meer krijgt. 
Wij zijn nu op de helft van onze studie — als er geen 
oorlog was geweest, zouden we dit jaar afstuderen! U be
grijpt hoe wij ons voelen bij de gedachte weer te moeten 
ophouden en nu misschien voor goed. 

Eind Januari was er in Delft een reorganisatieleergang, 
bijgewoond de ,r den Minister van Onderwijs en vertegen
woordigers van het ministerie van oorlog, waarbij door spre
kers naar voren werd gebracht, dat het aantal ingenieurs, 
dat de Technische Hoogeschool Delft per ja-ar aflevert, lang 
niet voldoende is voor de Nederlandsche industrie. "

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop ook ten aanzien van de stu
deerenden van de lichting 1G44 van den Minister een nader en 
positief antwoord te krijgen. 

De heer de Groot: Mijnheer de VoorzitterI De geachte bewinds
man ia niet in beleidsvragen getreden op gronden, die volgens 
hem, ook tot de summiere omschrijving van de taak van de 
troepen in het wetsontwerp hebben geleid. He t is m. i. noch
tans tot goed begrip van dit wetsontwerp niet mogelijk om de 
hoofdliinen van dat algemcene beleid hierbij niet ter sprake te 
brengen. Aangezien echter de Minister op een ander standpunt 
staat, geloof ik, dat het beter is van een gedachtenwisseling 
over dezo vragon af te zien. Ik dank overigens den Minister 
voor de door hem verstrekte verliescijfers, die in de toekomst 
nog men: s-maal ter sprake zullen komen. 

Tegen een andere opmerking, door den Minister geplaatst, 
moet il; echter scherp ingaan. De Minister beweert, dat ik een 
blaam zou hebben geworpen op de Nederlandsche troepen, om
dat ik meen, dat de provocaties, dio herhaaldelijk tot gevechten 
hebben geleid, meest van Nederlan kche z:jde zijn gekomen. 
Ik heb den oppersten legerleider zelf geciteerd, genoraal Spoor, 
die bier in Nederland voor de pers openlijk verklaarde, dat hij 
was overgegaan tot een militaire dictatoriale daad. Er is komen 
vast te staan, ook door generaal Spoor bevestigd, dat de demar

lijnerj eigenmachtig van de zijde van de Nederlandsche 
l tgerleiding zijn vastgesteld en, ooi dichter bij kuis ie blijven. 
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de communisten zijn heusch de eenigen niet in deze dagen, die 
het offensief bij Modjokerto, enkele uren voordat de Regeering 
opdracht gaf tot het teellenen van het akkoord van I ing
gadjati, als een provocatie qualificeerden. Dat is geen blaam op 
de Nederlandsche troepen. Hoe zou dat mogelijk zijn. Deze 
troepen zijn gedwongen daarheen gegaan en dit wetsontwerp 
heeft juist ten doel om hen daartoe wettelijk te dwingen. Zij 
werden gedwongen, toen bleek, dat er in Neder'and geen vrij
willigers meer waren te krijgen om de besognes van het kolo
niale kapitaal uit te voeren. Die blaam treft niet de troepen, 
die met bedreiging van 3 jaar gevangenisstraf verplicht worden 
naar Indonesië te trekken. De blaam treft diegenen, die ver
antwoordelijk zijn voor de politiek, die zij gedwongen worden 
ten uitvoer te leggen. 

De Minister heeft gerappelleerd in het bijzonder aan een uit
lating van den heer Tilanus, die speciaal mij heeft betroffen. 
Waar hier een soort geestverwantschap aan den dag is getreden 
tusschen den geachten bewindsman en den heer Tilanus, kan 
ik de enkele minuten, die mij ten dienste staan, gebruiken 
om den heer Tilanus direct te antwoorden. 

De heer Tilanus meende te moeten betwijfelen of datgene, 
wat ik hier gezegd heb, een zuiver Nederlandsch geluid is. 
Ik zou den heer Tilanus willen vragen of hij van meening is, 
dat alleen de leden van het schuttersgilde van de Volksweer
baarheid het monopolie hebben van zuiver Nederlandsche gelui
den. Ik wil hierop niet verder ingaan; het spijt mij, dat de beer 
Tilanus, die bij andere gelegenheden als een politiek tegenstan
der, maar een nolitiek tegenstander met open vizier, is opge
treden, het noodig heeft gevonden tot dergelijke uitlatingen zijn 
toevlucht te nemen. 

Ik wil thans gaarne enkele woorden richten tot den heer 
Joekes. Deze heeft mijn qualificatie van de taak, die onze troepen 
tot nu toe volvoerd hebben, als het voeren van een typisch 
kolonialen oorlog, aangevochten. Ik zal in de enkele minuten, die 
mij ten dienste staan, poger. den heer Joekes van de juistheid 
van mijn qualificatie te over iugen. De heer Joekes heeft de be
reidheid van de Nederlandsi he Regeering tot het sluiten van 
verdragen als argument aangevoerd voor de vreedzame oogmerken 
van het optreden van onze troepen, JJI moge hem hierop antwoor
den, allereerst met een historische vergelrking. Ik geloof wel, dat 
de heer Joekes bereid zal zijn om den Atjeh-oorlog, die in 1873 
tusschen het Nederlandfeh-Indisch Gouvernement en he* Sulta
naat Atjeh is uitgebroken, als een kolonialen oorlog in zijn 
geschiedkundig kader te erkennen. Dit was een koloniale oorlog, 
ondanks het feit, dat destijds het Nedjrlandsch-Indisch Gouver
nement bereid was om met het Sultanaat Atjeh een verdrag te 
sluiten, waarbij het souvereiniteit, zelfstandigheid en rechts
gelijkheid werden beloofd. Het was ook een koloniale oorlog, 
ondanks het feit, dat door de Regeering in den Haag een buiten
gewoon gezant naar Atjeh werd gestuurd met de volmacht zulk 
een verdrag af te duiten. De gezant was, evenals thans onze 
Commissie-Generaal, natuurlijk vergezeld vaneen expeditionnaire 
Tracht. De Atjeh-oorlog gaf ook het verschijnsel te zien, dat de 
Regeering in den Haag haar troepen jarenlang militaire acties 
van grocteren omvang verbood, nadat zij eerst de Kravon hadden 
bezet natuuilijk, eensdeels omdat hun strijdmacht te gering was 
— zij heeft dat destijds waarschijnlijk ook niet erkend —, maar 
anderzijds omdat zij hoopte den tegenstander door isolement uit 
te putten. Uit deze historische feiten, waarbij ik mij beroep op 
het modernste geschiedenisboek over Indonesië, „Nusantara" 
van Bernard Vlekke, uitgegeven door de Amerikaansche Harvard 
Lnivei'sity, blijkt, dat ontwerpverdragen, commissie-generaal en 
vreedzame verklaringen niet als bewijs tegen het koloniaal 
karaktervan een oorlogsonderneming; deze blijken daarvan vaak 
het bestanddeel te zijn. Het eenige verschil tusschen de methode, 
in 1873 gevolgd en nu, bestaat misschien hiqrin, dat het toen
malige Nederlandsen-Indische Gouvernement zoo fatsoenlijk was 
den oorlog openlijk te verklaren. 

Ik mank deze historische vergelijking niet om mijn bewon
dering uit te drukken voor de toestanden, die destijds in het 
sultanaat Atjeh heerschten. Deze verschillen fundamenteel van 
de huidige democratische Indonesische republiek, maar ik 
zou den heer Joekes toch in overweging willen geven, zich 
met de hem eigen scherpzinnigheid op deze historie te be
zinnen en na te gaan of de thans in Indonesië gevolgde 
methoden niet in een oude koloniale traditie wortelen, of de 
huidige taak, die onze troepen wordt toegedacht, niet evenals 
in den Atjeh-oorlog den bodem voorbereidt om bij een wisseling | 

(de Groot e. a.) 
van het bewind tot het uiteindelijke offensief over te gaan. 
He t is ook hem ongetwijfeld duidelijk, dat zulks onder de 
tegenwoordige verhoudingen tot een catastrophe moet leiden, 
doch dan zal ook hij tot de conclusie moeten komen, dat een 
terugtrekking van de expeditionnaire macht het eenige middel 
is om deze te verhoeden. 

Het bewijs voor mijn qualificatie van het optreden van onze 
troepen zou ik verder nog willen staven door het feit, dat in 
de gebieden, uie zij bezet houden, een koloniaal regime is 
hersteld, in den vorm lichtelijk gewijzigd, maar in wezen on
veranderd. 

Ik zou ten slotte den heer Joekes nog dit willen zeggen. 
Hoewel ik het niet aanvaarden kan, kan ik het toch verklaren, 
dat hij zijn stem aan dit wetsontwerp wil geven uit over
wegingen van coalitiepolitiek. Ik vind het echter diep treurig, 
dat hij, terwijl hij de verborgen machten, die in Indonesië 
ondanks alle vreedzame verklaringen van de Regeering het 
militaire optreden bepalen, niet alleen de kredieten en de sol
daten levert, bovendien ook de theoretische rechtvaardiging 
van dit optreden wil leveren. 

Ten slotte heeft de heer Vermeer gewezen op een artikel, 
dat door mij geschreven is met betrekking tot de September
staking. Het is inderdaad zoo, dat de Septemberstaking — de 
tijd ontbreekt mij om het te bewijzen —, meer dan eenige 
andere gebeurtenis er toe heeft bijgedragen het akkoord van 
Linggadjati voor het Indonesische volk aanvaardbaar te maken. 
Want ook ginds staan velen te trappelen van ongeduld om er 
op los te slaan, vergeet dat niet, en misschien hebben zij meer 
reden tot zelfvertrouwen dan aan dezen kant van de Neder
landsch-Indonesische Unie . . . . 

De heer Roosjen: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil den Minister 
dankzeggen voor de nauwgezette en dikwijls rake wijze, waarop 
hij er ook nu naar gestreefd heeft om de verschillende sprekers 
zoo volledig mogelijk te beantwoorden. In het bijzonder ben ik 
hem dankbaar voor de toezegging, door hem gedaan, dat hij en 
zijn ambtgenoot van Marine er op uit zijn, het aantal leger en 
vlootpredikanten te verhoogen, en voor zijn verklaring, dat hij 
het prachtige werk van deze geestelijke verzorgers ten hoogste 
waardeert. Dat woord van waardeering wordt door mij gaarne 
onderschreven. Gaarne wil ik mij ook aansluiten bij de woorden 
van nagedachtenis voor hen, die ginds gevallen zijn bij het ver
vullen van hun plicht jegens het vaderland. 

De opvaUing van den bewindsman in zake de uitgifte van een 
Regeeringsorgaan voor de Nederlandsche strijdkrachten, kan ik 
helaas niet deelen. Naar mijn meening kan hij de voorlichting 
overlaten aan de vrije dagbladpers. Het gevaar is niet denk
beeldig, dat de voorlichting van Regeeringswege in dienst wordt 
gesteld van de politiek van de Regeering. Dat geschiedt ook, 
wanneer de legereommuniqué's onderworpen worden aan cen
suur van de Commissie-Generaal. 

Ik las in een van onze dagbladen, dat van het communiqué 
over de bezetting van de delta van Soerabaja eerst de zevende 
editie werd goedgekeurd en dat nog pas, nadat de republikeinen 
hadden gemeld, dat er aan Hollandschen kant 2000 soldaten 
waren gesneuveld. Daarom is een dergelijke censuur van de 
Commissie-Generaal niet zonder gevaar. 

Tot mijn spijt is de Minister in gebreke gebleven antwoord te 
geven op mijn vriendelijk verzoek duidelijk te verklaren, dat 
onze troepen niet ingeschakeld zullen worden bij of medewerking 
zullen verleenen aan organisaties van de republiek. Evenmin 
mocht ik van hem vernemen, dat de oorlogsvrijwilligers niet 
gebruikt zullen worden voor doeleinden, die rechtstreeks in 
strijd zijn met de ideëele doelstelling, waarvoor zij zich indertijd 
hebben beschikbaar gesteld. Een antwoord op deze vragen zal 
ik alsnog gaarne te gemoet zien. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zou verder geen aanleiding voor 
mij geweest zijn het woord te voeren, indien de leacties van 
enkele geachte afgevaardigden op het door mij gesprokene het 
niet wenschelijk maakten een en ander toe te voegen aan het
geen in eersten termijn door mij wei*', opgemerkt. 

De geachte afgevaardigde de heer Joekes — en hij werd in 
dezen geassisteerd door den geachten afgevaardigde den heer 
Wagenaar — meende enkele kantteekeningen te moeten maken 
op mijn uitspraak, dat de aanwezigheid van onze troepen in de 
Oost van heihamen invlo-d was geweest op het lot van honderd
duizenden Rijksgenooten en met name van belang was geweest 
voor de evacuatie van vele geïnterneerden. Ik handhaaf deze 
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uitspraak voor de volle 100 pet. De aanwezigheid van onze 
troepen is van groote betoekenis geweest voor de Indonesische 
bevolking en zoo juist hebhen wij nog van de Regeeringstafel 
mogen vernemen, dat ook de Regeering van oordeel is, dat de 
tegenstelling tusschen blank en bruin aanmerkelijk minder is 
geworden door het geregelde contact, dat onze troepen met de 
.Indonesiërs hebben. Trouwens, ik meende, dat dit een van de 
zaken was, die onder ons allen voldoende zekerheid bekomen 
hadden. Is de opvatting van de Ecgeering niet precies dezelfde, 
wanneer zij het beschikbaar zijn van troepen noodzakelijk acht 
voor de rust, de orde en de veiligheid in onze Oost? Generaal 
Winkelman heeft er in zijn eerder aangehaalde radiorede op ge
wezen, dat, toen wij nog niet de beschikking hadden over de 
noodige troepen, de Engelschen de opdracht hadden aanvaard de 
Japanners te ontwapenen en te verwijderen, de krijgsgevangenen 
te bevrijden en de veiligheid van de geïnterneerden te verzekeren. 
De Engelschen, zoo zegt generaal Winkelman, hebben deze op
dracht aanvaard, maar zij hebben haar niet volbracht, en toen 
wij zelf troepen beschikbaar kregen, hebben deze die taak over
genomen. Wrelke taak? De taak van het ontwapenen en verwij
deren van de Japanners, van het bevrijden van de krijgsgevan
genen en van het verzekeren van de veiligheid van de geïnter
neerden. Ik stel er prijs op. Mijnheer de Voorzitter, dit nog 
eens duidelijk te herhalen, omdat ik het funest vind, wanneer 
de voorstelling gewekt wordt, alsof de aanwezigheid van onze 
mannen in de Oost alleen van ondergeschikte beteekenis zou 
zijn. Een dergelijke voorstelling van zaken getuigt ook van 
weinig waardeering voor het groote offer, dat door duizenden 
oorlogsvrijwilligers is gebracht. 

Als ik hier het voorbeeld van den geachtcn afgevaardigde den 
heer Schoonenberg zou navolgen en mijn heele brievenbus hier 
zou leegschudden, zou ik brieven kunnen voorlezen van mili
tairen, die het bewijs leveren welk een goed werk er in vele 
opzichten door deze militairen werd verricht. Ik zeg niet, dat 
er nooit iemand van hen uit den band is gesprongen, maar men 
doet onze troepen groot onrecht aan, wanneer men in dezen 
gaat generaliseeren. Ik heb verti'ouwen in de uitspraken van 
onze legerpredikanten en aalmoezeniers, die over het algemeen 
vol lof zijn over den geest van onze troepen in Indië. 

De heer Wagenaar — ik ben blij, dat hij gezond en wel uit 
de W7est is teruggekeerd in ons vaderland — heeft gemeend te 
moeten opmerken, dat de orde, waarvoor ik het pleit voerde, 
van een geheel anderen aard is dan do orde, die hij wenscht. 
Dat is heel goed mogelijk, maar ik moet verklaren, dat deze 
afgevaardigde een scheeve voorstelling van zaken levert, wan
neer hij zegt, dat wij de oude koloniale orde voorstaan. He t is, 
en ik stel er prijs op dit duidelijk te zeggen, onjuist, dat wij 
niets anders zouden willen dan een herleving van de oude kolo
niale politiek. De heer Wagenaar herleze nog eens wat onzer
zijds door de heeren Schouten en Meijerink in deze Kamer het 
vorige jaar is opgemerkt. De heer Wagenaar neme eens kennis 
van hetgeen kortgeleden door den antirevolutionnairen woord
voerder den heer Algra in de Eerste Kamer is gezegd. De heer 
Algra merkte toen o p : 

„He t lust mij niet hier nogmaals uiteen te zetten, dat 
wij het ontwaken der volken van het Oosten dankbaar aan
vaarden en waardeeren, omdat de Schepper der natiën ver
heerlijkt wordt in het opbloeien van de levens der natiën. 
Het lust mij niet, nogmaals te adstrueeren, dat wij de 
volledige ontvoogding der Indische volkeren moeten en van 
harte willen helpen bevorderen, niet omdat het onver
standig is, op te roeien tegen den stroom van den tijd, 
maar omdat het roeping is, en wij dus met vreugde met 
de Indische volken den weg der vrijheid hebben te gaan." 

Hoe kan men na deze woorden nog spreken van de oude kolo
niale orde, die wij zouden bepleiten? Als men voortgaat, in weer
wil van duidelijke uitspraken, dit praatje te colporteeren, dan 
neemt dit langzamerhand het karakter van het wekken van 
verkeerde voorstellingen aan. 

Laten wij elkaar toch goed begrijpen: een tegenstelling in 
beginsel behoeft niet met zich te brengen een niet gemotiveerde 
telastelegging. Het gaat ook ons om het waarachtig belang van 
de Indonesische bevolking. Ik meen, dat wij dit belang het 
beste kunnen dienen langs den weg, zooals door mij werd uitge
stippeld. , , I J  , 

Ook wanneer ik de Regeering heb gewaarschuwd niet te 
Bchriel te zijn waar het de uitrusting van de troepen betreft, 

(Roosjen e. a.) 

heb ik niet, zooals werd gesuggereerd, gezegd, dat er geen reke
ning behoeft te worden gehouden met de Rijksfinanciën. Ik 
gaf echter vooral te kennen, dat een sansculotten-leger gevaar 
oplevert voor onze troepen zelf en ook voor de bevolking. Niet 
ik ben het geweest, die door citaten uit dergelijke brieven mis
standen betreffende legering en medische verzorging openbaar 
mankte. Het was de partijgenoot van den heer Wagenaar, de 
heer Schoonenberg, die zorgde voor een, naar mijn meening, 
onnoodig sterke illustratie van mijn betoog, al lag dat niet in 
zijn bedoeling. Niettemin wil ik hem er van harte dank voor 
zeggen. 

De heer Vermeer: Mijnheer de Voorzitter! Dk wil den heer 
Minister dank zeggen voor de toezeggingen, welke hij heeft 
gedaan naar aanleiding van een aantal punten, waarover ik 
gisteren eenige opmerkingen heb mogen maken. Ik ben het 
oneens met de opvatting van den heer Schoonenberg, dat er 
met dezen Minister niet te debatteeren zou zijn. Ik moge de 
hoop uitspreken, dat in alle Parlementen van Europa op een 
dusdanige openhartige wijze met den Minister van Oorlog van 
gedachten kan worden gewisseld als dit in deze Kamer is 
gebeurd. Ik richt die opmerking in het bijzonder tot den ge
achten afgevaardigde den heer Schoonenberg. 

Met betrekking tot de zaak van Krandji en de incidenten met 
de Surinamers heeft de Minister in zijn antwoord geen opmer
king gemaakt. Ik heb deze punten ook alleen naar voren ge
bracht, omdat ik graag wilde aantoonen, dat datgene, wat tal 
van afgevaardigden slechts als incidenten zien, dreigt sympto
matisch te worden. Ik zeg „dreigt" en h e b dus alleen maar een 
waarschuwend woord willen laten hooren. 

De geachte afgevaardigde de heer Wagenaar is nader ingegaan 
op datgene, wat ik heb gezegd ter zake van het staan trappelen 
van ongeduld om er op los te slaan. Hij heeft daaruit geconclu
deerd, dat, als men de feiten opnoemt en het trappelen consta
teert, men geen troepen in Indonesië moet stationneeren. Men 
zou, wanneer men bij de Amsterclamsche politie een aantal ele
menten had, waarvan men niet zeker wist of zij tijdig of niet 
tijdig van de vuurwapenen zouden gebruik maken, evengoed in 
den gemeenteraad van Amsterdam kunnen voorstellen, de politie 
af te schaffen. Ik ben juist op deze punten ingegaan om op de 
democratische opvoeding in ons leger den nadruk te leggen en 
te wijzen op de gevaarlijke elementen, die die democratische op
voeding in ons leger in den weg kunnen staan. 

De geachte afgevaardigde de heer de Groot heeft gesproken 
over een kolonialen oorlog. 

Ik sluit mij volgaarne aan bij de woorden van deelneming, die 
de heer Minister heeft gesproken ter zake van de gesneuvelden 
en van hun nagelaten betrekkingen. 

Maar als hier vanmiddag het cijfer van de gesneuvelden is ge
noemd — en dat cijfer is hoog; ook als het 1 was, zou het hoog 
zijn — en ik zie hoe lang de situatie in Indonesië reeds op deze 
wijze voortduurt, dan geloof ik, dat dat cijfer niet is in overeen
stemming met den term „kolonialen oorlog". 

De heer de Groot heeft een oogenbrik gesproken over de moge
lijkheid, dat een andere Regeering zoo'n kolonialen oorlog wel 
zou kunnen voeren. Die mogelijkheid is natuurlijk in Nederland 
aanwezig en om die mogelijkheid te voorkomen, dient men deze 
Regeering, dezen Minister te steunen en deze Regeering niet 
voor de voeten te loopen, zooals de fractie van den heer de Groot 
regelmatig doet, waarmede men het gevaar van een kolonialen 
oorlog vergroot. 

De heer van Vliet: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb geen be
hoefte om alsnog deel te nemen aan het politieke steekspel, 
waaraan dit wetsontwerp ten prooi is gevallen. Ik erken overi
gens heel graag, dat de geachte bewindsman als overwinnaar uit 
bet strijdperk is te voorschijn getreden. 

Ik ben den Minister erkentelijk voor de toezegging, dat hij de 
bestaande vergoedingsregeling nog eens nader onder de loupe 
zal nemen. Ilc geloof te mogen aannemen, dat de Minister zich 
daarbij ook zal bezinnen op het Opnemen van gezinnen in de ver
goedingsregeling, waarvan kinderen, niet kostwinners, in mili
tairen dienst zijn. 

Ik heb tot mijn spijt geen antwoord ontvangen op do door mij 
gestelde vraag of de geachte bewindsman zou willen nagaan de 
mogelijkheid om het aantal verplicht in militairen dienst zijnde 
kinderen per gezin te beperken tot twee. 
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De Minister heeft gezegd, dat de nazorg voor de militairen, 

die te zijner tijd zullen afzwaaien, een onderworp van studie 
uitmaakt van een interdepartementale commissie, waarin ook 
vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid zitting 
hebben. Ik heb van die medcdeeling met genoegen kennis ge
nomen en zou nu gaarne van den Minister de toezegging krijgen, 
dat hij bereid is om het rapport van die commissie te zijner tijd 
aan de Kamer ter kennisneming te doen toekomen. 

De Minister heeft voorts gewezen op een waarschijnlijk mis
verstand, dat bij mij zou bestaan met betrekking tot het maxi
mum der uitkeering, dat een gezin van een militair kan genieten. 
Ik heb er op gewezen, dat in de bestaande regeling voorkomt de 
bepaling, dat iemand, dienende bij de zeemacht, maximaal voor 
een vergoeding van f 5,70 per dag in aanmerking komt, terwijl 
dat zelfde maximum voor iemand, die dient bij de landmacht, 
f 7,15 per dag bedraagt. Dat is het verschil, waarop ik doelde en 
in verband waarmede ik de vraag stelde waarom dit verschil is 
gemaakt. Ik zou daarop gaarne van den geachten bewindsman 
een antwoord ontvangen. 

De heer Jcckes: Mijnheer de Voorzitter! Het eenige punt van 
verschil, dat gebleken is in de opvattingen, die de heer Minister 
hier heeft verkondigd, en de beschouwingen, die mijnerzijds 
gegeven zijn, betreft de vraag of artikel 192 der Grondwet ver
eischt, dat een speciale wet moet worden tot stand gebracht 
voor de uitzending van dienstplichtigen van de landmacht naar 
Indonesië, Suriname en Curagao. Waar intusschen ten aanzien 
van het onderhavige wetsontwerp de beperking zoodanig is, dat 
onzerzijds daarmee ingestemd kan worden, geloof ik, dat ik 
beter doe dit onderwerp t-e reserveeren voor een eventueel vol
gende gelegenheid, die, naar ik vertrouw, zich niet zal voordoen. 
Het zou op dit oogenblik zeker niet nuttig zijn daarop in te 
gaan, maar ik wil bij voorbaat den Minister voor die mogelijke 
volgende gelegenheid wijzen op den tekst van artikel 192, waar 
staat: bij een wet. 

De verklaring van den Minister met betrekking tot de plan
nen van de Eegeering ten aanzien van den omvang van de 
troepen in Indonesië heeft volledig voldaan aan de verwach
ting en de hoop, die onzerzijds is uitgesproken, en juist in dit 
kader geven wij gaarne onze medewerking tot het tot stand bren
gen van deze wet. 

Een enkele opmerking ten aanzien van het betoog van den 
heer de Groot, die mij voor de voeten heeft geworpen, dat wel 
degelijk een duidelijke overeenstemming bestaat tusschen den 
gang van zaken bij den Atjeh-oorlog en wat er zich nu afspeelt 
in Indonesië. Ik zou het onderscheidingsvermogen van de 
Kamer sterk onderschatten, indien ik mij genoopt zou voelen 
hierop verder in te gaan. He t onderscheid is voor ieder zoo 
duidelijk, dat ik meen mij er van ontslagen te kunnen achten 
om de punten van verschil nader aan te tconen. 

De heer Eoosjen heeft in aansluiting aan de discussie in 
eersten termijn volgehouden, dat de aanwezigheid van troepen 
in Indonesië heilzaam is, in het bijzonder met het oog op de ge
ïnterneerden. Ik heb mij veroorloofd in eersten termijn er de 
aandacht op te vestigen, dat er ook zekere moeilijkheden en 
eventueel bij een bepaalde ontwikkeling van zaken, zelfs onge
wenschte gevolgen zouden zijn. Tk wil den heer Eoosjen wel 
zeggen, dat, indien de gestie in Indonesië met behulp van de 
troepen zoo was geweest als van de zijde van hem en zijn 
politieke vrienden was aanbevolen, ik overtuigd ben, dat die 
invloed niet en zeker niet uitsluitend heilzaam was geweest. 
Dat de troepen daar aanwezig zijn en moeten zijn om te komen 
tot een beteren toestand, is van onze zijde van het begin af 
erkend. 

Het staatkundig beleid, zooals dit onder leiding van de Eegee
ring is gevoerd, is door ons ook ondersteund. Maar het uitzen
den en het hanteeren van troepen wordt door den heer Eoosjen 
en zijn politieke vrienden anders bezien. Toen echter in de 
Kamer aan de orde was de bespreking over het politiek akkoord 
van Linggadjati, de basis dus van het overleg en van de over
eenstemming, welke bereikbaar bleek, toen was er oppositie 
van de zijde van den heer Eoosjen en zijn vrienden daartegen, 
maar nu er sprake is van de uitzending van troepen, weet de 
heer Eoosjen geen andere woorden te vinden dan dat hij uitslui
tend wijst op het heilzame daarvan. En wanneer dan de heer 
Eoosjen zegt, dat degenen, die aandringen op een zoo beperkt 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1946—1947. •— H. 

. — 19 MAAET 1947,, 

dienstplichtigen. 

(Joekes e. a.) 
mogelijke uitzending — ik ben blij, dat in dit opzicht do Minis
ter volkomen bevredigende verklaringen heeft afgelegd —, 
schriel zijn, dan is er een zekere incongruentie met de houding 
van die zijde, herhaaldelijk aangenomen tegenover maatregelen 
van anderen aard, die geld kosten. 

De heer Wagenaar: Mijnheer de Voorzitter! Over de geeste
lijke verzorging van de militairen in Indonesië is nu reeds veel 
gezegd; mijn fractiegenoot de heer Schoonenberg heeft reeds 
op de onvoldoende beantwoording door den Minister in dit op
zicht gewezen. De Minister is zijn rede begonnen met de 
quaestie van de geestelijke verzorging en in het bijzonder is 
het mij opgevallen, dat de Minister er toe is overgegaan te 
spreken van de geestelijke verzorging door middel van de 
predikanten en toegezegd heeft, dat het aantal van deze predi
kanten vergroot zal worden. Maar reeds bij vorige gelegen
heden is er op gewezen — ik meen dit nu, naar aanleiding van 
het antwoord van den Minister nogmaals te moeten doen —, 
dat er ook nog andere militairen, niet religieuze, in het leger 
zijn. Ik wil er met klem bij den Minister op aandringen om 
ook aan die groep te denken, de verzorging van deze menschen 
niet te laten voortbestaan zooals wij die vóór den oorlog heb
ben gekend, met alle onrechtvaardigheden daaraan verbonden, 
en zooals nu in feite ook wordt gedaan. Ik weet niet precies 
wat in Indonesië voor de militairen wordt gedaan; het is niet 
veel, dat hebben wij reeds vernomen, maar ik meen goed te 
doen er ook op te wijzen, dat er ook nog een andere groep is. 
Ik wil niet ingaan op de quaestie van de militaire tehuizen 
van vóór den oorlog, maar het zal den Minister bekend zijn, 
dat ook in dien tijd de algemeene militaire tehuizen stelsel
matig achteruitgezet werden. 

Bij de beantwoording van de materieele voorziening van 
het leger is door mij een interruptie gemaakt over de organi
satie van het leger. De Minister verdedigt de opvatting, die 
bij een commandant bestond, die den troepen voorschreef wat 
zij moesten meenemen. Dit betreft de circulaire, die in „De 
Waarheid" is afgedrukt en de Minister verdedigt dit met te 
zeggen: de omstandigheden in Indonesië zijn vaak zoo, dat 
aanvoer van deze artikelen niet mogelijk is. Waarom reikt de 
militaire legerleiding deze verschillende artikelen, die de dienst
plichtigen moeten meenemen, niet reeds hier aan hen uit? 
Want óf de Eegeering kan ze niet krijgen, maar dan kunnen 
ook de militairen ze niet krijgen, óf het zou te veel vracht 
kosten voor het vervoer, maar dat kan geen rol spelen, want 
de dienstplichtigen moeten het evengoed meenemen. Het is 
dus de slechte organisatie van het leger, dat die manschappen 
deze artikelen zelf moeten aanschaffen. 

De Minister heeft hier een brief voorgelezen, waarvan mij de 
onderteekening is ontgaan. Ik wil over de brieven, die in de 
Kamer zijn voorgelezen, met het oog op den tijd niet veel zeggen. 
De Minister heeft ons echter in overweging gegeven, voorzichtig
heid te betrachten met deze brieven. Ik zou den Minister het
zelfde willen adviseeren. Ik zal zeggen waarom. Eon zelfde brief, 
als de Minister voorgelezen heeft, is door mij ontvangen in re
stencilden vorm en later is mij gebleken, dat velen mijner partij
genooten dien brief hadden ontvangen. De fouten, die daarin 
stonden, zouden heel gemakkelijk te corrigeeren zijn. Ik heb nog 
een anderen gestencilden brief ontvangen, waarin verwezen werd 
naar artikelen, die ik in „De Waarheid" zou hebben geschreven 
en leugenachtig werden genoemd. Dergelijke artikelen heb ik 
echter nooit geschreven. Ik haal dit aan om ook tot den Minister 
te zeggen: Wees voorzichtig met dergelijke brieven. Ik geloof 
niet, dat het juist iï geweest een dergelijken brief op deze wijze 
voor te lezen bij wijze van antwoord op hetgeen de communis
tische fractie heeft gezegd en op de andere door ons aangeroerde 
punten zoo weinig in te gaan. 

Met den heer Eoosjen zal ik niet van gedachten wisselen, voor 
wat betreft het onderwerp, waar de geachte afgevaardigde mij in 
één adem met den heer Joekes noemt, want daarover sprak ik 
niet. De heer Eoosjen verdedigde, dat hij niet meer stond op 
het standpunt van de oude koloniale orde. Ik heb gesproken van 
het standpunt van den ouden kolonialen status. Dat is trouwens 
een onderwerp, dat hier stelselmatig terugkeert. Men kan inder
daad wel doen alsof men naar vernieuwing streeft, maar dat wil 
nog niet zeggen, dat die vernieuwing per se met zich zal bronoen 
de afschaffing van den kolonialen status of den kolonialen ^eè&i 
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Het ia bet kenmerk van dezen tijd, dat vele landen, die koloniën 
onder zieh hebben, door den drang van de volken tot bepaalde 
maatregelen moeten overgaan, dat zij zich op de borst kloppen 
en doen alsof zij die volken de vrijheid geven. De practijk is 
echter in vele gevallen, dat in feite aan de koloniale uitbuiting 
niets verandert. 

Ik zal over onze opvatting ten aanzien van den typisch kolo
nialen oorlog in deze 10 minuten niet verder uitweiden. Alleen 
moet ik naar aanleiding van het gesprokene door den heer Ver
meer nog een enkele opmerking maken. De heer Vermeer zeide: 
wanneer een politie-agent in Amsterdam schiet, behoeft het 
geheele korps nog niet ontwapend te worden. Natuurlijk be
hoeft dan het geheele korps niet ontwapend te worden. Dan 
worden vragen gesteld in de Kamer en wordt toegezegd, dat een 
gerechtelijk onderzoek zal worden ingesteld en het resultaat 
aan de Kamer zal worden medegedeeld, maar wij wachten nog 
steeds op antwoord. Het is begrijpelijk, dat dan niet tot ontwa
pening van het geheele korps wordt overgegaan. Maar die ver
elijkmg gaat niet op, want het betreft hier dienstplichtigen, 
ie naar een ander land gestuurd worden, met alle gevolgen 

van dien. En een politiekorps heeft een heel andere taak te 
vervullen dan deze dienstplichtigen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan nog maar één punt behande
len in deze repliek en dat is het punt. dat de Minister het 
laatst heeft aangevoerd. De Minister heeft op mijn vraag 
geantwoord, dat het natuurlijk niet zoo is, dat een schip met 
troepen naar Indonesië gaat en dan tegelijkertijd weer troepen 
mee terugneemt. Ik ben blij, dat de Minister dat zoo duidelijk 
heeft verklaard, want daarmede is juist vastgesteld hetgeen ik 
heb trachten aan te toon en en wat de strekking van imijn betoog 
is geweest. Het komt er op neer, dat, wanneer opnieuw troepen 
naar Indonesië gaan, het bestand, dat gesloten is, overtreden 
wordt, daar men zich niet houdt aan het aantal troepen, dat op 
het tijdstip van het sluiten van het bestand in Indonesië aan
wezig was. De Minister mag zeggen: die troepen hebben een 
te korte opleiding gehad —. hetgeen op zich zelf al meer dan 
treurig is — en daarom moeten zij daar verder opgeleid worden, 
maar dat doet niets af aan het feit, dat de Indonesische Repu
bliek daarmee geen genoegen zal nemen. Zij heeft slechts te 
maken met het feit, dat er meer troepen aanwezig zijn. Dat is 
hetgeen ik betoogd heb. Dat sreeft de Minister toe. Dit betee
kent, dat men zich niet aan het bestand houdt. 

Ik heb er over gedacht aan het einde van dit debat een motie 
in te dienen, maar ik zie er van af, omdat ik meen, gezien 
de stemming in deze Kamer, dat niemand bereid zou zijn deze 
motie te ondersteunen. Ik meen dan ook, dat het voldoende is 
tegen dit wetsontwerp te stemmen. 

Ik wil er nogmaals de Kamer uitdrukkelijk voor waarschuwen, 
dat, wanneer men doorgaat met het zenden van troepen naar 
Indonesië, terwijl er geen enkele beperking in dit wetsontwerp 
ligt — de Minister heeft niet medegedeeld, wanneer die andere 
troepen zullen terugkomen —•, hierdoor nieuwe moeilijkheden 
met de Indonesische republiek zullen ontstaan. Het wegzenden 
van nog meer troepen naar Indonesië beteekent, dat de onge
rechtigheid ten aanzien van de dienstplichtigen nog wordt ver
groot. Wij verkeeren nu in den toestand van het Koninklijk 
besluit E 45, dat een onding is. Hierover zijn nu allen het eens, 
maar dat was niet het geval, toen wij dat betoogden. Er is nog 
een ander gevaar, nl. dat de Dienstplichtwet is uitgeschakeld, 
zoodat de soldaten 1\ jaar in dienst kunnen zijn zonder dat zij 
zich op een wettelijke regeling kunnen beroepen. Dat is ook een 
van de zaken, waartegen ik ten sterkste moet protesteeren. 

(Minister Flévez 6. a.) 

De geachte afgevaardigde de heer Roosjen heeft mij er op 
gewezen, dat ik liem op éón vraag nog niet heb geantwoord, 
en wel betreffende de quaestio van de samenwerking van onze 
troepen in een later stadium met Indonesische militaire organi
saties. Hij heeft mij gevraagd, of onze troepen ook met de T.R.I. 
zouden samenwerken. Wel, Mijnheer de Voorzitter, hoe de sa
menwerking, wanneer de overeenkomst geteekend mocht zijn, 
op de diverse gebieden, waarop zij dringend noodig is, zich zal 
ontwikkelen, kan ik niet zeggen. Ik kan mij moeilijk voorstellen, 
dat onze troepen in de T.R J . zullen samenwerken. Ik kan mij 
zeer goed voorstellen, dat zij met de T.R.I. zullen samenwerken 
voor bepaalde taken. 

Dezelfde geachte afgevaardigde heeft mij met klem gevraagd 
van de O.V.W.-ers geen dingen te vragen, die niet in overeen
stemming zijn met hun ideëele doeleinden. Ik zie deze zaak zoo, 
Mijnheer de Voorzitter, dat de primaire ideëele doelstelling van 
deze oorlogsvrijwilligers was hun land te dienen en dat zij hun 
land zullen hebben te dienen zooals de wettige Overheid dat 
van hen verlangt. Anders kunnen wij deze zaak niet stellen. 

De geachte afgevaardigde de heer Vermeer heeft er op ge
wezen, dat ik op een van zijn opmerkingen niet ben in gegaan, 
maar ik heb uit zijn repliek begrepen, dat hij dit ook niet van 
mij verwacht. 

De geachte afgevaardigde de heer van Vliet heeft mij ge
vraagd, of ik de mogelijkheid zie het aantal verplicht in mili
tairen dienst zijnde kinderen per gezin te beperken tot twee. 
Ik moet den geachten afgevaardigde tot mijn leedwezen ant
woorden, dat dit uitgesloten moet worden geacht, omdat wij op 
die manier niet krijgen de sterkte, die noodzakelijk is. 

Voorts heeft dezelfde geachte afgevaardigde mij gevraagd, 
of ik het rapport van de Demobilisatiecommissie aan de Kamer 
wil doen toekomen. Ik zal dat overwegen. 

De heer Wagenaar is nog eens teruggekomen op de omstan
digheid, dat de soldaten zoo weinig goederen zouden mede
krijgen. Hij meent, dat het legerbestuur, do legerleiding, or 
voor dient te zorgen, dat de militairen voldoende goederen mede 
krijgen, indien zij naar Indonesië worden uitgezonden. De ge
achte afgevaardigde heeft nu de zaak zoo geconstrueerd: of wel 
de Regeering kan de goederen niet krijgen en dan kunnen de 
menschen ze ook niet krijgen, of het is andersom, maar dan 
dient de Eegeering er voor te zorgen. 

Mijnheer de Voorzitter! B e t is bijv. zeer moeilijk voor de 
Regeering om de groote hoeveelheden textiel te krijgen, die zij 
noodig heeft. Vandaar, dat men drie stellen ondergoed aan de 
soldaten geeft. Wanneer nu een commandant zegt: „als jullie 
zelf nog een stel hebt en je kunt dit meenemen, laat het dan 
vooral niet thuis, maar neem het mee" , dan lijkt mij dit toch 
volkomen logisch en geheel aanvaardbaar. 

Ten slotte verschil ik met den geachten afgevaardigde den 
heer Wagenaar in de waardeering ten aanzien van ons beider 
standpunt betreffende de brieven. Ik geloof, dat het zoo mag 
worden gesteld, dat de geachte afgevaardigde het mij kwalijk 
neemt, dat ik zijn brieven niet ten volle geloof, maar ik neem 
het den geachten afgevaardigde niet kwalijk, dat hij de mijno 
niet ten volle gelooft. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: De heer Minister heeft mij medegedeeld, dat in 
artikel I I van het wetsontwerp een drukfout voorkomt. Aan 
het einde van den eersten regel van dit artikel moet een 
komma worden geplaatst. 

Deze drukfout zal worden verbeterd.' 

De artikelen I tot en met DU en de beweegreden van het 
wetsontwerp worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

He t wetsontwerp wordt met 66 tegen 9 stemmen aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de heeren Scheps, Peters, IJssel
muiden, Engelbertink, Groen, Maenen, Romme, den Hartog, 
Vermeer, Mol, Roolvink, Thomassen, van der Zanden, Tilanus, 
Willems, Algera, Dassen, Vondeling, van der Goes van Natci\s, 
Kikkert, Koersen, Vonk, de Wilde, Joekes, Verkerk, Steinmetz, 
van Lienden, Hofstra, Logemann, Stapelkamp, van Vliet, Suur
hoff; T an den Bom, van Dis, Schmal, Tuin. Schouten, van dei

De Heer Fiévez, Minister van Oorlog: Mijnheer de Voorzitter! 
Het deed mij genoegen van den geachten afgevaardigde den 
heer Schoonenberg te vernemen, dat ik hem heb misverstaan en 
dat hot geenszins zijn bedoeling was een onvriendelijk woord 
ten aanzien van de geestelijke verzorgers te spreken. Het spijt 
mij, dat ik zijn woorden in eerste instantie verkeerdelijk heb ge
interpreteerd. 

Wat de vraag van denzelfden geachten afgevaardigde betreft 
ten aanzien van de artsen, de tandartsen en de ingenieurs, wil 
ik nogmaals zeggen, dat wat betreft de lichtingen 1941, 1942 
en 1943 het de bedoeling is, dat, indien deze worden opgeroe
pen, zij zullen worden opgeroepen nadat zij zijn afgestudeerd. 
Hoe het staat met de studreafci» van de lichting 1944 wil ik 
rrs irae nog eens nagaan. 
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Weijden, Boos jen, Bruins Slot, Kortenhorst, mejuffrouw Tende 
loo, de heeren Schilthuis, Meijerink, Goedhart, van der Brug, 
Stokman, Sassen, Krol, Burger, Pokkema. Zandt, Vorrink, Terp
stra, Donker, Nederhorst, jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen, 
de heeren van den Heuvel, Deering, Hacke, Beernink, van Sleen, 
Teulings. Droesen, Smeenk en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren Wagenaar, Hoogcarspel, 
Koenen, Schoonenberg, Borst, mevrouw van den Muijzenberg
Willemso, de heeren Haken, de Groot en B. 3. Stokvis. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zooeven bij 
mij is binnengekomen een brief van den heer Minister-Presi
dent van den volgenden inhoud: 

„'Gravenhage, 19 Maart 1947. 
Aan den Heer Voorzitter der Tweede Kamer 

der Staten-Generaal. 
In aansluiting op het telefonisch onderhoud, hetwelk 

mijn Ambtgenoot van Overzeesche Gebiedsdeelen heden
morgen met U mocht voeren, heb ik de eer U Hoogedel
gestrenge te bevestigen, dat het in de bedoeling der Eegee
ring ligt, om zoodra mogelijk — bij voorkeur in de eerste 
helft der volgende week — de Kamer mondeling in te lich
ten over de verdere ontwikkeling van de politieke onder
handelingen met de vertegenwoordigers der Bepubliok 
Indonesië. 

De Minister-President, 
Beel . " 

De heer Romme: Mijnheer de Voorzitter I Ik stel er prijs op om 
naar aanleiding van de zoo juist door u gedane mededeeling een 
enkele korte opmerking te maken. Mijnheer de Voorzitter! U 
hebt, als ik goed geluisterd heb, voorlezing gedaan, dat de Be
geering over de politieke ontwikkeling van zaken in Indonesië 
nadere mededeelingen en verklaringen aan de Kamer zal doen en 
afleggen zoodra mogelijk, bij voorkeur in de eerste helft van de 
volgende week. 

Ik geloof, dat het „zoodra mogelijk", in een aangelegenheid 
van het geven van inlichtingen, niet alleen in relatie staat tot die 
inlichtingen, maar ook in relatie staat tot het belang van do zaak, 
waarover de inlichtingen loopen en behooren te worden verstrekt. 
E n wanneer de Begeering aan het „zoodra mogelijk" toevoegt: 
bij voorkeur in de eerste helft van de volgende week, dan ben ik 
geneigd om te zeggen: zoodra mogelijk, bij ernstiger voorkeur deze 
week. 

In de Linggadjati-affaire heeft van de zijde van de Begeerings
tafel geklonken, niet zoolang geleden, een woord van groote, zelfs 
zeide de Begeering toen: zeer groote tekortkoming harerzijds op 
het gebied van de publicatie. Ik ben geneigd te zeggen, dat het 
misschien verstandig is om in een en dezelfde zaak er voor te 
waken, dat dit niot meer dan eens behoeft te worden gezegd. Hoe 
het geval thans ligt, zal uit de thans toegezegde Begeerings
verklaring nader moeten blijken, maar dat die verklaring ten 
spoedigste hier in het openbaar aan de Kamer wordt gegeven, 
lijkt mij in ieder geval, hoe ook de inhoud van die verklaring moge 
luiden en welk licht zij ook op de zaak zal werpen, geboden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou het wel zeer op prijs stellen, 
wanneer u de strekking van hetgeen ik heb gezegd, met namo 
het met nadruk uitspreken van een grootere voorkeur voor deze 
week dan voor de volgende week, indien natuurlijk dit inderdaad 
mogelijk is, en de Regeering du& inderdaad de Kamer kan in
lichten — dit „mogelijk" lijkt mij in relatie te staan ook tot het 
ernstige belang van deze gewichtige zaak — ter kennis van de 
Begeering zoudt willen brengen, en ik hoop, dat u bereid zult 
worden gevonden om aan de Begeering deze opvatting ter kennis 
te brengen. 

De hoer Schouten: Mijnheer de Voorzitter! Bij de strekking 
van het woord, zooeven door den geachten afgevaardigde den 
heer Romme gesproken, sluit ik mij gaarne aan. Ook naar mijn 
oordeel is het dringend noodzakelijk, dat de Begeering de 
Kamer ten spoedigste inlichtingen verschaft over den gang 
van zaken. De Kamer moet zich nu vergenoegen met pers
berichten. Dit is een hoogst onbevredigende situatie. Daarom 
wil ik ook mijnerzijds er bij u, Mijnheer do Voorzitter, op de 
meest vriendelijke, maar tevens mce^t dringende wijze op aan
dringen, dat u aan de Regeering mededeelt, dat zij, zoo eenigo i 
zins mogelijk, beeifc te, bevorderen^ dat de TCamer OP den knrtqfcen I 
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igen. 

(Schouten e. a.) 
termijn — daaronder zou ik zelfs morgen willen verstaan — 
wordt ingelicht over den stand van zaken. Ik wil met deze 
ondersteuning van het woord van den geachten afgevaardigde 
den heer Romme op dit oogenblik volstaan, maar ga er daarbij 
van uit, dat u, Mijnheer de Voorzitter, bereid zult zijn, u zoo 
tijdig met de Regeering in verbinding te stell-en, dat u ons 
daaromtrent morgen, bij den aanvang der vergadering, nadere 
mededeelingen zult kunnen doen, opdat de Kamer in de 
gelegenheid zij zich te beraden over wat baar eventueel te 
dezer zake verder te doen staat. 

De heer Wagenaar: Mijnheer de Voorzitter! Naar aanleiding 
van uw mededeeling kan ik zeer kort zijn. Het is duidelijk, dat 
de Regeeringsmededeeling zal slaan op de berichten in de pers, 
dat de Regeering de Commissie-Generaal opdracht heeft gegeven 
de overeenkomst van Linggadjati te teekenen. Ik wil mij neer
leggen bij uw voorstel om de volgende week de Regeering gelegen
heid te geven tot het afleggen van een verklaring en om daarover 
dan te beraadslagen. Wat mijn fractie betreft, is er in het geheel 
geen behoefte aan, daarover morgen te gaan spreken. 

De Voorzitter: Naar aanleiding van het door de leden ge
sprokene deel ik aan de Kamer mede, dat ik gaarne bereid ben 
mij in verbinding te stellen met den Minister-President en 
hem de wenschen van de heeren Romme en Schouten over te 
brengen, terwijl ik mij tevens voorstel de Begeering mede te 
deelen, dat de heer Wagenaar geen behoefte gevoelt aan een 
Begeeringsverklaring vroeger dan door de Begeering in uit
zicht gesteld. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp Instel
ling van een Ziekenfondsraad (321). 

De Voorzitter: Ik merk op, dat in de considerans van het 
gewijzigd ontwerp van wet, zooals dit is afgedrukt, een druk
fout voorkomt, welke verbetering behoeft. Blijkens de inge
diende Nota van Wijziging (Stuk no. 6) moet nl. het woord: 
„zullen" in de considerans vervallen. In het origineele wets
ontwerp is met deze wijziging echter rekening gehouden. 

De heer Mol, voorzitter van de Oommissie van B-apporteurs, 
brengt het volgende verslag uit: 

In handen der Oommissie van Bapporteurs zijn gesteld de 
volgende stukken: 

een missive van de Algemeene Bekenkamer, houdende verzoek 
in het wetsontwerp te bepalen, dat de rekening van het vereve
ningsfonds aan de Algemeene Bekenkamer ter goedkeuring 
wordt aangeboden; 

een adres van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering 
der Geneeskunst, waarbij een aantal wijzigingen van het wets
ontwerp in overweging wordt gegeven; 

een adres van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuis
verpleging in Nederland, houdende verzoek het ontworpen 
artikel 7 van het wetsontwerp zoodanig te wijzigen, dat komt 
vast te staan, dat ook vertegenwoordigers van de vereenigingen 
voor ziekenhuisverpleging in den Ziekenfondsraad zitting zullen 
hebben. 

De commissie heeft de eer voor te stellen, deze stukken 
neder te leggen ter griffie, ter inzage van de leden. 

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De algemeene beraadslaging wordt geopend,. 

De hoer Stapelkamp: Mijnheer do Voorzitter! Mijn fractie
genooten en ik kunnen zich in het algemeen met dit wetsont
werp wel vereenigen. 

He t bedoelt te vervangen het thans fungeerende Zieken
fondscnbesluit, dat alle kenmerken draagt, dat hot onder den 
druk der bezetters is tot stand gekomen. 

Daarnaast wordt door den Minister dit wetsontwerp min of 
meer aangekondigd als een noodmaatregel, althans als ren 
tijdelijke maatrcgol. Dit Ziekenfondsenbesluit Bal, i 
Minister zijn zin, zoo spoedig mogelijk weer verneigen worden 
door o«n Ziekenfondswet. 
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321. Instelling van een Ziekenfondsraad. 

(Stapelkamp) 

Ik kan hier mededeelen, dat ook deze gedachtengang onze 
instemming heeft. Aan de totstandkoming van een Ziekenfonds
wet zullen wij gaarne medewerking verleenen. 

Wij hebben ten aanzien van zulk een wet bepaalde wenschen, 
waarover ik thans evenwel niet breedvoerig ga spreken. Wan
neer deze materie in vollen omvang aan de orde wordt gesteld, 
is er beter gelegenheid, daarover te spreken. 

Ik beperk mij daarom tot enkele opmerkingen over het aan
hangige wetsontwerp. 

De Minister noemt als een der motieven, waarom hij thans 
met dezen tusschenmaatregel komt, den wensch om op deze 
wijze de wetgeving op het gebied van het ziekcnfondswezen zoo 
spoedig mogelijk van aan onzen volksaard vreemde elementen 
te zuiveren. Daarbij is, te recht, vooral gedacht aan de figuur 
van den commissaris, zoonls het Ziekcnfondsenbesluit die kent. 
Deze verdwijnt en de Ziekenfondsraad krijgt een voorzitter. Ik 
erken volmondig, dat dit een meer Nederlandsche functionaris 
is. Ik vraag mij evenwel af of deze voorzitter niet te veel een 
taak krijgt, die doet donken aan den vroegeren commissaris. Ik 
vraag mij af of dit ontwerp op dit punt wel voldoende de aan 
onzen volksaard vreemde elementen buiten de deur zet. He t 
eerste lid van art. 3 bepaalt, dat de bevoegdheden en verplich
tingen van het Ziekenfondsenbesluit overgaan op den Zieken
fondsraad. 

Akkoord. Maar in het tweede lid neemt de Minister met de 
eene hand terug wat hij met de andere heeft gegeven. Is het, 
Mijnheer de Voorzitter, Nederlandsch om den voorzitter, zonder 
den Ziekenfondsraad er in te kennen, bepaalde bevoegdbeden op 
te dragen, die blijkens het eerste Lid kennelijk tot de bevoegd
heden van dien raad behooren? 

Is het niet beter, dat de Minister die bevoegdheden aan zich 
zelf houdt, wanneer hij meent, dat de Ziekenfondsraad deze niet 
kan uitvoeren? Iets soortgelijks vinden wij in art. 4. He t luidt: 

„Over alle onderwerpen, welke het ziekenfondswezen 
raken, dienen de Ziekenfondsraad of zijn voorzitter onzen 
Minister desgevraagd van voorlichting." 

De raad en zijn voorzitter worden hier gescheiden. Is dit wel 
juist? En is dit Nederlandsch? En zal het niet tot ongewenschte 
spanningen aanleiding geven, wanneer de Minister min of meer 
veelvuldig, met passcering van den raa.d, den voorzitter om 
advies vraagt en deze misschien een advies geeft, dat niet de 
instemming heeft van den raad of van een gedeelte van den 
raad? 

Bovendien, is dit wel nocdig? Het voorzitterschap van den 
Ziekenfondsraad wordt thans uitgeoefend door den direc
teur-generaal der Volksgezondheid. Ik weet uiteraard niet wie 
straks voorzitter zal zijn van den Ziekenfondsraad. He t ligt 
evenwel naar het mij wil voorkomen, niet al te zeer buiten den 
kring der mogelijkheden, wanneer ik veronderstel, dat dit de 
reeds genoemde ambtenaar of een zijner medewerkers aan het 
Departement zal zijn. 

Diens advies kan de Minister, ook al wordt dit niet wettelijk 
vastgelegd, toch te allen tijde inwinnen. En ook al is de voor
zitter geen ambtenaar, dan kan dit eveneens. Er is, dunkt mij, 
geen enkele reden om dit restant van Duitsche insluipsels in 
onze wrctgeving: een geprivilegcerden en met extra-bevoegd
hedcn bekleeden voorzitter, te handhaven. 

De Minister zal mij en mijn geestverwanten een genoegen 
doen, indien hij de redactie van artt. 3 en 4 in den door mij 
aangegeven zin alsnog wil wijzigen. Inmiddels heb ik tot mijn 

ogen gezien, dat de Commissie van Rapporteurs een amen
dement op lid 2 van artikel 3 heeft ingediend, dat in de door mij 
'jewenschte richting gaat. Ik hoop, dat de Minister dit wel

•nd zal ontvangen. Het moge mij voorts nog vergund zijn 
t en enkele opmerking te maken over de samenstelling van den 

Ik hoop en vertrouw, dat de Minister daarin aan de bona fide 
vakbeweging (de drie richtingen) ieder een plaats zal geven. 
Deze heeft daarop recht op historische gronden en op grond van 
de feitelijke verhoudingen. 

Wij kennen in ons land drieërlei soorten ziekenfondsen. Door 
de verzekerden zelf bestuurde fondsen, fondsen van de Maat

pprj tot Bevordering der Geneeskunst en de z.g. Directie
. uitgaande van verzekeringsmaatschappijen. De eerste 

iin de oudste en bijna alle, zoo niet alle, voortgekomen uit de 
idersbeweging. De oudste vakorganisaties en ook de alge

: n sociale bonden als Patrimonium, de Christelijke Nationale 

(Stapelkamp e. a.) 

Werkmansbond, om mij tot mijn eigen groep nu maar te be
palen, hebben op dit punt uitnemend werk verricht. Hier is een 
stuk volkskracht getoond, dat ons aller waardeering moet 
hebben. In den loop der jaren is er, het zal den Minister bekend 
zijn, veel strijd geweest tusschen de door de verzekerden zelf 
beheerde fondsen en do Maatschappij tot Bevordering der 
Geneeskunst. De vakbeweging heeft daarin jarenlang een be
langrijke rol gespeeld. Zij heeft daarmee uitnemend werk ge
daan. Die belangstelling vnn de vakbeweging is nog intenser 
geworden sinds de verplichte toetreding tot do ziekenfondsen 
kwam, om recht te hebben op ziekengeld, krachtens de Ziekte
wet. Het overgroote deel van de leden der ziekenfondsen bestaat 
daardoor uit arbeiders, die weer voor een belangrijk gedeelte lid 
zijn van de drie richtingen in de vakbeweging. 

De vakbeweging ziet — en naar mijn meening te recht — de 
ziekenfondshulp als een verlengstuk der Ziektewet. Ik meen, 
dat zij er recht op heeft in den Ziekenfondsraad vertegenwoor
digd te zijn en vertrouw, dat de Minister de billijkheid daarvan 
zal erkennen. 

In het Voorloopig Verslag is voorts de opmerking gemaakt, 
dat het ziekenfondswezen en de regeling daarvan meer gezien 
moet worden in het kader der volksgezondheid en meer toepas
sing moet vinden voor de niet-loonarbeiders. 

Dat zelfde gevoelen ligt ook uitgedrukt in een adres van de 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, dat de Kamer
leden heeft bereikt. 

De Minister is die gedachte bijgevallen. Ik ben dus niet voor
barig, wanneer ik van de veronderstelling uitga, dat hij bij de 
voorbereiding der Ziekenfondswet daarmede rekening gaat 
houden. 

Ik moge hem er dan opmerkzaam op maken, dat hij, gaande 
in die richting, de verschillende geestelijke stroomingen in ons 
volk zal ontmoeten. Tijdens de bezetting zijn met ruwe, althans 
vrij onzachte hand allerlei ziekenfondsen opgeheven en samen
gevoegd, die ieder voor zich nuttig werk verrichtten. 

Op dien weg van centralisatie moeten wij niet verder. Er moet 
ruimte blijven voor de ontplooiing van het vrije initiatief, al 
mogen bepaalde normen, die waarborg bieden voor het ver
vullen van de opgenomen taak, worden gesteld. 

Deze waarschuwing, niet te zeer te gaan in de richting 
van een doodende centralisatie, geldt in het bijzonder, wanneer 
men den weg op wil van gezondheidszorg, in de richting van 
wettelijke regeling van wijkverpleging, Groene, Wit-Gele
en Oranje-Groene-Kruiswerk, vrije artsenkeuze, kraamver
pleging. straks wellicht ook regelingen voor het ziekenhuiswezen. 
Wil de Minister op dit gebied goed en nuttig werk verrichten, 
dan zal hij goed doen met de onderscheiden opvattingen te dezer 
zake rekening te houden, en niet in doodende centralisatie, maar 
langs den weg van het in vrijheid tot samenwerking brengen der 
onderscheiden richtingen zijn kracht te zoeken. 

Daarbij kan hij op onze fractie rekenen. 

De heer Van Dis: Mijnheer de Voorzitter! Het ontwerp van 
wet, hetwelk de Kamer thans te behandelen heeft, beoogt slechts 
een organisatorische wijziging, waarbij de Minister voorstelt om 
het aan de Duitsche bezetting herinnerende leidersbeginsel uit. 
het Ziekcnfondsenbesluit van 7 Augustus 1941 te laten ver
vallen en den huidigen commissaris met den Raad van Bijstand 
te vervangen door een Ziekenfondsraad. Op zich zelf ontmoet 
deze wijziging bij ons geen bezwaar. Hiermede wil ik echter 
geenszins zeggen, dat wij voorstanders van het Ziekenfondsen
besluit zijn. Integendeel, wij zijn krachtens beginsel besliste 
tegenstanders van dit besluit, omdat dit berust op het principe 
der verplichte verzekering. Tegen dat principe hebben wij immer 
gewichtige bezwaren gehad, welke wij ook hier in deze Kamer 
herhaaldelijk naar voren hebben gebracht en nog steeds worden 
deze bezwaren door ons onverzwakt gehandhn.afd. 

Hiermede wil ik echter evenmin te kennen geven, dat wij 
op het standpunt zouden staan, dat er voor degenen, die ziek 
zijn en die de kosten daaruit voortvloeiend, niet betalen kunnen, 
niets zou moeten worden gedaan. Dit standpunt hebben wij nim
mer ingenomen en dit nemen wij ook thans niet in. Evenals er 
onzerzijds met betrekking tot invaliden en ouden van dagen 
steeds een goede verzorging bepleit is door de daartoe geëigende 
instanties, waarbij wij de Overheid nimmer buitengesloten heb
ben, zoo zijn wij er ook vóór, dat allen minder draagkrachtigen, 
dus niet alleen arbeiders, die in loondienst zijn, in geval van 
ziekte de noodige medische hulp en verzorging gch. >den worden, 
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821. Instelling van een Ziekenfondsraad. 

(van Dis e. a.) 
indien zij niet bij machte zijn om de tosten zelf te dragen. "Wij 
hebben echter steeds aangedrongen op een regeling, waarbij 
met het stelsel der verplichte verzekering gebroken zou worden 
en wij willen dit thans bij vernieuwing doen, nu de Minister in 
zijn Memorie van Antwoord bij dit ontwerp van wet te kennen 
geeft, dat zoo spoedig mogelijk een desbetreffend ontwerp bij de 
Kamer aanhangig zal worden gemaakt. 

Daar de Eegeering bij de behandeling der Eijksbegrooting reeds 
blijk er van gegeven heeft, dat zij het stelsel der verplichte ver
zekering niet meer het eenig juiste stelsel acht, hopen wij ten 
zeerste, dat in het nieuwe ontwerp in zake de ziekenverzorging, 
dit stelsel inderdaad door een ander vervangen zal zijn, waarbij 
het verzekeringsprincipe uitgebannen is. 

Wij bepleiten zulks allereerst uit principieele overwegingen, 
doch ook, omdat het verzekeringsstelsel op het bedrijfsleven en 
op den middenstand zeer zware lasten legt. 

Ik zal hierop bij dit ontwerp echter niet verder ingaan, daar 
dit beter zal kunnen geschieden, wanneer het door den Minister 
aangekondigde ontwerp van wet aan de orde zal zijn. Wel echter 
wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om den Minister 
te verzoeken, voor het geval in het desbetreffende wetsontwerp 
het stelsel der verplichte verzekering toch door hem zal gehand
haafd worden, of Zijne Excellentie dan ook een bepaling er in wil 
opnemen, waardoor degenen, die gewetensbezwaren tegen de 
verzekering hebben, daarvan vrijstelling bekomen kunnen, even
als dat bij de andere sociale verzekeringswetten het geval is. In 
het huidige Ziekenfondsenbesluit ontbreekt zulk een bepaling 
en het is mij bekend, dat verscheidene personen daardoor in 
een moeilijke positie gekomen zijn. Tevens wil ik er bij den 
Minister op aandringen om te willen bevorderen, dat ook thans 
reeds verzoeken om vrijstelling wegens gewetensbezwaren zullen 
worden ingewilligd en dat daarbij geen ongegronde en onbillijke 
eischen worden gesteld. Wanneer men eischt, dat dezulken zich 
in geen enkel opzicht vrijwillig verzekerd hebben, dan acht ik 
zulk een eisch billijk, maar onbillijk moet ik het noemen, wan
neer men iemand vrijstelling weigert, omdat hij, hoewel tegen 
zijn wil, b.v. door zijn werkgever in een of andere verzekering 
is gedaan. Ei beveel deze aangelegenheid dan ook met alle 
klem en nadruk in de aandacht van den Minister aan en ik hoop, 
dat Zijne Excellentie met de door mij gemaakte opmerkingen 
bij het samenstellen van het nieuwe ontwerp in zake ziekenver
zorging rekening zal willen houden. Te meer heb ik gemeend 
deze aangelegenheid bij dit ontwerp te moeten ter sprake bren
gen, omdat de Minister in de Memorie van Toelichting te kennen 
geeft, dat de nieuw in te stellen Ziekenfondsraad tevens tot 
taak zal hebben om over het nieuwe ontwerp den Minister van 
voorlichting te dienen. En daar deze raad hierbij ook advies 
zal hebben uit te brengen over de vraag of de nieuwe wet nieuwe 
beginselen omtrent opzet en uitvoering der verzekering behoort 
te bevatten, spreek ik den wenseh uit, dat de Ziekenfondsraad 
den Minister zal adviseeren met het stelsel der verplichte ver
zekering te breken, opdat er een einde kome aan den dwang, 
welke zelfs wordt toegepast tegenover hen, die krachtens be
ginsel tegen verzekering ernstige gewetensbezwaren hebben en 
die bij ziekte van behandeling door een arts uit de ziekenfondsen 
geen gebruik wenschen te maken. 

De heer van Lienden: Mijnheer de Voorzitter! He t is te be
treuren, dat de wijzigingen, die door middel van dit wetsont
werp in de ziekeniondsverhoudingen mogelijk worden, niet 
eerder na de bevrijding tot stand konden komen. Ik geloof, dat 
dit ook wel de opvatting zal zijn van den Minister; anders 
zou hij er ongetwijfeld niet toe zijn gekomen om als voorlooper 
van den Ziekenfondsraad de Commissie van advies voor het 
ziekenfondswezcn in te stellen. Zie ik het goed, dan heeft deze 
raad een bepaalde, omlijnde taak, die eenerzijds verband houdt 
met de uitvoering van het nog steeds geldig blijvende Zieken
fondsenbesluit, maar anderzijds — en ik acht dit de voor
naamste taak van den Ziekenfondsraad — om een ontwerp
ziekenfondswet voor te bereiden. 

Ik geloof niet, dat het noodig is om, gezien deze beperkte 
opdracht, welke de Ziekenfondsraad zal hebben, thans vooruit 
te loopen op de problemen, die bij de behandeling van een 
oventueele ziekenfondswet aan de orde zullen komen. Ik geloof, 
dat wij in dat opzicht de gedachten, die tot uiting zullen 
komen in den Ziekenfondsraad en die aan de Kamer door 
middel van een wetsontwerp zullen worden voorgelegd, rustig 
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te gemoet kunnen zien. Dit neemt echter niet weg, dat ik 
behoefte gevoel er de aandacht op te vestigen, dat wij door 
middel van het Ziekenfondsenbesluit, waaromtrent nadere 
mededeelingen zijn gedaan in het dezer dagen verschenen 
verslag van den commissaris, belast met het toezicht op de 
ziekenfondsen, wat betreft de totstandkoming van het Zieken
fondsenbesluit in ons land in een minder gewenschten toestand 
zijn gekomen. Al te veel is in het Ziekenfondsenbesluit tot uiting 
gekomen de drang om ook in ons land het Krankenkasse-systeem 
ingang te doen vinden. De totalitaire positie van den commis
saris moet niet langer blijven bestaan, al geeft dit thans geen 
aanleiding tot practische moeilijkheden. Het blijft echter een 
toestand, die niet langer moet voortduren, omdat formeel dan 
de toestand blijft bestaan, die door geen der groepen, bij het 
ziekenfondswezen betrokken, wordt gewenscht. 

Dx mag aannemen, dat ook de Minister op het standpunt 
staat, dat de onbevredigende toestand, welke daardoor is ont
staan, niet langer zal kunnen voortduren. Alhoewel wij niet 
geheel terug moeten naar de toestanden, zooals wij die 
vóór 1940 kenden, dienen wij toch aandacht te besteden aan 
het feit, dat dit niet iets is, wat uitsluitend gerangschikt kan 
worden onder de sociale verzekering, maar dat dit — dat ben 
ik met den Minister eens — thuis hoort onder de zorg voor 
de volksgezondheid en daarvan in de allereerste plaats een 
onderdeel zal moeten vormen, ongeacht de verbindingen, die 
er door middel van de Ongevallenwet* Invaliditeitswet, enz. 
zullen zijn met de sociale verzekering. 

Ik zeg dit, omdat de ontwikkeling van het ziekenfondswezcn, 
gedurende de jaren aan den laatsten oorlog voorafgegaan, een 
geheel vrijwillige is geweest, waardoor een groot gedeelte van 
onze bevolking in de ziekenfondsen was opgenomen, en waar
door op deze wijze de geneeskundige verzorging voor dat ge
deelte van de bevolking was gewaarborgd. Vóór den oorlog 
waren ruim 4J- millioen Nederlanders verzekerd bij ziekenfond
sen, terwijl dit aantal, voornamelijk door den invloed van de 
verplichte verzekering, tot ruim 6 millioen is gestegen. Maar • 
van die zes miHioen zijn er altijd nog ruim 2£ millioen vrijwillig 
verzekerd. 

Bij de beoordeeling van de vraagstukken, die in een even
tueelen Ziekenfondsraad aan de orde zullen komen, zal men 
dus niet alleen aandacht hebben te besteden aan degenen, die 
z.g. op dit oogenblik tot de verplicht verzekerden behooren, maar 
zal men eveneens aandacht hebben te wijden aan de belangen 
van het groote aantal vrijwillig verzekerden, die deel uitmaken 
van de ziekenfondsen, en wier aantal gedurende de eerst
komende maanden nog aanmerkelijk zal toenemen door de 
nieuwe regeling, welke voor de vrijwillig verzekerden in de 
ziekenfondsen zijn genomen, waaraan in Januari jl. de laatste 
hand is gelegd. 

Op een enkele suggestie, die in het Voorloopig Verslag tot 
uiting is gekomen, zou ik nog gaarne de aandacht willen vesti
gen, vooral omdat naar mijn overtuiging in deze suggestie eenig 
gevaar schuilt. Op blz. 1 van het Voorloopig Verslag wordt dn 
opmerking gemaakt: 

„Andere leden merkten hierbij op, dat de ontevreden
heid van de artsen over de huidige regeling niet alleen 
voortspruit uit financicele motieven, doch ook gegrond is 
op het feit, dat velen hunner ziekenfondspatiënten hen 
onnoodig bezoeken, waardoor de behandeling van de werke
lijk ernstige gevallen in het gedrang komt. Hierin ware 
verbetering te brengen door b.v. de premiebetaling lager te 
stellen, doch deze aan te vullen met een gering bedrag per 
consult. ' ' 

Dit loopt naar mijn meening vooruit op hetgeen de Zieken
fondsraad m.i. zal moeten behandelen en bespreken en ik 
wenseh van deze gelegenheid gebruik te maken om er op te 
wijzen, dat het systeem van ticket-moderateur, dat hier wordt 
voorgesteld n ie tmi jn instemming heeft en allerlei gevaren mede
brengt. Naar mijn meening zal het bij de toekomstige organisatie 
van het ziekenfondswezen zoo moeten zijn, dat alle verzeksr
den bij een ziekenfonds zonder eenig financieel bezwaar genees
kundige hulp zullen moeten kunnen inroepen. 

De moeilijkheden, die er op het oogenblik in de huisartsen
praktijk zijn en welke ik volkomen onderschrijf, moeten naar 
mijn overtuiging op een andere wijze haar oplossing vinden en 
daaromtrent zal overleg tusschen de daarbij belanghebbende 
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groepen noodig zijn, ten einde te gemoet te komen aan de be
zwaren, welke, overigens volkomen te recht, van de zijde van 
de huisartsen, die aan de ziekenfondspraktijk deelnemen, tot 
uiting komen. 

Overigens geloof ik niet, dat wij bevreesd behoeven te zijn 
— ik zeg dit naar aanleiding van de opmerkingen, welke ook 
zijn gemaakt in het Voorloopig Verslag —, dat dit wetsontwerp 
vooruitloopt op den toekomstigen status van het ziekenfonds
wezen. Nadat dit wetsontwerp was ingediend, is de Commissie 
van Advies voor het Ziekenfondswczen gehoord. De verkla
ringen van die commissie zijn door den Minister in de Memorie 
van Antwoord opgenomen. Ik mag daaruit afleiden, dat de 
Minister het met deze verklaringen eens is en dat dus niemand 
zich gebonden behoeft te achten om het stelsel te volgen, dat 
tot dusverre gevolgd is. Ik mag aannemen, dat ook de Minister 
alles open wil laten ten aanzien van de samenstelling van den 
cventueelen toekomstigen raad, wanneer eenmaal de Zieken
fondswet zal zijn tot stand gekomen. Ik zeg dit, omdat ik het 
van belang acht, dat wij toch wel eenigermate teruggaan naar 
de verhoudingen, zooals die vóór 1940 in plan gereed waren 
en die tot stand zouden zijn gekomen, ware het niet, dat de 
oorlog de verplichte verzekering onder Duitschen invloed bad 
gebracht, waarbij vooropstond, dat het ziekenfondswezen zou 
worden gedragen door de maatschappelijke organen, welke zich 
op dit gebied bewegen, en dat de Staat zich in dezen zou be
perken tot het houden en uitoefenen van toezicht. Ik geloof, 
dat alles vrij moet blijven om dat in den toekomstigen zieken
fondsstatus te kunnen bespreken en onder oogen te zien, in 
hoeverre wij inderdaad tot een verhouding kunnen komen, 
welke dat mogelijk maakt en er toe zou kunnen leiden, dat 
wij een meer bevredigenden toestand krijgen èn voor de zieken
fondsen èn voor de medewerkers op ziekenfondsgcbied. 

Een opmerking van anderen aard zou ik willen maken naar 
aanleiding van hetgeen gezegd is op blz. 3 van het Voorloopig 
Verslag, waar gewezen wordt op de noodzakelijkheid, dat, als 
een groep in den raad collectief een bepaalde meening is toe
gedaan of zich voor een bepaalde opvatting uitspreekt, deze 
groep de gelegenheid moet hebben om de in die groep levende 
wensehen b.v. alsnog aan den Minister voor te dragen, opdat 
ook de Minister van de opvatting van die groep zal kunnen 
kennis nemen, waardoor wij dus zoudon kunnen krijgen een 
soort beroepsinstantie. De Minister heeft op pag. 4 van de 
Memorie van Antwoord gewezen op de ervaring, die op dit punt 
bestaat bij de thans bestaande Commissie van Advies voor het 
Ziekenfondswezen. Ik ben het met de mededeelingen, die de 
Minister daaromtrent in de Memorie van Antwoord, heeft ge
daan, volkomen eens. De verhoudingen in den Ziekenfondsraad 
en de Commissie van Advies voor het Ziekenfondswezen — ik 
weet het uit eigen ervaring — zijn van zoodanigen aard, dat 
het overleg als regel tot een resultaat leidt, waarmee men zich 
algemeen kan vereenigen. Maar wij hebben hier te doen met een 
commissie van advies. Zal dat ook zoo zijn, wanneer dit is oen 
Ziekenfondsraad, welke het recht heeft, zij het onder nadere 
goedk-euring van den Minister, besluiten te nemen, en zou dan 
niet de toestand kunnen ontstaan, dat een bepaalde groep, die in 
den raad vertegenwoordigd is, zich met een genomen besluit 
niet kan vereenigen, zoodat zij als collectiviteit in den raad do 
gelegenheid moot hebben oen beroep op den Minister te doen? 
Ik vind dit wol een leemte en ik zou ganrno van den Mir ' 
willen vernemen in hoeverre het hem alsnog mogelijk is dit 
aan de Kamer toe te zeggen. 

Het spreekt vanzelf, dat de verplichte verzekering allerlei 
ïlen heeft gebracht in het zlckcnfondswezen, wellre, naar 

wij hopen, in de toekomst daaruit zullen worden weggenomen, 
waarbij de Ziekenfondsraad een belangrijke tank zal hebben te 
verrichten. Ik zie echter niet, dat het mogelijk zal zijn op dit 
punt de verplichte verzekering, die wij tot nu toe hebben ge
kend, geheel los te laten. Wij mogen niet uit bet oog verliezen, 
dat door middel van de verplichte verzekering door het bedrijfs
leven voor de indigo verzorging wordt ongedragen, waar
door een ' I jke uitbreiding daarvan mogelijk is geworden. 
Ik rneen, dat bot ton gevolge van hot niet meer toepassen van 
de verplichte verzi srii f en de eventueel daaruit voortvloeiende 
afschaffing van do bijdragon van hot bedrijfsleven de geneeskun
dige verzorging niet op net peil kan worden gehouden, waarop 
zü door mi ; ' ! 1 van de verplichte rorKekering is kunnen komen. 
Ik ben \ o rekening zal moeten worden 

den. 

De heer Mol: Mijnheer de Voorzitter! Wanneer wij de veel
vuldige en velerlei bezwaren, die in het Voorloopig Verslag 
op het ontwerp-Ziekenfondsraad destijds naar voren zijn ge
bracht, toetsen aan de wijze, waarop hieraan door den Min: 
wordt te gemoet gekomen in zijn Memorie van Antwoord, dan 
kan men er niet gemakkelijk toe komen dit antwoord in alle 
opzichten bevredigend te noemen. 

Als belangrijke bezwaren kwamen in dit Voorloopig Verslag 
naar voren: 

1". dat deze raad zijn plaats mist in hot raam van een volks
gezondheidsplan, mot gevaar, dat het als eenig wettelijk ge
regeld orgaan in do gezondheidszorg maatregelen en beslis
singen zal nemen, die niet tot zijn competentie behooren ; 

2°. dat dit ontwerp vooruitloopt op de Ziekenfondswet, 
waarvan het een normaal en vanzelfsprekend onderdeel dient 
te zijn; 

3°. dat met name deze wettelijke regeling zoodanig zou zijn, 
dat daarin tot uitdrukking komen zou, dat deze een maatschap
pelijk orgaan is ter uitvoering van een gemeenschapstaak onder 
toezicht van de Overheid, en geen Overheidsorgaan, zooals het 
Voorloopig Verslag het letterlijk zegt, hetgeen tot uitdrukking 
zou dienen te komen in de samenstelling, taak en bevoegdheid 
van den raad. 

Ten aanzien van punt 1, nl. het bezwaar omtrent de leiding, 
door don raad gegeven in aangelegenheden, die niet tot zijn 
bevoegdheid behooren, en ten aanzien van beslissingen, die 
niet door deskundigen van het ziekenfondswezen, doch allren 
door deskundigen van de volksgezondheid verantwoord ge
nomen kunnen worden, zegt de Ministor geen vrees te koes
teren ; een gerustheid, die ik helaas niet deelen kan en die 
zeer zeker in de medische wereld niet gedeeld wordt. Ook al 
krijgt de huidige Commissie van Advies van het Ziekenfonds
wezen — de voorlooper van het Ziekenfonds — een vriende
lijk schouderklopje van den Minister, waar hij zegt, omtrent 
haar samenstelling en werkwijze, een zeer bevredigende erva
ring te hebben opgedaan. Het ware wellicht belangwekkend 
om ook omtrent de ervaringen van de leden van den raad zelf 
een indruk te hebben. Dat neemt niet weg, dat haar taak haar 
als 't ware vanzelf voert op terreinen der gezondheidszorg, 
waarmee zij financicele bemoeiingen of belangen heeft, maar 
waar hot financieele belang niet het eenige richtsnoer mag en 
kan zijn; en waar nog minder, door financieele motieven ge
leid, beslissingen worden genomen of zelfs doorgedrukt, die, 

'. verder dan op dat moment overzien kan worden, ingrijpen 
in de gezondheidszorg of in de medischs zorg of in het zieken
huiswezen of in een der vele specifieke gebieden, waarmee 
de Raad te maken heeft, maar waarop zij niet competent 
geacht kan worden, hoe deskundig zij overigens ook kan zijn op 
ziekenfondsgebied. He t ligt immers voor de hand, Mijnheer 
de Voorzitter, dat degene, die betaalt en voor de financieele 
consequenties staat, ook zijn eisehen en voorwaarden stelt. 

Als ik een paar voorbeelden mag noemen, Mijnheer de Voor
zitter: hoe gemakkelijk ligt de gevolgtrekking voor de hand, 
dat het ziekenfondswezen belang heeft bij het kruiswezcn; hoe 
met de groote beurs in de hand de raad de krap zittende kruis
verenigingen kan doen watertanden; hoe pressie op vervroegd 
ontslag uit ziekenhuizen evenzeer ten goede komt in den nood 
aan ziekenhuisruimte als aan de kas van het vereveningsfonds; 
hoe voor dit vervroegd ontslag een goode wijkverpleging noodig 
is en verplicht of collectief of automatisch lidmaatschap van 
een kruisvereeniging een ziekenfondsbelang kan zijn, maar even
zeer de dood kan beteekenen voor het kruiswezen. 

Re bedoel hiermede niet deze quaestie te stellen, doch alleen 
met dit voorbeeld aan te toonen, hoe samenhangend de maat
regelen zijn en hoe zelfs goed bedoelde en aanlokkelijke finan
cieele voorstellen consequenties kunnen meebrengen, die een 
ruimer zicht eisehen dan een, dat zich beperkt tot de grenzen 
van het vereveningsfonds of tot de groepsbelangen, die worden 
behartigd; waarbij van machtsoofening door een dergelijk kapi
taal-intensief bedrijf als het ziekenfoudswezen is, niet eens 
sprake behoeft te wezen. 

En degenen die niet de gorusthoid van den Minister aan
gaande dezo materie deelen, vreezen juist, dat het hierbedoelde 
gevaar grooter wordt, zoodra deze Ziekenfondsraad het óénig uit
voerend orgaan der gezondheidszorg op wettelijke taait zal zijn 
en met zijn bevoegdheid en invloed — vergroot door zijn finan
cieele potentie bovendien — die van de Centrale Commissie van 
de Volksgezondheid nog meer m de schaduw zal stellen. 
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De Minister wijst in de Memorie van Antwoord het gesigna

leerde gevaar af met te zeggen, dat het ontwerp de mogelijkheid 
biedt, daartegen op afdoende wijze op te treden. Die mogelijkheid 
is niet zonder meer duidelijk en, wanneer zij er is, zal zij wellicht 
een negatieve, een afwerende blijven. 

Ik geef toe, Mijnheer de Voorzitter, dat het niet wel mogelijk 
is binnen het kader van dit wetsontwerp de garanties te bieden, 
die tegenover dit gevaar geboden zouden moeten worden. Maar 
des te belangrijker zou het zijn, indien de Minister alvast een 
toezegging kon doen in deze richting, eenigerlei waarborg zou 
kunnen bieden door een zoo nauw mogelijken band te leggen 
met de Centrale Commissie voor de Volksgezondheid voor de 
beoordeeling op hun beteekenis voor de volksgezondheid van de 
maatregelen, die de Ziekenfondsraad overweegt; nog belang
rijker, indien de Minister eenig uitzicht kan openen op een ver
werkelijking van de wenschen, die er leven t.a.v. een Centrale 
Raad voor de Volksgezondheid, thans meer dan ooit noodig 
geworden, noodig op wettelijke basis. 

Wat het tweede punt betreft, maakt de Minister zich in de 
Memorie van Antwoord geheel los van eiken toekomstigen 
organisatievorm, door de conclusie tot de zijne te maken, die 
de Commissie van Advies voor het Ziekenfondswezen als haar 
wensch uitsprak, waarmee de Minister een geheel nieuwe visie 
opent op dit wetsontwerp en op den in te stellen raad, waarvan 
in de Memorie van Toelichting op het ontwerp niets was ge
bleken; een conclusie, die vaststelt, dat de opzet van dezen 
raad aan niets bindt voor zijn toekomstige constellatie en zelfs 
geheel kan verdwijnen, zoo meen ik althans den tekst te moeten 
parafrasceren, waar de Memorie van Antwoord zegt: „de over
weging of de Ziekenfondsraad in zijn bestaanden vorm zal dienen 
te blijven voortleven dan wel te zijnen aanzien andere voor
zieningen behooren te worden getroffen". Ik kan het niet anders 
lezen dan dat deze raad hiermede toch wel een zeer uitgesproken 
tijdelijk karakter krijgt. 

Hier demonstreert zich inderdaad het nadeel, dat dit ont
werp geheel los staat van een bewuste planning, waardoor het 
zijn eigen en geëigende plaats wist in het volksgezondheidsplan, 
waarvan het een essentieel onderdeel is. Het gesignaleerde ge
vaar is niet bezworen met de bovenbedoelde conclusie, dat de 
raad desnoods ook weer verdwijnen kan, zoodra dit volks
gezondheidsplan werkelijkheid gaat worden. 

Ook al zou zij inderdaad niet meer zijn dan een tijdelijk ver
schijnsel ter vervanging van den autoritairen commissaris op 
korten termijn en voor korten tijd, dan is het niet wèl aan te 
nemen, dat zijn verschijningsvorm van thans niets zoo prae
judicieeren voor de toekomstige figuur, die toch onder een of 
andere vorm en gedannte zal moeten terugkomen. Een mach
tig lichaam als een ziekenfondsraad, waarin breede en groote 
groepen vertegenwoordigd zijn en dat zulke vérstrekkende be
langen heeft te behartigen en de geldbeurs houdt, laat zich 
nu eenmaal niet zonder meer zijn grondslag ontnemen of zijn 
bevoegdheden verkleinend wijzigen. 

In de eerste conclusie van de Commissie van Advies voor het 
Ziekenfondswezen moet de Minister dan ook veel minder zien 
een oplossing van het bewuste bezwaar en veel méér een uiting 
van het juiste inzicht, dat de commissie in deze quaestie 
toonde te hebben, het inzicht nl., dat deze aangelegenheid, 
deze leiding van het ziekenfondswezen pas een werkelijke doel
treffende en verantwoorde regeling kan krijgen in het kader 
van een volledig organisatieplan. 

In deze omstandigheden, Mijnheer de Voorzitter, dringt de 
vraag zich op of het dan wel voldoende verantwoord is op dit 
moment dit lichaam nog in het leven te roepen. De geachte 
afgevaardigde de heer van Dienden betreurt het, dat deze Zie
kenfondsraad niet eerder na de bevrijding is tot stand gekomen. 
Nu liet inderdaad zoo langen tijd geduurd heeft, alvorens de 
raad er komen kon, vraagt men zich af, of het nog wel de 
moeite waard is. Dat deze vraag niet in het Voorloopig Ver
slag gesteld is, vindt zijn verklaring in de omstandigheid, dat 
sinds dien tijd een haast sensationeele ontwikkeling van het 
ziekenfondswezen heeft plaats gevonden, die tot gevolg had, 
dat, vooruitloopend op een wettelijke sanctie, 10 millioen uit 
het vercveningsfonds (gevoteerd werd, wilde ik zeggen, Mijn
heer de Voorzitter, maar dat is een flatteus woord} laten wij 
zeggen: ter beschikking kwam om de gelijkschakeling van de 
vrijwillig verzekerde ziekenfondsleden met de verplichte, wat 
de verstrekking betreft, mogelijk te maken. Maar dat als con

sequentie meebracht, dat nu ook werkelijk in den kortsten keer 
een ziekenfondswet noodig wordt, want in een ordelijke samen
leving kan wel verwacht worden, dat een dergelijke overrompe
lende regeling toch niet jaarlijks kan plaats vinden en toch niet 
de normale basis kan zijn voor een voor de gemeenschap zoo 
belangrijk instituut als het ziekenfondsorgaan. Als dan toch 
vóór de verstrijking van dien éénjarigen termijn een wettelijke 
regeling daarvan noodig is, ligt het dan niet voor de hand om 
in het licht daarvan ook dit ontwerp te bezien en desnoods nog 
even door te gaan met de huidige regeling, welke immers vol
gens den Minister bevredigend werkt? Het tijdelijke nadeel, dat 
wij dan nog wat langer zouden zitten met een ondemocratisch 
beheer, weegt dan wel op tegen de voordeelen, die hier tegen
over staan en die voor een zeer verre toekomst beslissend zijn. 

He t bezwaar, dat de voorbereiding van de wettelijke regeling 
dan niet aan dezen raad ,kan worden opgedragen, kan niet be
slissend zijn, wijl een legislatieve Staatscommissie, door den 
Minister tot dat doel kan worden ingesteld, met een breede, 
veelzijdige samenstelling, welke figuur zelfs het voordeel van 
samenwerking zou kunnen bieden tusschen de deskundigen, 
die de problemen kennen en deskundigen, die de juridische for
muleering geven, een figuur, welke ik in elk geval gaarne in 
de aandacht van den Minister aanbeveel. 

He t is niet mijn bedoeling, Mijnheer de Voorzitter, in dit 
stadium dit alternatief in zijn volle consequentie te stellen; 
ik bedoelde duidelijk te demonstreeren, dat aan den wensch 
dergenen, die een regeling van den raad binnen het kader van 
de Ziekenfondswet voorstonden — en die zijn velen —, door 
het huidige tempo in de ontwikkeling van het ziekenfonds
wezen gemakkelijker dan destijds kon worden tegemoet ge
komen . 

En tevens zou de Minister zich veel moelijkheid bespaard 
kunnen hebben. Want ook de Minister toont het onbevredi
gende aan deze regeling te voelen, Mijnheer de Voorzitter, 
waar hij in de Memorie van Antwoord de poging om op een 
volmaakt autoritair ingesteld en tot stand gekomen Zieken
fondsbeslnit een Nederlandsche wet te enten, zelf qualificecrt 
als een hachelijke onderneming. 

De Minister motiveert dan deze hachelijke onderneming 
door den drang naar voren te brengen, die er bestaat naar 
een democratisch bestel op dit gebied; maar ook hier schijnt 
het vitium originis, gelegen in het Ziekenfondsenbesluit, den 
bewindsman belemmerd te hebben in zijn poging tot een de
mocratische vormgeving aan deze wettelijke regeling. En 
hiermede, Mijnheer de Voorzitter, kom ik tot dat deel, dat 
ik in den aanvang in punt 3 heb samengevat en waarop ik het 
zwaartepunt van mijn betoog zou willen leggen. 

Ondanks de uitgeproken bedoeling van den Minister — be
doelingen waaraan niemand twijfelt, Mijnheer de Voorzitter, 
en ik stel er prijs op, dat met nadruk te zoggen — heeft dit 
ontwerp toch niet naar vorm en inhoud het democratisch 
karakter gekregen, dat de Minister blijkens die uitgesproken 
bedoeling en blijkens meerdere toelichtingen in de Memorie 
van Antwoord er aan wenscht te geven. 

Het valt mij althans moeilijk, Mijnheer de Voorzitter, om een 
zoo intensieve Overheidsbemoeiing en zoo diep ingrijpende Over
heidsbevoegdheden als hier in feite — ik zeg niet in bedoeling — 
ook in dat ontwerp zijn vastgelegd in overeenstemming te zien 
met wat moet worden verstaan onder democratische boerippen. 
En dit te moeilijker, Mijnheer de Voorzitter, omdat een' aan
vaarding van dit centralistisch standpunt bij dit wetsontwerp, 
bij dezen eersten stap op den weg van de wettelijk gcre:: 
maatschappelijke gezondheidszorg, zonder twijfel z'ijn schaduw 
vooruit zou werpen op de vele, diepgaander en omvangrijker 
regelingen, die wij in het kader van de nlgeheelc ordening van 
de maatschappij en van de gezondheidszorg als belangrijk 
onderdeel daarvan, binnenkort te gemoet zien. En het is goed, 
om juist hier bij het eerste gewaar worden vnn een 
die wij niet de juiste achten, het principium obetat uii 
spreken en den bewindsman van meet af duidelijk te zee-gen, 
waar het op staat. En dat staat hierop, Mijnheer de Voor
zitter, dat de vrije organen uit de vrije maatschappij zich ver
binden en bereid verklaren om in samenwerking met de Over
heid (en niet onder leiding van de Overheid) o°n I 
sector van het maatschappelijk welzijn te behartigen op zoo
danige wijze, dat de Regeering haar verantwoordelijkheid ten 
aanzien van het algemeen welzijn verantwoord ziet. Dat impli
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ceert mede, dat niet de Regeering of de Overheidsorganen die taak 
uitoefenen, doch de maatschappelijke organen zelf. 

En dat zou 1°. hierop neerkomen, Mijnheer de Voorzitter, dat 
de Ziekenfondsraad alleen in zijn juiste verhoudingen, plaats- en 
functie gezien kan worden, wanneer hij inderdaad de logische 
bovenbouw is van een gedecentraliseerd werkend ziekenfonds
apparaat ; als het toporgaan van de periphere uitvoerende or
ganen, die — naar het zich laat aanzien — in de districtszieken
fondsraden en organen hun toekomstigen verschijningsvorm zul
len hebben. Dit ontwerp, dat van boven af ordent — noodzake
lijkerwijze, Mijnheer de Voorzitter, want de onderbouw bestaat 
nog niet, maar daarom is de opzet m.i. ook onjuist — brengt de 
consequentie mee van een centralistische instelling; het is een 
nieuw dak op een ondegelijken en wanstaltigen onderbouw, die 
nu eenmaal niet bij elkaar passen, en waaromtrent de Minister 
zegt, dat het althans zoo bevredigend mogelijk is gelukt. 

Mijnheer de Voorzitter! In de gegeven omstandigheden, ter 
vervanging van een autoritair stelsel, dat anders nog gedurende 
een zekeren niet precies te bepalen tijd zou moeten function
neeren, kan men onder bepaalde voorwaarden heenstappen 
over de in eerste instantie ontwikkelde bezwaren. 

Maar juist om hun beteekenis voor het toekomstig herstel, 
moge het den bewindsman duidelijk zijn, dat over de be
zwaren, die van principieelen aard zijn, niet zonder meer kan 
worden heengegaan. 

Hieromtrent dienen in het wetsontwerp zelf garantie
bepalingen te worden opgenomen, om, ik zeg het nog eens, 
de beteekenis daarvan voor de toekomst, maar niet minder 
ook om de directe beteekenis voor het nu. 

Om te voorkomen nl., dat het ziekenfondswezen niet nog 
vorder snel afglijdt naar een centralistisch Staatsbeheer, 
ondanks al de te waardeeren pogingen van het Departement 
en het Staatstoezicht, ondanks de instelling van de Advies
commissie. Maar de ingeboren aard — het Ziekenfondsbesluit 
is nu eenmaal onder een fataal gesternte geboren, Mijnheer 
de Voorzitter — doet zich telkens opnieuw gelden. Het ont
werp stichtingsakte bijv. voor het Tandheelkundig Controle 
Instituut was daarvan een sprekend voorbeeld, dat de te rechte 
reactie van De Maatschappij voor Tandheelkunde opriep. Er 
moeten garanties zijn, dat het vrije beroep der medewerkers 
niet meer aan banden wordt gelegd dan thans reeds het geval 
is en strikt noodzakelijk is. Dat is niet alleen hun belang, 
Mijnheer de Voorzitter, maar nog veel meer dat der ver
zekerden en dat der volksgezondheid. Maar het moet vooral 
onaanvaardbaar geacht worden, indien die binding en die 
belemmering noodig worden door en zelfs omwille van het 
apparaat, dat in laatste instantie slechts een dienende functie 
heeft. 

De eerste garantie dienaangaande dient vastgelegd te zijn 
in de bepalingen omtrent de samenstelling van den raad. 

Wanneer de Minister in de Memorie van Antwoord (2de 
alinea, pag. 4), toezeggingen doet omtrent een veelzijdig karak
ter van dien raad, dan nemen wij daarvan graag akte, maar 
dan zouden wij toch liever zien, dat deze gedachte in het wets
ontwerp tot uitdrukking kwam. 

Ook omtrent de quaestie der bevoegdheid, geeft de Minister 
in de Memorie van Antwoord geruststellende toelichtingen, 
maar tegenover het Ziekenfondsenbesluit, dat ten aanzien van 
den Raad van Bijstand zelfs bepaalde, dat vertegenwoordigers 
der verzekerden en der geneeskundigen zouden worden be
noemd, gehoord de organisatie der werknemers en der genees
kundigen, zou het teleurstellend zijn, op zijn zachtst gezegd, 
indien deze democratisch ingestelde wettelijke regeling het 
principe van het „booren" en het „overleg" niet vastlegde. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil het in eerste instantie hierbij 
laten, afwachtende in hoeverre de Minister omtrent de ge
vraagde toezeggingen te gemoet kan komen, en mij het recht 
voorbehoudende om in tweede instantie eventueel met de 
reeds ingediende amendementen hierop terug te komen. 

De heer Hacke: Mijnheer de Voorzitter! Wij begroeten een 
verbetering van het ziekcnfondswezen met warmte, doch daar
naast is de vraag gerezen of dat bereikt wordt door dit ontwerp. 

Vóór dezen oorlog was de gzondheidstoestand in Nederland 
uitstekend te noemen. He t is overbekend, dat daarin verslech
tering is gekomen en alle middelen behooren te worden aange
wend daarin verbetering te brengen. Daarom is ongetwijfeld 
van groot belang, dat de ziekenfondsen goed functionneeren. 

. — 19 MAART 1947, 

Ziekenfondsraad. 

(Haoke e. a.) 
In het nu in behandeling zijnde ontwerp wordt slechts ge

sproken over het instellen van een Ziekenfondsraad, doch juist 
daardoor is, naar mijn meening, al een groot gedeelte vast
gelegd van de richting, waarin de ziekenfondsen zich zullen 
gaan bewegen. Met instemming heb ik daarom geluisterd naar 
datgene, wat de geachte afgevaardigde de heer Mol naar voren 
heeft gebracht. Zijn betoog kan ik in hoofdzaak onderschrijven 
en ik zou er dan ook bij den Minister op aan willen dringen, op 
de suggesties van den heer Mol in te gaan. 

Met name betreft dit de samenstelling vam den raad. Daarbij 
moet duidelijk tot uiting komen, dat de ziekenfondsen organen 
zijn buiten de Overheid en de Overheid slechts een toeziende 
rol te vervullen heeft. De ziekenfondsen zullen moeten zijn een 
onderdeel van de geheele gezondheidszorg en moeten in dat ver
band passen. 

De Minister heeft toegezegd, dat de regeling der zieken
fondsen bij de wet zal komen en dus krijgen wij nog gelegenheid, 
ons daarover uit te spreken, doch als de opzet niet strookt met 
ons inzicht, dan is het zoo uiterst bezwaarlijk, in een wetsont
werp dusdanig te dokteren, dat het wel bevredigend wordt. 

Ik zou dus heel graag zien, dat de Minister al enkele alge
meene richtlijnen gaf voor de toekomstige ontwikkeling van de 
ziekenfondsen, waarbij speciaal de aandacht werd gegeven aan 
de noodlijdende afdeeling vrijwillige verzekering. 

De ziekenfondsen moeten een zoo groot mogelijke vrijheid 
hebben en ten slotte moet in acht worden genomen, dat ook de 
vrije artsenpraktijken, waaronder ook de specialisten, niet te 
gronde zullen gaan en alleen de ziekenfondspraktijken zullen 
overblijven. 

De heer Kikkert: Mijnheer de Voorzitterl Elke poging, die 
ondernomen wordt om onze wetgeving en met name ook onze 
Sociale wetgeving te zuiveren van vreemde smetten, verdient 
m.i. te worden toegejuicht. 

Dit geldt ook van het thans in behandeling zijnde wets
ontwerp en wanneer ik hierover dan ook enkele malen critische 
opmerkingen zal maken, dan beteekent dit niet, dat het geheel 
als zoodanig niet de instemming zou hebben van mijn politieke 
vrienden en mij; integendeel, dan doe ik dit, omdat eenerzijds 
mij deze zuivering van het onderhavige ontwerp niet ver ge
noeg gaat en anderzijds om redenen van principieelen aard. 

Mijnheer de Voorzitterl He t ziekenfondswezen is in ons land 
niet iets, dat pas met de bezetting is naar voren gekomen en 
dat dus een schepping zou zijn van de bezettende macht. Neen, 
de ziekenfondsen zijn reeds oude instellingen. Op velerlei wijze 
zijn zij ontstaan en hoe verschillend de redenen ook mogen zijn 
geweest van hun ontstaan, bij alle was slechts één bedoeling 
aanwezig, n.1. deze om het den laagstbeloonden arbeiders
gezinnen en den minstbedeelden mogelijk te maken, te ver
krijgen die medische verzorging, welke noodig was. Aan po
gingen om hieraan een wettelijke basis te geven, heeft het 
dan ook niet ontbroken. 

Ik herinner hier slechts aan het reeds in het ontwerp Ziekte
wet van Talma opgenomen artikel, dat alle arbeiders, die 
krachtens de Ziektewet zouden zijn verzekerd, zich ook zouden 
moeten aansluiten bij een ziekenfonds. 

Het zijn dus organen, uit het maatschappelijk leven zelf op
gekomen, en ik heb dan ook met instemming in de Memorie 
van Antwoord gezien, dat de geachte bewindsman bereid is 
te bevorderen, 

,,dat aan de Overheid niet meer ter regeling zal worden 
opgedragen dan in het te kiezen systeem van verzekering 
noodig zal blijken voor het waarborgen van een goede uit
voering daarvan." 

Gaarne zou ik echter van den geachten bewindsman meer 
concreet, zij het ook slechts in algemeene lijnen, hebben ver
nomen hoe hij zich dit systeem heeft voorgesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Het kan mijn instemming hebben, 
wanneer in de Memorie van Antwoord wordt medegedeeld, dat 
bij het ontwerpen van de Ziekenfondswet niet zal worden uit
gegaan van het beginsel, dat uitsluitend de arbeiders moeten 
worden beschermd tegen de gevolgen van ziekte. Toch moge 
er op gewezen worden, dat meer dan de helft van de verzeker
den tot deze categorie behoort en, waar straks de Ziekenfonds
raad over dit ontwerp zal worden geraadpleegd en m.i.z. 
te recht, dat bij de samenstelling van dezen Ziekenfondsraad 
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hiermede rekening wordt gehouden en dit als zoodanig ook tot 
uitdrukking wordt gebracht. 

Gaarne zal ik, Mijnheer de Voorzitter, hierop van den Minis
ter een bevestigend antwoord ontvangen. 

Mijnheer de Voorzitter! Nog een enkele opmerking betref
fende de figuur van den voorzitter van den Ziekenfondsraad. 

Een bekend spreekwoord zegt: „ I n het verleden ligt het 
heden, in het nu wat worden zal ." 

Ik ben er mij van bewust, dat het een moeilijke onderneming 
is om aan een Ziekenfondsenbesluit, dat door een vreemden 
indringer hier tot stand is gebracht, een zuiver Nederlandsen 
karakter te geven. 

Toch ben ik van meening, dat, indien zulks moet gebeuren, 
men het dan ook goed moet doen. 

Dit nu betwijfel ik of gebeurd is in het thans aan de orde 
zijnde ontwerp, als ik let op de plaats en de bevoegdheden, 
welke aan den voorzitter worden toegekend. 

Ik kan hiermede niet mijn instemming betuigen. He t gevaar, 
dat de voorzitter autoritair gaat optreden, ligt m.i. voor de 
hand. Ik spreek hier reeds nu mijn sympathie uit voor de door 
de Commissie van Eapporteurs ingediende amendementen be
treffende art. 3. 

Heeft men hier uit vrees voor schijnmoeilijkheden niet te 
veel van onze gezonde democratie opgeofferd? 

Naar mijn overtuiging is hier te kort gedaan aan het be
ginsel, dat dit een maatschappelijk orgaan is, eenerzijds doordat 
er te veel bevoegdheden, welke aan den Baad zouden kunnen 
worden overgedragen, blijven berusten bij den Minister en 
anderzijds door het opdragen van bevoegdheden krachtens deze 
wet aan den voorzitter. 

Gaarne zal ik, Mijnheer de Voorzitter, van Zijne Excellentie 
den Minister vernemen welke bevoegdheden naast de reeds in 
de Memorie van Antwoord genoemde aan den voorzitter zullen 
worden opgedragen. 

De heer Koenen: Mijnheer de Voorzitter! E r is wel niemand, 
die zal ontkennen, dat het ziekenfonds en ziekteverzekerings
wezen, zooals deze organen in den loop der jaren zijn gegroeid, 
dringend hervorming^ behoeven. Met het ziekenfondswezen is 
niemand tevreden. De fondsen beantwoorden, op een enkele 
uitzondering na, niet aan hun doel, omdat het winstmotief 
primair is en hun werkelijke taak, nl. hulp te verleenen aan 
de lijdende bevolking, daardoor op den achtergrond raakt. 

Een andere oorzaak voor deze ontevredenheid ten aanzien 
van het ziekenfondswezen is de samenstelling der beheerende 
lichamen. Ook die van den Eaad van Bijstand is niet in over
eenstemming met den bestaanden toestand op dit gebied. 

Het ziekenfonds wordt te veel beschouwd als een verzeke
ringsinstituut, terwijl het overgroot* deel der bevolking een 
verzorgingsinstituut van noode heeft. 

Te recht wordt er daarom ook in het adres van de Neder
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst ge
wezen op het feit, dat wij hier niet te doen hebben met een 
arbeidersverzekering, maar dat deze zaak geldt de algemeene 
gezondheidszorg. 

De verdeeling in de verplicht en vrijwillig verzekerden is een 
onding; zij is de oorzaak van verschillen in behandeling en 
verschillen in contributie — die zeer belangrijk zijn — en daar
door tusschen fondsen onderling tegenstellingen scheppen, 
waarvan de leden, die buiten dezen onderlingen strijd staan, 
de dupe worden. De leden hebben niet anders te doen dan hun 
bijdrage te storten en af te wachten in hoeverre hun daarvoor 
medische hulp zal worden verstrekt. 

De Eaad van Bijst-and is op een zeer smalle basis samen
gesteld. Daarin hebben niet zitting de vertegenwoordigers der 
arbeidersorganisaties, maar ook is er geen plaats ingeruimd voor 
instellingen, die op grond van het Ziekenfondsenbesluit als 
ziekenfondsen worden aangemerkt. 

Het is dan ook met meer dan matige belangstelling geweest, 
dat het ontwerp van wet tot de instelling van een Ziekenfonds
raad is ontvangen. 

Vooral omdat de nieuw in te stellen Ziekenfondsraad als taak 
krijgt toegewezen, als adviesorgaan te dienen voor het ont
werpen van een wettelijke regeling van het ziekenfondswezen, 
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en de bestaande regeling, zooals het in de considerans van di( 
wetsontwerp heet, t e zuiveren van het niet Nederlandsche 
leidersbeginsel. 

I n dit ontwerp wordt bepaald, dat door de Kroon regelen 
worden vastgesteld met betrekking tot de samenstelling van den 
Ziekenfondsraad. 

Van groot belang is dus de vraag, wie in dezen Ziekenfonds
raad zullen worden benoemd. 

Zal hij op de smalle basis van den raad van bijstand worden 
samengesteld of zal de samenstelling van den Ziekenfondsraad 
dusdanig zijn, dat uit al de groepen, welke in het belang der 
volksgezondheid werkzaam zijn, vertegenwoordigers daarin wor
den opgenomen? Wordt in dezen Ziekenfondsraad plaats inge
ruimd voor de vertegenwoordigers der vakbeweging, die in de 
eerste plaats — gezien de tank, die dezen in de gemeenschap 
vervullen — stern moeten hebben in de voorbereiding van de 
wettelijke regeling van de ziekenverzorging? 

De Minister, die toch wel geruimen tijd gehad heeft zich 
daarover te beraden en die de benoeming moet doen, dadelijk 
na het aannemen van deze wet, weigert, blijkens de Memorie 
van Antwoord, op de desbetreffende vraag antwoord te geven. 

De voorzitter van den Ziekenfondsraad wordt met zoo groot-e 
macht bekleed, Mijnheer de Voorzitter, dat dit ontwerp ons 
in dezen geen stap verder brengt en eigenlijk den door de 
Duitschers ingestelden toestand consolideert. 

De taak en de delegatie van bevoegdheden zullen nauwkeurig 
moeten worden omschreven, zoodat hieromtrent geen mis
verstand zal kunnen ontstaan. 

Nog eenige opmerkingen zou ik willen maken met betrekking 
tot het Vereveningsfonds. Het beheer daarvan verandert niet 
en blijft bij den voorzitter van den Ziekenfondsraad. 

Dit is m. i. niet juist. Er ontstaat hier een fonds, dat zich 
aan de publieke controle onttrekt. Naar schatting zit daarin 
nu reeds na zoo'n korten tijd een bedrag van omstreeks 
80 millioen gulden. Ik zou den Minister willen vragen, of het 
juist is, dat hieruit ook de grootere kosten van de ouderdoms
verzorging zullen worden bestreden. 

Zoo ja, Mijnheer de Voorzitter, is dit dan geen onjuiste aan
wending van de bedragen, welke voor ziekenbehandeling wer
den opgebracht? Men zegt zelfs, dat er nog andere zaken uit 
gefinancierd zijn en dat de Begeering gelden van het Vereve
ningsfonds heeft geleend voor den aankoop van Zweedsche 
locomotieven. Is dit juist? 

Met dit al, Mijnheer de Voorzitter, is het gewenscht, dat 
regelingen getroffen worden ten aanzien van het beheer en de 
aanwending der gelden van het Vereveningsfonds. De zieken
fondspatiënten hebben recht op een doeltreffender geneeskun
dige verzorging, welke nu alles te wenschen overlaat. 

Ik wacht met belangstelling het antwoord van den Minister 
hierop af. 

De heer Drees, Minister van Sociale Zaken: Mijnheer de 
Voorzitter! Het wetsontwerp, dat wij thans behandelen, heeft 
slechts een beperkte strekking. Daarop is ook door verschil
lende geachte afgevaardigden, die het woord hebben gevoerd, 

ewezen. Desondanks is er toch nog wel iets meer in gelezen 
an ik mij heb voorgesteld, toen dit wetsontwerp werd ingediend. 

Ik heb mij niet ten volle rekenschap gegeven van al de ge
dachten, die nog zouden rijzen ten opzichte van de bedoelingen, 
die bij ons zouden kunnen voorzitten, en de bezwaren, die uit 
de regeling nog zouden kunnen voortvloeien. Ik hoop, dat het 
mogelijk zal zijn in deze gedachtenwisseling die vermoedens 
en die bezwaren weg te nemen. 

De tweeledige bedoeling was deze, dat een lichaam zou wor
den ingesteld, dat de bevoegdheden zou overnemen, die op het 
oogenblik zijn toevertrouwd aan den Minister van Sociale Zaken 
of den Commissaris voor het Ziekenfondswezen en dat dat 
lichaam tevens dienstig zou zijn aan het voorbereiden van een 
herziening van het Ziekenfondsenbesluit of, liever gezegd, van 
het indienen van een Ziekenfondswet, die dat besluit zou kunnen 
vervangen. Volstrekt noodig is de instelling van een dergelijk 
college uiteraard niet. Wat betreft de voorbereiding van de 
wet hebben wij spoedshalve al een commissie van advies, die 
door de Begeering kon worden ingesteld. Ik heb intusschen ge
meend, dat het van beteekenis kon zijn, wanneer aan de werk
zaamheden ook ter vooi'bereiding van dit wetsontwerp een 
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vastere grondslag kon worden gegeven door de instelling bij de 
wet van een lichaam, dat bevoegdheden ten opzichte van de 
ziekenfondsen heeft, dat daaromtrent reeds nu zeggenschap zou 
uitoefenen en ervaring opdoen. Onderstel, dat daartegen over
wegende bezwaren zouden zijn gerezen, dan zou het blijven bij 
de werkzaamheden van de commissie van advies, die in wezen 
ongeveer is samengesteld zooals die Ziekenfondsraad is gedacht. ' 
Maar ik achtte een Ziekenfondsraad veel sterker noodzakelijk 
oni niet langer autoritair de bevoegdheden toegekend te zien 
aan Minister en commissaris bij de uitvoering van het Zieken
fondsenbesluit, bevoegdheden, die overigens toch al naar mijn 
meening niet zoo verschrikkelijk autoritair worden uitgeoefend, 
maar wel autoritair zijn toegekend. In dien zin is dit wetsont
werp dus een poging om het Ziekenfondsbesluit althans in dit 
opzicht van Duitsche insluipsels, zooals wel gezegd is, te zuive
ren, dat niet het leidersbeginsel daarin blijft gehandhaafd. 

Nu zijn er toch, zooals ik zeide, bezwaren en bedenkingen 
gerezen. Deze zijn het meest principieel ontwikkeld door den 
geaehten afgevaardigde den heer Mol. Deze heeft voorts gezegd: 
dit voorstel staat los van een bewuste planning. Ik ben van 
bewuste planning een zeer warm voorstander. Desondanks acht 
ik niet eiken maatregel te veroordeelen, die van bewuste plan
ning los staat. Men kan toch ook tot incidenteele maatregelen 
moeten overgaan. Ik heb dit indertijd gezien als een betrekke
lijk eenvoudige zaak, die spoedig tot stand gebracht kon worden. 
Ook in dit opzicht heb ik wel eens een illusie gehad, die niet 
geheel door de werkelijkheid gedold is. De indiening heeft langer 
geduurd, door de verschillende adviezen, die moesten worden 
ingewonnen, dan mij lief was. Ook de behandeling duurt vrij 
lang, maar desondanks kon dit gebeuren zonder dat men had 
een uitgewerkt systeem èn ten opzichte van de ziekenfondsen èn 
ten opzichte van de organisatie van de gezondheidszorg in haar 
geheel. Als men zelfs met een maatregel als deze moest wach
ten tot het geheel was vastgesteld, zou dat eenvoudig ten 
gevolge hebben, dat beslissingen ambtelijk genomen blijven 
worden, die ik nu juist gaarne zag overgedragen aan een orgaan, 
dat veel meer ook de maatschappelijke organisaties omvat. Ik 
geloof, dat wij hier eenvoudig een stap vooruit doen, die geen 
gevaar behoeft op te leveren voor verkeerde gevolgen ten op
zichte van een toekomstige organisatie, hetzij van het zieken
fondswezen meer in het bijzonder, hetzij van de gezondheids
zorg in het algemeen. 

Dit zal, zei de heer Mol, het eenige orgaan op het gebied van 
de volksgezondheid zijn met een wettelijken grondslag. Dat is 
niet geheel juist, zooals de heer Mol zich natuurlijk bewust 
zal maken, als hij denkt aan den Gezondheidsraad, die wel 
een wettelijken grondslag heeft. Bovendien is er een Centrale 
Oommissie van Advies voor de Volksgezondheid, die ook het 
geheele terrein van de volksgezondheid beziet en waarin de 
verschillende organisaties op dit terrein vertegenwoordigd zijn. 
Voor zoover het gevaar zou kunnen dreigen, dat de Zieken
fondsraad zich te veel zou begeven op het gebied van de alge
moene gezondheidszorg, of voor zoover er sterke verbindingen 
tusschen beide liggen, zal het zeker aangewezen zijn, dat de 
Centrale Commissie van Advies voor de Volksgezondheid ook 
in de zaken wordt gekend. 

Het is op het oogenblik de bedoeling om ook tusschen het 
dan wel wettelijk gefundeerde orgaan, den Gezondheidsraad, 
en de Centrale Commissie van Advies voor de Volksgezondheid 
een verbinding tot stand te brengen in dien zin, dat de voor
zitter van den Gezondheidsraad tevens zal worden voorzitter 
van de Centrale Commissie van Advies voor de Volksgezond
heid. Maar het is ook aangewezen, dat er een binding in personen 
bestaat tusschen de Centrale Commissie en dezen Ziekenfonds
raad. Ongetwijfeld stem ik in met de hier uitgesproken op
vatting, dat wat de ziekenfondsen en de Ziekenfondsraad doen 
zeer belangrijk kan zijn ten opzichte ook van andere takken 
van verzorging van de volksgezondheid. Ik wil gaarne toe
zeegen, dat ik er zeker een waakzaam oog op zal houden, dat 
er 'niets in den Ziekenfondsraad zal gebeuren, dat schade zou 
kunnen berokkenen of dat te veel zou ingrijpen op andere ter
reinen. Hier komt dan weer tot uiting, dat men juist wenscht, 
dat de Ministor een zekero bevoegdheid zal hebben om een 
waakzaam oog op de werkzaamheden van dit orgaan te houden. 

Ik mag intussehen wel zeggen, dat de zeer ingrijpende wij
zigingen, die zich inderdaad in de laatste maanden hebben 
voltrokken op het gebied van het ziekenfondswezen, zonder 
dat ze bij de wet zijn vastgelegd, niet in de eerste plaats zijn 

tot stand gekomen, doordat zij van Overheidswege of door de 
Ziekenfondscommissie zouden zijn opgelegd, maar dat zij voor
namelijk het gevolg zijn geweest van besprekingen met de ver
schillende organen uit het maatschappelijke leven en van een 
overeenstemming, die bereikt werd tusschen ziekenfondsen en 
de organisatie van medici, en anderzijds met de Stichting van 
den Arbeid over de aanwending van een deel van het Ver
eveningsfonds. Ik weet wel, dat er desondanks bezwaren be
staan binnen den eigen kring van de organisaties, maar hier 
is niet iets, dat eenvoudig van Overheidswege is opgelegd. 

De heer Mol vreest ook, dat op de toekomstige wettelijke rege
ling van het ziekenfondswezen wordt vooruitgeloopen. Hij zegt: 
De Minister heeft in de Memorie van Antwoord, in aansluiting 
op een advies van de Commissie van Advies in zake het Zieken
fondswezen gezegd, dat het toekomstige wetsontwerp alle moge
lijke wijzigingen ook in de bevoegdheid, en de samenstelling van 
den Ziekenfondsraad zal kunnen aanbrengen. Maar, zegt hij, 
daarvan werd in de Memorie van Toelichting niet gesproken, 
en het gevaar is, dat, als er eenmaal zoo'n Ziekenfondsraad is, 
hij zich zelf te sterk zal bestendigen. Ik heb gemeend, dat een 
Ziekenfondsraad, zooals hij wordt aangegeven in dit ontwerp, 
waarin juist een groote ruimte wordt gelaten wat betreft den 
opzet — naar veler oordeel een wat te groote ruimte —, er 
zeker in de toekomst ook wel zou komen, ook in een wets
ontwerp zou worden opgenomen, maar dat men dan meer prin
cipieel zal kunnen bezien hoe hij moet worden samengesteld. 
Men kan op grond van de ervaring en de besprekingen, die in 
den Ziekenfondsraad zullen worden gevoerd, tot het advies 
komen hoe voor de toekomst de samenstelling en de bevoegd
heden moeten worden geregeld. Men kan verder bezien het pro
bleem hoe de inschakeling in de gezondheidszorg in het alge
meen zal moeten zijn. Als men wil wachten, is het eenige effect, 
dat veel ambtelijk blijft beslist en niet door een college. 

Wat de samenstelling van het gedachte college betreft, zou 
ik het volgende willen opmerken. De heer Mol vreest, dat het 
dezerzijds gezien zal worden als een Rijksorgaan, als een 
Regeeringsinstantie, en meent, dat de nadruk moet liggen op 
het feit, dat dit zal zijn een orgaan ter uitvoering van de ge
meenschapstaak onder toezicht van de Overheid. E r is in dit 
verband toch een voorbeeld. 

De Regeering heeft in het leven geroepen de Commissie van 
Advies in zake het Ziekenfondswezen. De Regeering heeft dit 
gedaan op grond van een ministerieele beschikking. Zij is vrij 
geweest die samenstelling zelf tot stand te brengen. 

Voor 2/3 bestaat de commissie uit vertegenwcordigers van 
de organisaties, waarop men doelt. E r staat in het besluit uit
drukkelijk, dat de commissie is samengesteld uit 21 leden, dat 
daarvan zeven zullen zijn vertegenwoordigers van de verzeker
den, de werkgevers en de werlmemers, en zeven van de groe
pen en instellingen, die hun medewerking geven aan de zieken
fondsen bij het vcrleenen van de onderscheiden onderdeelen 
der geneeskundige verzorging. Op zich zelf had dit ook in het 
wetsontwerp kunnen worden opgenomen. Dit is echter niet ge
daan om een zekere vrijheid te behouden ten aanzien van het 
aantal dor leden en de indeoling. Op het oogenblik — en ik 
kom nu op een ondordeel, waarover door den heer Stapelkamp 
gesproken is — zijn de werkgevers en werknemers door tweo 
personen vertegenwoordigd. Men vraagt van den kant van de 
Stichting van den Arbeid een ruimere vertegenwoordiging. 
Dit zou woer invloed hebben op het totale aantal leden. Wan
neer wij in de wet zouden vastleggen, hoe de samenstelling is, 
zou men later niet aan eventueel gegrond blijkende wenschen 
kunnen te gemoet komen. Uit het feit echter, dat in de geldende 
beschikking is vastgelegd, dat 2/3 moet benoemd worden eener
zijds uit vertegenwoordigers van verzekerden, van werkgevers 
en werknemers, en anderzijds uit vertegenwoordigers van do 
artsen, de pharmaceuten, tandartsen en vroedvrouwen, blijkt, 
dat het zeer stellig de bedoeling is hier een stevige meerderheid 
te geven aan de vertegenwoordigers van degenen, die in het 
maatschappelijk leven zich voor deze zaak hebben gegeven. 

Daarnaast zitten in deze commissie ook hoofdambtenaren 
en het is de bedoeling, dat dit straks ook het geval zal zijn 
ten aanzien van den Ziekenfondsraad. Ik geloof, dat het heel 
gezond voor de ontwikkeling is, dat bijv. de geneeskundige 
hoofdinspecteur en de pharmaceutische hoofdinspecteur er in 
zitten en dat andere deskundigen er bij betrokken zijn. Daar
door heeft in den raad zelf overleg plaats, waardoor men in den 
regel tot een zekere overeenstemming komt, en waarbij ook de 
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algemeene gezondheidsbelangen, waarvoor ook de Overheid 
verantwoordelijkheid draagt, mede van dit oogpunt uit be
keken tot hun recht komen. Ik geloof niet, dat er gevaar voor 
bestaat, dat de aanwijzing van vertegenwoordigers van de Over
heid minder gunstig zou werken en dat de verhouding tusschen 
de vertegenwoordigers van de verschillende groepen, die soms 
de meest verschillende belangen vertegenwoordigen, op zich 
zelf altijd een idyllische oplossing waarborgt'. Ik heb wel eens 
den indruk gekregen, dat de tusschenkomst van de deskun
digen, die namens de Overheid op dit gebied medewerking ver
leenen, dikwijls er toe heeft bijgedragen, dat aanvankelijk vrij 
sterke meeningsverschillen tot oplossing werden gebracht OTI 
dat zij zich daarbij niet opdringen, maar daar een bemiddelen
de en verzoenende werking uitoefenen. 

Ilc geloof, dat reeds in de ervaring, die men heeft opgedaan, 
en niet in toezeggingen, die ik nog zou moeten doen, ligt op
gesloten, wat onze bedoelingen zijn ten aanzien vain de samen
stelling van dezen Ziekenfondsraad en zijn karakter. 

Ik heb mij niet begeven in de Memorie van Antwoord in een 
naam, een qualificatie: Is het een Rijksorgaan, is het een maat
schappelijk orgaan? Ik heb het gehad over de functie, dat het 
zal zijn een college van advies en bijstand voor de Regeering en 
tevens een besturend college voor het ziekenfondswezen, met 
een meerderheid uit de maatschappelijke organen. Ik geloof, dat 
daarmede de zaak duidelijk en ook principieel juist is ge eld. 

Komt men straks tot een anderen opbouw va» de zieken
fondsen en het gezondheidswezen, komt men ook bij de zieken
fondsen tot districtsziekenfondsraden, dan kan het logisch zijn, 
dat daaruit een centrale raad opgroeit. Op het oogenblik is die 
onderbouw niet aanwezig en kan men niet anders doen dan 
het autoritaar systeem laten voortgaan of bevoegdheden geven 
aan een college, als wij nu in het leven roepen. 

Ik kan bij voorbaat zeggen, dat ik tegenover de voorstellen, 
die zijn gedaan om ten aanzien van sommige punten nog in 
de wet op te nemen, hetgeen blijkens de Memorie van Toelichting 
en Memorie van Antwoord de bedoeling is geweest, een te
gemoetkomende houding zal aannemen. Ik noem b.v. de quaes
tie of de raad zal bestaan in hoofdzaak uit vertegenwoordigers 
der maatschappelijke organisaties. Dat is de gedachte en dus 
zal er zeer weinig bezwaar tegen zijn het op de een of andere 
wijze tot uitdrukking te doen komen in het wetsontwerp zelf. 

E r is ook opgemerkt, dat niet in de wet staat, dat de benoe
ming zal plaats hebben, gehoord de organisaties van de ver
zekerden en van de medewerkers. 

Inderdaad, het staat er niet in, maar ook op dit punt is er 
toch ervaring. De commissie, die het prototype is van den Zie
kenfondsraad, is tot stand gekomen, doordat met de organi
saties overleg is gepleegd en aan haar gevraagd is de namen 
op te geven van de vertegenwoordigers, die zij daarin zitting 
zouden willen zien nemen. Ik geloof, dat wij op dit punt niet 
ver van elkaar af blijven staan. 

Nu is door verschillende geachte afgevaardigden gezegd: Gij 
wenscht wel afstand te doen voor u zelf en den commissaris 
van de ziekenfondsen van de bevoegdheden, vastgelegd in het 
Ziekenfonclsenbesluit en gij wilt die overdragen aan den Zieken
fondsraad om een minder autoritair systeem te hebben, maar gij 
neemt dit toch weer met de andere hand terug. De geachte 
afgevaardigde de heer Stapelkamp is met dat betoog begonnen 
en heeft gezegd, dat eerst in artikel 3, in alinea 1, bevoegdheden 
aan den Ziekenfondsraad worden toegekend, maar dat deze 
bevoegdheden worden teruggenomen in de volgende alinea, 
waarin staat: 

,,Wij behouden Ons voor bij algemeenen maatregel van 
bestuur voor te schrijven, dat bepaalde bevoegdheden of 
verplichtingen, als bedoeld in lid 1, blijven berusten bij, 
dan wel overgaan op Onzen Minister, op den Voorzitter van 
den Ziekenfondsraad of op Commissies uit den Ziekenfonds
raad." 

E r is gezegd, dat dit toch in strijd was met Nederlandsche 
opvattingen, dat het toekennen van bevoegdheden aan dien 
voorzitter niet als Nederlandsen mocht gelden. Och, Mijnheer 
de Voorzitter, zelfs commissarissen, die als voorzitter bevoegd
heden hebben, zijn in het Nederlandsche Staatsrecht niet onbe
kend. Den naam „commissaris" hebben wij voor het zieken
fondswczen door „voorzitter" vervangen, maar wij hebben Com
missarissen der Koningin in de provincies, die toch ook zekere 
bevoegdheden hebben, en dan de Colleges van Gedeputeerden 

en de Provinciale Staten, die elk op hun terrein bevoegdheden 
hebben. 

Hetzelfde geldt o.a. bij de gemeenten. 
Het feit, dat men bevoegdheden heeft voor het rechtstreeks 

gekozen college, voor een soort dagelijksch bestuur en voor den 
voorzitter, is dus in het Nederlandsche recht niet zoo ongebrui
kelijk als men schijnt te denken. Het is in het minst niet de 
bedoeling door middel van die alinea terug te nemen, wat in een 
vorige zinsnede gegeven is. Er zijn nu eenmaal ook in dit 
Ziekenfondsenbesluit en in de regelingen van uitvoering allerlei 
kleine dingen, waarvan het reëel niet mogelijk zou zij ze door 
een raad van 21 of meer leden te laten doen. Ik heb daarvan 
een voorbeeld genoemd in de Memorie van Antwoord. Een uit
keering bij overlijden geschiedt aan bepaalde vanzelf aangewe
zen personen uit de naaste familie. Wanneer er niet vanzelf 
aangewezen personen zijn, dan maakt de commissaris uit, wie 
die uitkeering bij overlijden zal ontvangen. Ik heb dit als voor
beeld genomen van bevoegdheden, waarvan men niet kan ver
langen of wenschen, dat zij zullen berusten bij een raad van 
21 personen, die op een vergadering een lijstje van dergelijke 
gevallen zouden krijgen en zouden moeten uitmaken wie in een 
dergelijk geval de uitkeering zou krijgen. Dit is een van de be
voegdheden, die zouden worden toevertrouwd, in mijn gedach
tengang, aan den voorzitter. Het is echter nog volstrekt niet 
uitgemaakt, welke bevoegdheden de voorzitter krijgt. Er is mij 
verweten, dat ik den voorzitter groote bevoegdheden zou geven. 
Daar staat nog niets van vast. Dat zal worden geregeld bij 
algemeenen maatregel van bestuur, dat is dus onder andere 
„gehoord den Raad van Sta te" . Maar het spreekt voor mij 
vanzelf, dat in de eerste plaats de Ziekenfondsraad zelf er over 
wordt gehoord. Ik geloof, dat dat al een van de grootste be
zwaren zal wegnemen. Het ligt voor de hand, dat den Zieken
fondsraad zelf in de eerste plaats zal worden gevraagd: Van 
welke bevoegdheden meent gij, dat zij op grond van die prae
tische overwegingen, die ik heb aangegeven, beter kunnen wor
den uitgeoefend door den voorzitter of door een commissie dan 
door den raad in zijn geheel? 

Een vraag, al gesteld door den heer Kikkert, welke bevoegd
heden aan den voorzitter zullen worden opgedragen, kan ik clnn 
ook niet beantwoorden. Ik heb mij tot een voorbeeld beperkt, 
omdat het juist in hot voompmen ligt ann den Ziekenfondsraad 
zelf te vragen: Wat vindt gij uit practisch oogpunt, dat beter 
kan worden opgedragen aan den voorzitter of een comna?~ie dan 
aan den Ziekenfondsraad van 21 leden? Wanneer wij dat advies 
hebben, dan zal het ontwerp van een algemeenen maatregel 
van bestuur worden opgesteld, dat den Raad van State pas
seert en ten slotte wordt een regeling van de Kroon. 

Ik geloof dus, dat men niet zal kunnen volhouden, dat dit 
een on-Nederlandsch systeem is, noch dat wij een stuk auto
ritaire gedachte zouden willen handhaven. Waarom anders dan 
om zuiver practische redenen zou ik liever zien, dat de voor
zitter zulke dingen doet dan dat 21 leden hierover delibe
reeren? E r is niets in het spel dan dat het tijdsverspilling zou 
zijn een raad van 21 leden hierin te betrekken. 

Wanneer er b.v. staat, dat de Minister advies kan vragen 
aan den voorzitter, dan wordt dat genoemd: een advies vragen 
met voorbijgaan van den raad. Laat men de zaak toch prac
tisch nemen. Er zijn voortdurend kleine punten, ten aanzien 
waarvan het heel onpractisch zou zijn, als men ze steeds 
moest laten liggen totdat er weer eens een vergadering van den 
raad is. Er is gezegd: men kan toch den Directeur-Generaal 
van de Volksgezondheid naar zijn opinie vragen, indien dit 
noodig is. ik meen, dat men dit allemaal toch wel wat te 
zwaar opneemt en dat men hierin iets zoekt, terwijl er hoe
genaamd niets bijzonders in zit. Als men het niet in de wet 
zet, dan is het toch ook heel goed mogelijk, dat men b.v. zelfs 
telefonisch zich tot den voorzitter wendt en zegt: geef mij 
dien of dien raad. Men moet hier toch geen spoken zien bij 
klaarlichten dag. 

De heer Stapelkamp: Wanneer u het vastlegt in de wet, dan 
accentueert u toch de bijzondere positie van den voorzitter. 

De heer Drees: Minister van Sociale Zaken: Het is geens
zins de bedoeling geweest daarmede de positie van den voor
zitter te accentueeren. Ik heb er werkelijk niets andera in 
gezien dan een normalen gang van zaken. Er zijn altijd kleine 
punten, die men dadelijk moet kunnen bespreken. Ik zie niet 
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in welk bezwaar hierin kan liggen. Het zou toch buitengewoon 
onpractisch zijn, wanneer men den raad steeds moest lastig 
vallen met allerlei kleinigheden. Over werkelijk belangrijke 
zaken, waarover b.v. principieel verschil van meening kan 
bestaan, zal natuurlijk het advies van den Ziekenfondsraad 
worden gevraagd. Ik hoop in elk geval hiermede eventueel 
bestaande ongerustheid te hebben weggenomen. 

Nu de quaestie van de bevoegdheden van den raad en de 
vraag of er nog bijzondere regelen dienen te worden gesteld voor 
bet geval een geheele groep, bijv. van de medewerkers of van 
de verzekerden, zich niet met een genomen besluit kan vereeni
gen. I s het niet gewensc-ht, zoo zeide de heer van Lienden, dat 
men dan nog een beroep op den Minister kan doen? Ik geloof, 
dat het geen aanbeveling zou verdienen dit bepaaldelijk in de 
wet op te nemen. Het voornaamste streven moet zijn, dat men 
in den raad tot overeenstemming komt. Men zou het zóó kunnen 
stellen, dat er drie groepen zijn, hoewel die volstrekt niet altijd 
als een eenheid optreden. 

Het doel moet zijn, da t men zooveel mogelijk overeenstem
ming bereikt en men moet niet op den voorgrond stellen de 
gedachte, dat als een groep er tegen is, men dan naar den Mi
nister zal gaan loopen. Ju is t als er belangentegenstellingen in 
het geding komen, moet niet vooropgesteld worden, dat 
men zegt: als gij niet doet wat ik wil, dan ga ik naar 
den Minister. Ik geloof niet, dat dit juist zou zijn. Aan 
den anderen kant blijft er de bevoegdheid in het ontwerp van 
wet van den Minister om op grond van strijd met de wet of 
het algemeen belang een besluit te vernietigen. 

Mijnheer de Voorzitter 1 Indien een besluit zou worden ge
nomen, dat zoo onharmonisch is — om het zoo te zeggen —, 
zoo onevenwichtig, zoozeer bepaalde groepsbelangen vertegen
woordigend, dat men er te recht aanstoot aan kan nemen, dan is 
het denkbaar, dat dit besluit geacht moet worden in strijd met 
het algemeen belang te zijn, en hierop kan eventueel de aan
dacht van den Minister worden gevestigd. 

Mijnheer de Voorzitter! In verband met bevoegdheden is ook 
gesproken over het Vereveningsfonds en de geachte afgevaar
digde de heer Koenen heeft gemeend, dat het beheer van het 
Vereveningsfonds zou opgedragen blijven aan den voorzitter. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is toch niet het geval. In be
ginsel is dit uiteraard opgedragen aan den Ziekenfondsraad. Er 
wordt alleen gezegd in art. 8: 

„Onverminderd zrjn eigen verantwoordelijkheid" — hij 
blijft dus geheel verantwoordelijk —, „kan de Ziekenfonds
raad bepalen, dat het beheer van het vereveningsfonds, 
met inachtneming van door hem te stellen richtlijnen, 
wordt gevoerd door zijn Voorzitter of door een ambtenaar 
van zijn bureau, in welk geval de Voorzitt-er of de aange
wezen ambtenaar verantwoordelijk en rekenplichtig is aan 
den Ziekenfondsraad " 

Mijnheer de Voorzitter! Dit beteekent dus niet anders dan 
dat het administratief beheer kan worden opgedragen aan den 
voorzitter of een ambtenaar, echter naar richtlijnen, vastge
steld door den Ziekenfondsraad, die overigens nog vrij blijft 
in het geven van de opdracht. 

Dat het Vereveningsfonds zich aan publieke controle 
onttrekt, moet ik betwisten. Dit is zoo geweest tijdens de be
zetting. Men heeft, geloof ik, opzettelijk niet te veel doen 
blijken hoe de zaken ten aanzien van het Vereveningsfonds 
stonden. Maar het is een publieke zaak. Het verslag over den 
eersten tijd, waarin de ziekenfondsen op deze wijze gewerkt 
hebben, is dan ook verschenen en daarin is ook mededeeling 
gedaan van de uitkomsten van het Vereveningsfonds. Het 
spreekt vanzelf, dat wij trachten zoo snel mogelijk de verdere 
verslagen uit te brengen, omdat de besteding van het Ver
eveningsfonds is een publieke aangelegenheid. 

De gedachte, dat uit het Vereveningsfonds vermeerderde 
kosten van de ouderdomszorg zouden worden bestreden, is 
waarlijk niet bij de Regeering opgekomen en, voor zoover ik 
weet, bij niemand anders. Dat dergelijke geruchten in de 
wereld komen, verbaast mij. 

Uit het Vereveningsfonds is voorloopig toegezegd een voor
schot op het tekort van de vrijwillige verzekering bij de zieken
fondsen. Wil men het een definitieve bijdrage laten zijn, dan 
moet dit bij de wet worden bekrachtigd. Óp het oogenblik 
wordt de vrijwillige verzekering geholpen uit het Verevenings
fonds, dat opgebouwd is uit de resultaten van de verplichte 

(Minister Drees e. a.) 

verzekering. Dit gebeurt mede omdat aanvaardbaar is te 
achten, dat het bedrijfsleven iets bijdraagt voor degenen, die 
verplicht verzekerd zijn geweest, zoolang zij in de bedrijven 
werkzaam waren, maar die slechts vrijwillig verzekerd kun
nen blijven, als zij het bedrijfsleven verlaten. In dien zin kan 
men zeggen, dat voor de ziekenfondsverzekering van ouden 
van dagen een zekere hulp wordt verleend door het bedrijfs
leven, maar deze zaak blijft zich geheel bewegen in het 
ziekenfondswezen. 

Den aankoop van Zweedsche locomotieven, Mijnheer de Voor
zitter, kan ik hier in hot geheel niet thuis brengen. Het zou 
voor den Minister wel zeer bezwaarlijk zijn, als hij ook maar 
indirect de verantwoordelijkheid droeg, dat geld, dat bijeen 
is gebracht op grond van de verplichtingen, voortvloeiende uit 
het Ziekenfondsenbcsluit, voor een zoo volstrekt afwijkend 
doel zou worden aangewend als den aankoop van Zweedsche 
locomotieven. 

Er zijn nog enkele vragen gesteld in verband met de zieken
fondswet zelf, waarvan de voorbereiding ter hand is genomen. 

De geachte afgevaardigde de heer Hacke heeft gevraagd 
naar de algemeene richtlijnen voor de toekomst van het zieken
fondswezen, vooral in verband met de moeilijkheden bij de 
afdeeling vrijwillig verzekerden, en ook andere leden hebben 
gevraagd of ik daaromtrent iets zou kunnen zeggen. 

Ik geloof, dat ik een minder juisten weg zou opgaan, indien 
ik op dit oogenblik daartoe overging. De bedoeling van dit 
wetsontwerp is o.a., dat men eerst in de eigen kringen van 
degenen, die bij het ziekenfondswezen geïnteresseerd zijn, zich 
beraadt over de richtlijnen van de toekomstige ziekenfondswet. 
Ik meen, dat ik de zaak zou omdraaien en dat ik ook het 
gevaar zou uitlokken van het verwijt, dat de Minister iets zou 
willen opleggen, wanneer ik begon mijn opvatting weer te 
geven voordat het bedoelde beraad heeft plaats gehad. Ik ben 
dus van meening, waar het de bedoeling is de voorbereiding 
van het wetsontwerp ter hand te nemen, dat ik beter doe 
mij daarover op dit oogenblik niet uit te spreken. 

De geachte afgevaardigde de heer van Dis heeft gesproken 
over de quaestie van de gewetensbezwaarden. Ik ben overtuigd, 
dat die quaestie bij de voorbereiding van het wetsontwerp 
ongetwijfeld de aandacht zal hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen hiermede de gestelde 
vragen in hoofdzaak te hebben beantwoord. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over artikel 1, luidende: 

„ E r is een Ziekenfondsraad, die zijn zetel heeft ter plaatse 
door Onzen Minister van Sociale Zaken vast te stellen.", 

waarop door de Commissie van Rapporteurs is voorgesteld 
een amendement (Stuk no. 9, I ) , strekkende om het artikel 
te wijzigen in dien zin, dat voor het eenige lid het cijfer 1. 
w:ordt geplaatst en dat, met weglating van de punt, aan dit lid 
wordt toegevoegd: 

en waarvan de leden door Ons worden benoemd, geschorst 
en ontslagen. 

en voorts een nieuw lid aan het artikel wordt toegevoegd, 
luidende: 

2. De Ziekenfondsraad bestaat in hoofdzaak uit ver
tegenwoordigers van bij het Ziekenfondswezen betrokken 
maatschappelijke groepen. 

De heer Mol, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, 
verkrijgt het woord tot toelichting van het amendement en zegt: 
Mijnheer de Voorzitter! He t amendement van de Commissie van 
Rapporteurs bedoelt in het wetsontwerp vast te leggen hetgeen 
de Minister in de Memorie van Toelichting zegt op blz. 1, 6de 
alinea, over de benoeming van de leden, en wel door de Kroon. 
Het lijkt de Commissie van Rapporteurs gewenscht, dat dit ook 
in de wet wordt opgenomen; vandaar het voorstel tot uitbreiding 
van artikel 1 in den zin, zooals het door de Commissie van Rap
porteurs geredigeerd is. 

Tevens stelt de Commissie van Rapporteurs voor een tweede 
lid toe te voegen, waarin tot uitdrukking wordt gebracht, dat de 
vertegenwoordigers van de bij bet ziekenfondswezen betrokken 
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maatschappelijke groepen in hoofdzaak den Ziekenfondsraad zul
len uitmaken, om daarmede in de wet nadrukkelijk vast te leg
gen de bedoeling van dezen Ziekenfondsraad, dat het namelijk 
zal zijn een maatschappelijk orgaan, een bedoeling, welke de 
Minister ook blijkbaar volkomen voorstaat, blijkens de toelich
ting, die hij daarop gegeven heeft en die zich ook reeds1 gemani
festeerd heeft in de samenstelling van de Commissie van Advies 
in zake het Ziekenfondswezen. 

Voorgesteld door de Commissie van Rapporteurs, maakt het 
amendement een onder-werp van beraadslaging uit. 

De heer Drees, Minister van Sociale Zaken: Mijnheer de 
Voorzitter! Zooals de voorzitter van de Commissie van Rap
porteurs heeft opgemerkt, beteekent dit amendement niet 
anders, dan dat het in de wet vastlegt wat de bedoeling was in 
de practijk te doen. Uit dat oogpunt heb ik dan ook tegen dit 
amendement niet het minste bezwaar en ben ik gaarne bereid, 
wanneer uit de Kamer geen bedenkingen komen, dit amende
ment over te nemen. 

Aangezien het amendement van de Commissie van Rappor
teurs (^Stuk no. 9, I) door de Regeering is overgenomen, maakt 
het geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

He t gewijzigde artikel 1, thans luidende: 

„ 1 . Er is een Ziekenfondsraad, die zijn zetel heeft ter 
plaatse door Onzen Minister van Sociale Zaken vast te 
stellen en waarvan de leden door Ons worden benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

2. De Ziekenfondsraad bestaat in hoofdzaak uit ver
tegenwoordigers van bij het Ziekenfondswezen betrokken 
maatschappelijke groepen.", 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Artikel 2 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 3, luidende: 

„ 1 . De bevoegdheden en verplichtingen, bij of krachtens 
het Ziekenfondsenbesluit toegekend of opgelegd aan Onzen 
Minister of aan den Commissaris, belast met het toezicht 
op de Ziekenfondsen, gaan, onverminderd het bepaalde in 
lid 2, met ingang van het in werking treden van deze wet 
over op den Ziekenfondsraad. 

2. Wij behouden Ons voor bij algemeenen maatregel 
van bestuur voor te schrijven, dat bepaalde bevoegdheden 
of verplichtingen, als bedoeld in lid 1, blijven berusten bij, 
dan wel overgaan op Onzen Minister, op den Voorzitter van 
den Ziekenfondsraad of op Commissies uit den Ziekenfonds
raad. 

3. De Ziekenfondsraad kan bepaalde, hem toekomende 
bevoegdheden door zijn Voorzitter doen uitoefenen.", 

waarop door de Commissie van Rapporteurs is voorgesteld 
een amendement (Stuk no. 9, Dl), strekkende om lid 2 te 
lezen als volgt: 

2. Wij behouden Ons voor bij algemeenen maatregel 
van bestuur voor te schrijven, dat bepaalde bevoegdheden 
of verplichtingen, als bedoeld in lid 1, blijven berusten bij, 
dan wel overgaan, hetzij op Onzen Minister, hetzij — mits 
onder goedkeuring van den Ziekenfondsraad — op den voor
zitter van den Ziekenfondsraad of op Commissies uit den 
Ziekenfondsraad. 

en lid 3 te lezen: 

3. De Ziekenfondsraad kan bepaalde, hem toekomende 
bevoegdheden door zijn Voorzitter of door Commissies, als 
bedoeld in lid 2, doen uitoefenen. 

De heer Mol, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, 
verkrijgt het woord tot toelichting van het amendement en 
zegt: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rapporteurs 
zag in lid 2 van artikel 3 niet het onmiddellijk gevaar, maar 
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althans de mogelijkheid, dat door de bevoegdheid om bij al
gemeenen maatregel van bestuur bepaalde bevoegdheden van 
den Ziekenfondsraad over te dragen aan den Minister of aan 
den voorzitter van dien raad weer zal worden teruggenomen 
hetgeen in het eerste lid van artikel 3 aan bevoegdheden aan 
den Ziekenfondsraad was gegeven. Blijkens de toelichting van 
den Minister, zoowel in de Memorie van Antwoord alsook 
bij de mondelinge bevestiging, die de Minister vanmiddag ge
geven heeft, is dat gevaar inderdaad niet aanwezig. Desalniet
temin is het toch juist, wanneer ook de bedoeling, die da 
Minister blijkbaar heeft, in de wet wordt vastgelegd, vooral 
waar dit mogelijk is met een zeer kleine wijziging, nl. door een 
inlasch, als in het amendement aangegeven. Waar daar echter 
gesproken wordt van „mits onder goedkeuring van den Zieken
fondsraad", wil ik van deze gelegenheid gebruik maken dezen 
staatsrechtelijken lapsus te eorrigeeren en in plaats van ,,onder 
goedkeuring van" te lezen ,,in overleg m e t " . Het is dus alleen 
de bedoeling, dat de Ziekenfondsraad in deze eventueele over
dracht van bevoegdheden gekend wordt en het is vanzelfspre
kend, dat niet kan worden vastgelegd, dat deze er zijn goed
keuring aan zal hechten. Het is ook alleen de bedoeling van de 
Commissie van Rapporteurs geweest, hier de wenschelijkheid 
van dit overleg tot uitdrukking te doen brengen. 

Wat Hd 3 betreft, de bedoeling is, dat ook aan de commissies 
van den Ziekenfondsraad bepaalde bevoegdheden kunnen wor
den gegeven op dezelfde wijze als aan den voorzitter van dien 
raad. 

De Voorzitter: De Commissie van Rapporteurs heeft haar 
amendement (Stuk no. 9, I I ) aldus gewijzigd, dat in het door 
haar voorgestelde lid 2 de woorden „onder goedkeuring van" 
worden vervangen door ,,in overleg me t " . 

Voorgesteld door de Commissie van Rapporteurs, maakt het 
gewijzigde amendement een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Drees, Minister van Sociale Zaken: Mijnheer de 
Voorzitter! Dit amendement van de Commissie van Rappor
teurs bestaat uit twee deelen, het eene betrekking hebbend« 
op lid 2, het andere op lid 3 van artikel 3. 

Bc moge beginnen met het tweede gedeelte, waarbij wordt 
voorgesteld in lid 3 in te voegen: „of door commissies". De 
bedoeling is. dat de Ziekenfondsraad bevoegdheden kan over
dragen, zelfstandig, van zich uit, niet alieen op den voor
zitter, maar ook op commissies. Daartegen bestaat bij mij 
niet het minste bewaar, zoodat ik dat deel van het amende
ment gaarne wil overnemen. 

Tegen het eerste deel van het amendement heb ik wel be
zwaren. De Commissie van Rapporteurs heeft al gevoeld, dat 
de redactie, die zij aanvankelijk had voorgesteld, staatsrechte
lijk bezwaarlijk houdbaar was. Het gaat er om, dat voorgesteld 
wordt: „Wij behouden Ons voor bij algemeenen maatregel van 
bestuur voor te schrijven . . . " , en dat de commissie daaraan 
wil toevoegen: „mits onder goedkeuring van den Ziekenfonds
raad." E r wordt dus bij algemeenen maatregel van bestuur, 
door de Kroon, gehoord den Raad van State, iets voorge
schreven, maar nu zou daaraan worden toegevoegd „mits 
onder goedkeuring van den Ziekenfondsraad". Te recht heeft 
de Commissie van Rapporteurs gevoeld, dat dit niet mogelijk 
was. Ik had dit al genoteerd als bezwaar tegen het amende
ment. Nu heeft de Commissie van Rapporteurs die woorden 
gewijzigd in „mits in overleg met den Ziekenfondsraad". Ik 
geloof niet, dat ook dit een staatsrechtelijk aannemelijke 
constructie is. Er staat: „Wij behouden Ons voor . . . " , d.w.z. 
de Kroon behoudt zich voor, bij algemeenen maatregel van 
bestuur een bepaalde beslissing te nemen. Nu zou daaraan 
worden toegevoegd: „mits in overleg met den Ziekenfondsraad". 
Dat is niet mogelijk. Ik zie niet in, dat deze uitdrukking op 
die manier hier kan worden geïntroduceerd. 

De zaak zelf is mij volkomen duidelijk. Men wil, dat dio 
algemeene maatregel van bestuur niet wordt vastgesteld zonder 
dat ook de Ziekenfondsraad zich daarover heeft kunnen uiten. 
Bc geloof niet, dat wij dit kunnen bereiken door deze redactie^ 
dat de algemeene maatregel van 'bestuur wordt vastgesteld in' 
overleg met den Ziekenfondsraad. Misschien is een. andere 
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redactie t e vinden, maar ik zou willen vragen: is het nu be
paald noodig, dit deel van het amendement te handhaven'? 
Het is bepaaldelijk de bedoeling, dat de Ziekenfondsraad wordt 
gehoord over dien algemeenen maatregel van bestuur, dat de 
Ziekenfondsraad daarover zijn advies uitbrengt vóórdat het 
advies wordt gevraagd van den Raad van State, en zeker 
vóórdat ten slotte de algemeene maatregel van bestuur wordt 
vastgesteld. Ik meen, dat, wanneer ik die positieve toezegging 
doe, de bedoeling toch wel voldoende bereikt is en dat het 
niet noodig zal zijn te zoeken naar een andere redactie. Op 
zich zelf zou ik daartegen weinig bezwaar hebben, maar ik 
meen, dat de thans voorgestelde redactie niet juist is. 

De heer Mol, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zie in, dat de redactie inderdaad 
niet juist is. De redactie ware eventueel te vervangen door 
„Gehoord den Ziekenfondsraad". Maar ik meen, dat de toe
zegging, die de Minister doet, zóó positief is, dat ik het eerste 
deel van het amendement kan terugnemen. 

Aangezien het eerste gedeelte van het gewijzigde amendement 
van de Commissie van Rapporteurs is ingetrokken en het 
tweede gedeelte door de Regeering is overgenomen, maakt het 
gewijzigde amendement geen onderwerp van beraadslaging meer 
uit. 

Het gewijzigde artikel 3, waarvan het derde lid thans luidt: 

„3 . De Ziekenfondsraad kan bepaalde, hem toekomende 
bevoegdheden door zijn Voorzitter of door Commissies, als 
bedoeld in lid 2, doen uitoefenen.", 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 4, 5 en 6 worden achtereenvolgens zonder beraad
slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 7, luidende: 

„ 1 . Door Ons worden regelen vastgesteld met betrek
king tot de samenstelling van den Ziekenfondsraad, de 
benoeming en het ontslag der leden, het bureau van den 
Ziekenfondsraad, de Commissies van den Ziekenfondsraad, 
de wijze van vergaderen van den Ziekenfondsraad, de ver
tegenwoordiging van den Ziekenfondsraad en de vergoeding 
der onkosten van de leden van den Ziekenfondsraad, bene
vens met betrekking tot andere onderwerpen betreffende de 
inrichting en werkwijze van den Ziekenfondsraad. 

2. Door Ons kunnen bepaalde der in lid 1 vermelde 
onderwerpen ter nadere regeling aan Onzen Minister worden 
opgedragen.", 

waarop door de Commissie van Rapporteurs is voorgesteld 
een amendement (Stuk no. 9, III)., strekkende om: 

het eerste lid te lezen: 

1, Door Ons worden regelen vastgesteld met betrekking 
tot de samenstelling van den Ziekenfondsraad, de benoeming 
en het ontslag der leden, de vertegenwoordiging van den 
Ziekenfondsraad en de vergoeding der onkosten van de leden 
van den Ziekenfondsraad. 

en een nieuw lid toe te voegen, luidende: 

3. De Ziekenfond=rnpd stelt, onder nadere goedkeuring 
van Onzen Minister, regelen vast betreffende zijn inrichting 
en werkwijze. 

Do heer Mol, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, 
verkrijgt het woord tot toelichting van het amendement en zegt: 
Mijnheer de Voorzitter! Het kwam der Commissie van Rappor
teurs voor, dat het niet noodig en niet gewenscht was, dat al 
die kleinere bemoeiingen omtrent het bureau van den Zieken
fondsraad, de commissiën van den Ziekenfondsraad en de wijze 
van vergaderen, enz. geregeld zouden worden door den Minister 
en dat er met behoud van de bevoegdheden, die inderdaad des 
Ministers zijn, ook eenige bevoegdheid moest worden gelaten 
aan den Ziekenfondsraad zelf. Vandaar nceft de Commissie 
vnn rapporteurs voorgesteld dii artikel \ lid I, te splitsen in 
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twee deelen, waarvan hot eerste deel regelt de bevoegdheid 
van den Minister en het andere deel de bevoegdheid van den 
Ziekenfondsraad zelf. Dit is belichaamd in artikel 7, leden 1 en 8. 
Lid 2 zou dan ongewijzigd kunnen blijven. 

Voorgesteld door de Commissie van Rapporteurs, maakt het 
amendement een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Draas, Minister van Sociale Zaken: Mijnheer de 
Voorzitter! De strekking van het amendement is om een aantal 
betrekkelijk ondergeschikte punten niet te doen regelen door 
de Kroon, maar door den Ziekenfondsraad zelf, onder nadere 
goedkeuring van den Minister. 

Het komt mij voor, dat daartegen geen bezwaar kan worden 
gemaakt. De bedoeling was, dat regelen zouden worden gesteld, 
die de Ziekenfondsraad zelf zou uitwerken. Zooals het amen
dement het voorstelt, is het ook aanvaardbaar. 

Ik heb echter ten aanzien van het amendement een redactio
neele opmerking. In het eerste lid, zooals het in het amende
ment wordt voorgesteld; wordt gesproken van „de benoeming 
en het ontslag der leden". Nu is in artikel 1 gesproken van 
do leden, die door Ons worden benoemd, geschorst en ont
slagen. Wil men het geheel dus completeeren, dan meen ik, 
dat tusschengevoegd moet worden: de schorsing; dan wordt 
het dus: „de benoeming, de schorsing en het ontslag." 

Indien daartegen geen bedenking bestaat, heb ik er geen 
bezwaar tegen het amendement over te nemen. 

De heer Mol, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs: 
Mijnheer de Voorzitter! Tk ben het met de redactioneele op
merking van den heer Minister volkomen eens en heb er der
halve geen bezwaar tegen het amendement in dien zin te wij
zigen, dat tusschen de woorden „benoeming" en „ e n " wordt 
ingevoegd: , de schorsing. 

De Yoorzitter: De heer Mol wijzigt het door de Commissie 
van Rapporteurs voorgestelde amendement, in dien zin, dat 
in het eerste lid tusschen de woorden „benoeming" en „ e n " 
wordt ingevoegd: , de schorsing 

Is de Regeering bereid, het gewijzigde amendement over 
te nemen? 

De heer Drees, Minister van Sociale Zaken: Gaarne, Mijnheer 
de Voorzitter! 

Aangezien het gewijzigde amendement van de Commissie van 
Rapporteurs door de Regeering is overgenomen, maakt het geen 
onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het gewijzigde artikel 7, thans luidend©» 

„ L Door Ons worden regelen vastgesteld met betrekking 
tot de samenstelling van den Ziekenfondsraad, de benoe
ming, de schorsing en het ontslag der leden, de vertegen
woordiging van den Ziekenfondsraad en de vergoeding der 
onkosten van de leden van den Ziekenfondsraad. 

2. Door Ons kunnen bepaalde der in lid 1 vermelde 
onderwerpen ter nadere regeling aan Onzen Minister wor
den opgedragen. 

3. De Ziekenfondsraad stelt, onder nadere goedkeuring 
van Onzen Minister, regelen vast betreffende zijn inrichting 
en werkwijze.", 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelon g en 9 worden achtereenvolgens zonder beraad
slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 10, luidende J 

„De besluiten van den Ziekenfondsraad en van den Voor
zitter van den Ziekenfondsraad kunnen, voor zoover zij met 
een wettelijk voorschrift of het algemeen beiang in strijd 
rfjn, door Ons worden geschorst of vernietigd."^ 
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(Voorzitter e. a.) 
waarop door de Commissie van Rapporteurs is voorgesteld een 

amendement (Stuk no. 9, IV) , strekkende om het artikel als 
volgt te lezen: 

„De besluiten van den Ziekenfondsraad, van den Voor
zitter van den Ziekenfondsraad en van de Commissies, als 
bedoeld in artikel 3, lid 2, kunnen, voor zoover zij met een 
wettelijk voorschrift of het algemeen belang in strijd zijn, 
door Ons worden geschorst of vernietigd/ ' 

De heer Mol, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, 
verkrijgt het woord tot toelichting van het amendement en 
zegt: Mijnheer de Voorzitter! De voorgestelde wijziging is een 
gevolg van de wijziging, die in artikel 3, lid 3, is aangebracht 
en overgenomen door den Minister, waar gesproken werd van 
de bevoegdheden, die aan commissies werden overgedragen. 

De redactie van artikel 10 zou nu komen te luiden: 

,,De besluiten van den Ziekenfondsraad, van den Voor
zitter van den Ziekenfondsraad en van de Commissie, als 
bedoeld in artikel 3, lid 2, kunnen," , enz. 

Ik meen echter, dat hier moet staan: „artikel 3, lid 8" . 

Voorgesteld door de Commissie van Rapporteurs, maakt het 
amendement een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Drees, Minister van Sociale Zaken: Mijnheer de 
Voorzitter! Wat betreft do vraag of in het amendement moet 
staan „artikel 3, lid 2 " dan wel „artikel 3, lid 3 " , merk ik 
op, dat zonder eenig bezwaar kan blijven staan „artikel 3, lid 2 " 
want ook in lid 2 wordt gesproken over „Commissies uit den 
Ziekenfondsraad". Het amendement kan dus ongewijzigd 
blijven. 

Ik acht dit amendement een wenschelijke aanvulling van het 
artikel om te doen uitkomen, dat de bevoegdheden van de 

\. — 19 MAART 1947. 

een Ziekenfondsraad. 

(Minister Drees e. a.) 

Kroon, die gelden ten aanzien van de besluiten van den raad 
zelf en van den voorzitter, ook zouden gelden ten aanzien van 
de besluiten van de commissies. Dus ook dit amendement zal 
ik gaarne overnemen. 

Aangezien het amendement van de Commissie van Rapporteurs 
door de Regeering is overgenomen, maakt het geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het gewijzigde artikel 10, thans luidende: 

„De besluiten van den Ziekenfondsraad, van den Voor
zitter van den Ziekenfondsraad en van de Commissies, als 
bedoeld in artikel 3, lid 2, kunnen, voor zoover zij met een 
wettelijk voorschrift of het algemeen belang in strijd zijn, 
door Ons worden geschorst of vernietigd.", 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 11 tot en met 18 en de beweegreden van het 
wetsontwerp worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

He t wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

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 6.13 uur gesloten. 




